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Valaha azt tanultam, hogy a fejlõdésnek van egy spi-
rálisan emelkedõ jellege, az addig megoldhatatlannak
látszó problémák egyszer csak megoldhatóvá válnak,
a mennyiségi átalakulás minõségibe megy át. Ezt a
jelenséget tapasztalom manapság a távközlésben is. 

Óriási dolog volt Bell találmánya, hogy két szál
dróton távoli emberekkel lehetett hangot cserélni.
Azután a rendszer bonyolódott. Részint növeltük a
távolságot, amihez Pupin bizonyos csévéket ajánlott…
Másrészt viszont a beszélgetni vágyók tábora nõtt, a
két szál vezeték bonyolult hálózattá alakult, mert 
A nem csak B-vel, hanem C-vel stb. is szeretett vol-
na szót váltani. A megoldást Puskás Tivadar javasol-
ta, megszületett a telefonközpont. A technika viszont
maradt a régi: egyenfeszültségre ültetett alapsávi
hanghullámokat szállított a két vezeték. Lehetett ezt
még fokozni? Hát persze, de az alapfelállás változta-
tásáról még nem volt szó.

A két vezetéket – alternatív megoldásként – rá-
dióhullám helyettesítette, minden elõnyével és hátrá-
nyával. Megszületett a mûsorszórás, de megmaradt az
eredetei óhaj is, hogy A B-vel, és C-vel, és a többi-
ekkel oda-vissza beszélhessen rádióhullámokon. No itt
a hagyományos technika már kudarcot vallott, a sáv-
szélesség, a szelektivitás, a nemkívánatos lehallgatás az
alapsávi hangfrekvenciás átvitellel megoldhatatlan volt.

A kérdést tovább bonyolította, hogy az ember sze-
retett volna a hang mellé képet, sõt urambocsá! moz-
góképet is átvinni. Megszületett a képbontás elve, és
– immár a hangátvitelhez hasonlóan – képet is tud-
tunk átvinni két veze-
téken. Igaz, hogy a
mozgóképátvitelhez
nagyságrendekkel szé-
lesebb sáv kellett,
nem is beszélve a
szinkronitás biztosítá-
sáról, amelyhez mini-
mum még egy vezeték
kellett. És a vezeték
sem hagyományos két
szál drót, hanem koa-
xiális kábel, illesztve
stb. Itt már a rádió-
hullámok vezetõ sze-
repet kaptak. Az alap-
technológia viszont
még mindig ugyanaz:
alapsávi audio- és vi-
deojelet átvinni szimp-
lex, félduplex vagy
duplex módon. A vivõ
sem változott, az
egyenáramtól az infra-
vörös-, ultrahang, rá-
diófrekvencia, mikro-
hullámú és lézerfény
hullámtartományban,
szabad levegõn vagy
hullámvezetõn át, va-

lamilyen modulált formában vitték át a segédvivõs,
(részlegesen) elnyomott oldalsávú, de alapjában véve az
alapsávi jel teljes spektrumát. Mindezt villamosmérnö-
kök végezték, a szakma valamennyi trükkjét bevetve,
harcolva a sávszélességért. Úgy látszott, hogy ebbe be-
le kell nyugodni.

Szerencsére nem így lett, mert megjelent a digitá-
lis technika, amely új dimenzióba helyezte – az élet
sok más területéhez hasonlóan – a távközlést is. 

A hagyományosan gondolkodó szakemberek elõször
értetlenkedve néztek, hiszen a Shannon-féle mintavéte-
li tétel nem jelent sávszélesség-megtakarítást, sõt – a
vájt fülûek igényeit is kielégítendõ – hatalmas
túlmintavételezéssel dolgoznak a hifiberendezések. Ez
igaz, a biteket alakhûen és hibamentesen átvinni ugyan-
olyan kemény mérnöki feladat, mint a hagyományos
analóg jelet. De itt másról van szó. A digitális jelfel-
dolgozást ugyanis nem villamosmérnökök, hanem ma-
tematikusok végzik, és ez helyezi a távközlést új di-
menziókba. Ha ugyanis nem a jelek fizikai tartalmával
törõdünk, hanem a jelfeldolgozás utáni helyreállítással,
akkor – kihasználva az emberi érzékszervek korlátait –
a digitális jelfolyamot tömöríteni lehet, amivel nagyság-
rendi sávszélesség-igény takarítható meg, másrészt a tit-
kosítás révén a szelektivitás is új értelmezést kap. Nap-
jainkban matematikusok, és intézetek tömege dolgozik
a jobbnál jobb algoritmusok kifejlesztésén, aminek
eredménye folyamatosan nõ. Alig vált pl. világszabvány-
nyá az MPEG2 multimédiás tömörítési eljárás, már
megszületett az MPEG4, amely gyenge kezdés után jól

közelíti a DVD-minõ-
séget. A professzioná-
lis technológiában itt
van pl. az UMTS,
amelyrõl cikkeket ol-
vashatnak e számunk-
ban. 

A minõségi ugrás
tehát megvan az új
dimenzióban. Igaz
ugyan, hogy az algo-
ritmusokat matemati-
kusok dolgozzák ki,
de nem szabad meg-
feledkezni a mérnö-
kökrõl sem, akik a
feladatot megfogal-
mazzák, és a megol-
dásokat mûszaki tar-
talommal töltik meg.

Új dimenzióban a távközlés
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Az elsõ gondolattól a mai szabványosításig

Ma, mikor a 3G-rendszerek bevezetése, illetve elter-
jesztése szakaszában vagyunk, sok kutató már a 4G-
, sõt egyes országok kutatólaboratóriumaiban már az
5G-rendszer körvonalait igyekszenek megrajzolni. Ha
belegondolunk, ez teljesen természetes dolog, ilyen át-
fogó fejlesztéseknek az átfutási ideje az elsõ vázlatok-
tól a teljes szabványosításig általában 10-15 év, de
akár még ennél hosszabb is lehet.

Pontosan ugyanez volt a helyzet a 3G-rendszer fej-
lesztésénél is. Az ITU (International Telecommunica-
tions Union) elõdje, a CCIR még 1986-ban megkezd-
te egy új mobilrendszer kialakítását, melyet FPLMTS
(Future Public Land Mobile Telecommunications Sys-
tem – a jövõ nyilvános földi mozgó távközlési rend-
szere) néven illettek. Ugyancsak megindult a tervezés
Európában is az Európai Közösség RACE-programja
keretében egy egységes mozgó távközlési rendszerre
vonatkozóan. Ezt a kezdeményezést vette fel az
ETSI, az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet
a programjába, s kezdte meg az UMTS-rendszer ki-
dolgozását. Közben az USA-ban, Japánban és Dél-
Koreában is komoly kezdeményezés indult meg a kö-
vetkezõ generációs mobil távközlési rendszer kialakí-
tására. Ehhez a több forrásból is megindult folyamat-
hoz csatlakozott még egy újabb irányzat, a GMPCS
(Global Mobile Personal Communications by Satel-
lite), azaz a globális mûholdas mobil személyi kom-
munikáció, amelyet szintén a CCIR, majd késõbb az
ITU koordinált.

Az ITU – felismerve a különbözõ, fentebb felso-
rolt fejlesztések céljának hasonlóságát – kibõvítette
az FPLMTS tervezését, és IMT-2000 néven igyeke-
zett egy olyan egységes rendszer kialakítására töre-
kedni, amely minimalizálja a különbözõ rendszerek
közötti különbséget, és megpróbált egy egységes mo-
bilhálózatot kialakítani a világ egészére. Ennek ha-
talmas jelentõsége lenne, hiszen a GSM-rendszer is
nagy részben annak köszönheti népszerûségét, hogy
a GSM- készülék különösebb beavatkozás nélkül ké-
pes sok országban mûködni. Ezt a célt ugyan nem
sikerült az ITU-nak teljesítenie, de néhány célszerû
kompromiszszummal mégis nagyot lépett elõre az
egységesítés terén. Az IMT-2000 így sikeresen pró-
bálja ötvözni az európai ETSI szabványosítása mel-

Évek óta sokat hallani a mobiltelefonok harmadik generációs típusairól, amiket összefoglaló né-
ven 3G-rendszereknek szoktak hívni. Európa legtöbbször az UMTS-rendszert emlegeti, a nem-
zetközi ajánlásokat kidolgozó szervezet, az ITU jövõképében az IMT-2000-rendszerrõl beszél,
sokan egyszerûen 3G-nek hívják, de más mozaikszavak is elõfordulnak. A következõ cikk elsõ-
ként a fogalmakat igyekszik rendszerezni, majd bemutatja a rendszer alapelemeit, a hálózat fel-
építését, a hozzá tartozó frekvenciatartományokat, és szót ejt a lehetséges alkalmazásokról is,
amelyek valóban egy új szemléletû mobilszolgáltatás képét varázsolhatják elénk.

lett az amerikai TIA (Telecommunications Industry
Association), a dél-koreai TTA (Telecommunications
Technology Association) és a japán ARIB
(Association of Radio Industries and Business) el-
képzeléseit.  A nagy rövidítéskavalkádban tehát úgy
lehet rendet vágni, hogy azt mondjuk, a harmadik
generációs, azaz 3G-rendszerek legígéretesebb képvi-
selõje az IMT-2000 lesz, amelynek európai változata
az UMTS-rendszer (Universal Mobile Telecommuni-
cation System).

Hierarchikus cellastruktúra

Az IMT-2000 tehát több hasonló, de részleteiben el-
térõ elképzelést fog össze, amelyben a nagy forgalmú
helyszínek kiszolgálása ugyanúgy szempont, mint a
globális lefedettség elérése. Ráadásul mindezt olyan
sávszélességgel képzelték el, amely jelentõsen megha-
ladja a jelenlegi 2G-, illetve 2,5G-rendszerek adatátvi-
teli sebességét, és mindemellett nagy sebességû mobil
alkalmazások esetén is mûködõképes marad. Az egy-
másnak erõsen ellentmondó feltételek kielégítése nem
egyszerû feladat, már a GSM-rendszerek esetében is
eltérõ cellamérettel lehet csak ellátni egy üzletház, il-
letve egy ritkán lakott vidéki körzet hálózati igénye-
it. Fokozottan igaz ez az IMT-2000 esetén, amely táv-
latilag az óceánok lefedettségét ugyanúgy célul tûzte
ki, mint a sûrûn lakott nagyvárosok ellátását. A meg-
oldást a hierarchikus cellastruktúra jelenti. A rádióhá-
lózat négy rétegre bontható, s az egyes rétegeken be-
lül eltérõ méretû cellákat alakítanak ki. 

A legalsó réteg az épületeken belüli kommuniká-
ciót biztosítja, ahol pikocellák, azaz egészen kis mé-
retû területet lefedõ cellák biztosítják a rádiókapcso-
latot. A kicsi cellák használata egyrészt jól idomul a
beltéri ellátás korlátozott terjedési viszonyaihoz, más-
részt nagy forgalom lebonyolítását teszi lehetõvé.
Nyilván ezekben a cellákban nem cél a nagy sebes-
ségû jármûvek ellátása, éppen elég a gyalogossebes-
séghez igazítani a cellaváltásokat, ugyanakkor viszont
lehetõség van a nagy sebességû átvitelre. Az UMTS
esetében ezekben a cellákban akár a 2 Mibit/s-os át-
viteli sebesség is elérhetõ lesz. A pikocellák átmérõ-
je néhányszor 10 méter, tehát igen sûrûn kell telepí-
teni a bázisállomásokat, ami viszont egyben igen nagy
forgalomáteresztõ képességet is jelent.

Bevezetés 
a 3G-rendszerek 
világába

DR. BARTOLITS ISTVÁN

Dr. Bartolits István a Budapesti Mûszaki
Egyetemen szerezte villamosmérnöki okle-
velét 1978-ban, majd szakmérnöki oklevelét
1980-ban. Doktori disszertációját 1985-ben
védte meg az „Integrált távközlés” téma-
körében. Azóta folyamatosan a távközlés
területén dolgozott, hosszú ideig fejlesztõ-
mérnökként, majd projektmenedzserként.
Emellett 1993 és 1999 között a Távközlési
Mérnöki Minõsítõ Bizottság alelnöke volt.

1998 óta a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, illetve jogelõdjénél,
a Hírközlési Felügyeletnél dolgozik, a Távközlõrendszerek osz-
tály vezetõje. Fõ szakterülete a távközlés, az informatika és 
a média konvergenciája következtében megjelenõ új technológi-
ák, szolgáltatások megismerése, a hazai bevezetés szakértõi
szintû elõsegítése. 1990 óta a Híradástechnika folyóirat szer-
kesztõje, és emellett számos szakcikk és tanulmány szerzõje.
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A következõ réteg a nagyvárosokat, illetve a nagy
forgalmú helyszíneket (stadionok, repülõterek stb.) ki-
szolgáló mikrocellák rétege. Ebben az esetben már az
gépkocsiforgalom kiszolgálása is szóba jön, tehát 
120 km/óra sebességig kell biztosítani a cellaváltáso-
kat, és a sávszélesség is ennek megfelelõen csökken:
itt a 384 Kibit/s-os átviteli sebesség lesz a maximum.
A mikrocellák átmérõje néhányszor 100 méter, tehát
ezek telepítése sem lesz könnyû feladat.

A harmadik réteg a külvárosi, illetve a vidéki te-
rületek ellátását teszi lehetõvé, ezeket makrocelláknak
nevezzük. Az UMTS esetében azonban a makrocellák
mérete jóval kisebb, mint a GSM-hálózatban. Míg az
utóbbinál 900 MHz-en akár 50 km-es, 1800 MHz-en
pedig akár 10 km-es átmérõje is lehet egy makrocel-
lának, ez az UMTS esetén jellemzõen az 5 km-es át-
mérõig terjed. A makrocellák esetében már az igen
nagy sebességû jármûvek (pl. TGV-szerelvények) ki-
szolgálása is szükséges, de ezek ára azonban sok eset-
ben a még kisebb, 144 Kibit/s körüli adatsebesség lesz. 

A fenti három réteg alkotja a földfelszíni rádiós
elérést, de mind az IMT-2000, mind az UMTS távla-
tilag egy negyedik rétegben, a globális mûholdas le-
fedettségben is gondolkodik. Ez teszi majd lehetõvé,
hogy valóban megvalósuljon a teljes, mindenre kiter-
jedõ lefedettség, ami egyébként elérhetetlen lenne
még a szárazföldön is a makrocellák alkalmazásával.
A 144 Kibit/s-os sebességet a mûholdas rendszer is
képes lesz biztosítani, akár 1000 km/órás sebesség
mellett, így tehát az utasszállító repülõgépek kiszolgá-
lása is lehetséges lesz – amennyiben ezt más meggon-
dolások miatt nem fogják tiltani.

A hozzáférési hálózat

Ahogy minden mobil rendszert kiszolgáló hálózat, így
az UMTS-hálózat is két alapvetõ részre osztható: a
hozzáférési hálózatra és a maghálózatra. A mobilitást
a hozzáférési hálózat adja, amelynek alapvetõ megha-
tározója a használt frekvenciasáv és a rádiós interfész
jellemzõi. 

A használt frekvenciasáv

Tekintettel a hálózat világméretû jellegére, a használt
frekvenciasávok kijelölése és a jövõbeni bõvítések
kérdése nem az egyes országok adminisztrációján mú-
lik, hanem azt legalábbis regionális, de inkább világ-
méretû egyeztetésnek kell kialakítania. Erre hivatot-
tak a 3-4 évente megrendezett Rádió-távközlési Világ-
értekezletek. Az IMT 2000, illetve az UMTS számá-
ra felhasználható frekvenciasávokat a WRC-92 érte-
kezlet állapította meg, ez az IMT 2000 számára az
1885 … 2025 MHz-es, illetve a 2110 … 2200 MHz-
es tartományt jelölte ki, amelybõl a mûholdas kom-
munikáció számára az 1980 … 2010 MHz és a 
2170 … 2200 MHz-es tartományt osztotta ki (1. áb-
ra). Az UMTS számára kiosztott sávok ettõl csak
annyiban különböznek, hogy a tartomány alsó határa
1900 MHz. A WRC-2000 értekezleten azonban már
jelezték, hogy ez a sáv rövidesen keskeny lesz, továb-
bi kiegészítõ sávok után kell nézni. Az IMT-2000 vo-
natkozásában a szakértõk az eljövendõ tíz évre 
160 MHz nagyságrendû pótlólagos igényt jelentettek
be. Részint ennek a hatására az értekezleten további
pótlólagos sávokat jelöltek ki a szolgáltatás számára.
Várhatóan azonban a sávszélességigény a WRC-07-re,
azaz a 2007-es WRC-re jócskán tovább növekszik.

A rádiós interfész

A hálózat szabványosításának és az elõfizetõi készü-
lék univerzális használatának egyik igen fontos zálo-
ga a rádiós interfész egységessége. Éppen ezért az
IMT-2000 fejlesztése során az ITU kiemelten fontos-

nak tartotta, hogy ebben a kérdésben szót értsen a
különbözõ szabványosítószervezetekkel. 1997-ben meg-
hirdette a rádiós interfész egységességére való törek-
vést, és felszólította a szabványosítószervezeteket és
ipari társulásokat, hogy adják be elképzeléseiket a té-
mában. 1998 elsõ felében öt pályázat került az ITU
asztalára oly módon, hogy az ETSI többszöri szava-
zás után sem tudta eldönteni, hogy a hozzá benyúj-
tott elõjavaslatok közül melyiket támogassa. Az Erics-
son, Nokia, NEC, Panasonic fémjelezte konzorcium a
W-CDMA-megoldást, míg az Alcatel, Motorola, Sie-
mens-trió a TD-CDMA-technológiát igyekezett a ma-
gáénak tudni. Végül 1998 tavaszán kompromisszum
született: az ETSI úgy döntött, hogy a frekvenciasáv
duplex párral rendelkezõ részében, amelyben FDD
(Frequency Division Duplex) átvitelt alkalmaznak, a
W-CDMA-technológiát fogadják el, míg a sáv párat-
lan részében a TD-CDMA lesz a harmadik generáci-
ós rendszerek alapja. Ezt a döntést terjesztették az
ITU elé, s a jelenlegi rádiós interfésznek ma is ez a
kompromisszum adja az alapját. Mivel a TDD-tech-
nológia érzékeny a késleltetések nagyságára, ezért azt
elsõsorban a pikocellákban javasolják használni, míg a
többi cellatípusban a W-CDMA rádiós interfészt hasz-
nálják.

Az UTRAN 

Az UMTS-rendszer rádiós interfésze a hálózat bázis-
állomásaihoz csatlakozik, amelyek kiszolgálását a Node
B végzi. A Node B feladata a cella vagy a szektor-
izált cellák adásvételének a kezelése FDD vagy TDD
módban, a szükséges adatátviteli konverziók elvégzése,
de a Node B vezérli a bázisállomás adási teljesítmé-
nyét is. Egy vagy több Node B vezérlését látja el a
rádióhálózat-vezérlõ egység (Radio Network Controller
– RNC). A vezérlõegységek egymással is össze lehet-
nek kötve, de ezek csatlakoznak az UMTS- hálózat
alapját képezõ maghálózathoz is. A Node B- és az
RNC-egységek együttesen alkotják az UTRAN-t, az
UMTS földi rádió-hozzáférési hálózatot (UMTS Ter-
restrial Radio Access Network). Amikor a teljes
UMTS hozzáférési hálózatról beszélünk, melyben már
a mûholdas elemek is helyet kapnak, akkor annak a
neve URAN (UMTS Radio Access Network).

Az UMTS-hálózat kiépítése jelentõs mennyiségû
Node B és RNC telepítését fogja jelenteni a kis cel-
laméretekbõl fakadóan. Éppen ezért nagy jelentõsége
lesz annak, hogy a meglévõ GSM-hálózattal is együtt
tudjon mûködni az UMTS-hálózat, fel lehessen hasz-
nálni a már kiépített infrastruktúrát. Ennek érdeké-
ben az UMTS-maghálózat nem csak az UTRAN-ele-
meket, hanem a meglévõ GSM-hozzáférési hálózat
elemeit, a BSS-eket (Base Station Subsystem – bázis-
állomás-alrendszer) is kezelni tudja majd. Ez teszi le-

1. ábra  A WRC-92 eredetileg kiosztott UMTS/IMT-2000 frekven-
ciasávjai
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hetõvé az UMTS-hálózatok folyamatos kiépítését a
GSM-rendszerre épülõen, ekkor ugyanis az elsõ fázis-
ban a GSM-rendszert ki lehet egészíteni az UTRAN
elemeivel, és fokozatosan áttérni az UMTS fejlettebb
megoldásaira. Természetesen nincs akadálya annak
sem, hogy egy szolgáltató „zöldmezõs” UMTS-hálóza-
tot építsen ki, amennyiben korábban nem üzemelte-
tett GSM-hálózatot.

Az UMTS-maghálózat

Az UMTS hozzáférési hálózatának adatfolyamát az
UMTS-maghálózat fogadja, és kapcsolja össze más
hálózatokkal. Mivel az UMTS-maghálózatot már je-
lentõs szélessávú adatátviteli forgalomra kell tervezni,
különös jelentõsége van annak, milyen technológiával
mûködik. A maghálózat egyes részeinek ismertetése
meghaladná jelen cikk kereteit, ezért itt csak annyit
említünk meg, hogy a maghálózat átviteli rendszere
az ATM-, illetve IP-elveken alapul, s három rétegre
oszlik: az összekapcsolási rétegre, a vezérlõrétegre és
az alkalmazási rétegre. Az összekapcsolási rétegben
történnek meg a tényleges adatátviteli tevékenységek,
itt valósul meg a kapcsolás, az adatcsomagok továb-
bítása. A vezérlõréteg látja el a hálózatspecifikus te-
endõket, a híváskezelési feladatokat, illetve kezeli a
mobilitásból és a hálózati együttmûködésbõl fakadó
menedzselési feladatokat. Végezetül az alkalmazási ré-
teg már a tényleges alkalmazások támogatását látja el.

Új alkalmazások az UMTS-hálózaton

A fentiekben az UMTS-hálózat felépítésének egy igen
egyszerû leírását adtuk meg, azonban talán ebbõl is lát-
szik, hogy ez a hálózat felkészült a hagyományos be-
szédforgalom kiszolgálása mellett a multimédia-doku-

mentumok kezelésére is, ami nagyszámú új szolgáltatás
fokozatos bevezetését teszi majd lehetõvé a
GSM/UMTS-, majd késõbb a tiszta UMTS-hálózatok-
ban. Ezek egy része nem fog jelentõsen különbözni
azoktól a szolgáltatásoktól, amelyeket a ma már sok
helyen mûködõ 2,5G-nek nevezett GSM-hálózatok is
nyújtanak. Ez teljesen érthetõ, hiszen éppen ezek a
GPRS-szel, EDGE-kiterjesztéssel ellátott hálózatok visz-
nek el mindannyiunkat a 3G világa felé. A szolgálta-
tások másik része azonban olyan lehetõségeket csillant
meg, amelyeket a mai hálózati elemekkel nem lehet
megvalósítani. A szélessávú adatátvitel már lehetõvé te-
szi olyan videoanyagok eljuttatását is a mobilkészülé-
kekre, amelyek vizuálisan is segíthetnek mindennapi
problémáink megoldásában. Ennek gyakorlati jelentõsé-
ge valószínûleg jóval nagyobb, mint annak, hogy tele-
víziót nézzünk a mobiltelefon képernyõjén, de a lehe-
tõség természetesen erre is adott lesz. Lényegesen fej-
lettebb információs szolgáltatásokat és üzleti alkalmazá-
sokat is meg lehet majd valósítani a nagy sávszélesség
mellett, mint a jelenlegi GSM-rendszerekben, ahol iga-
zán ezek fogadására, kezelésére még a mobiltelefon
sem alkalmas. Bármennyire is komoly jószág egy 3G
telefon, mégis nyilvánvaló, hogy a jól sikerült, szórako-
zást nyújtó szolgáltatásoknak is széles piaca lesz, akár
on-line videojátékokról, akár új videoklipekrõl vagy
multimédia oktatóanyagokról – netán éppen nyelvlecké-
rõl – lesz is szó. Hogy mi lesz az az alkalmazás, ami
végleg meg fogja gyõzni az embereket, hogy váltaniuk
kell a jelenlegi 2G-rendszerrõl a 3G-re, azt igazából ma
még nem tudjuk, a fenti példák is inkább kedvcsináló
jelleggel szerepelnek. Az azonban biztos, hogy a 3G-
rendszerek elterjedésével jelentõsen megnövekszik az al-
kalmazásokat létrehozók és azokat üzemeltetõk száma,
s ebbõl a megnövekedõ kínálatból elõbb-utóbb ezek a
szolgáltatások ki fognak emelkedni.
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Modul- és IC-alapú ETHERNET-megoldások 

A távközlés minden területén alapfeladat a hálózati
kapcsolat megoldása, legyen szó akár egy készülék
adatkommunikációjáról, különbözó médiaformátumok
továbbításáról, vagy csomagkapcsolt hangátvitelrõl az
interneten. A CODICO Ethernet-modulok és vezér-
lõ IC-k komplett skáláját kínálja, amelyek közül rész-
letesebben két cég termékeit szeretném ismertetni.

DIGI-modulok

A korábban már bemutatott ConnectME-modul iránt
nagy az érdeklõdés. A modul egy valódi plug-and-play
megoldást kínál azon felhasználóknak, akik készülékü-
ket minnél gyorsabban, hosszas hardver- és szoftverfej-
lesztés nélkül szeretnék hálózati csatlakozásra alkalmas-
sá tenni. A modul nyomtatott huzalozású panelra sze-
relhetõ, RJ-45 csatlakozó formátumú és soros vonal
Ethernet hálózatra való csatolására alkalmas.
Firmware-je rendelkezik komplett TCP/IP stackkel,
ezért külön hálózati szoftver fejlesztése nélkül, egysze-
rûen csatlakoztatható. A biztonságról SSL/TSL szabvá-
nyú kódolás gon-
doskodik. A mo-
dul egyszerûen,
egy webböngészõ
segítségével konfi-
gurálható (pl. IP-
cím beállítás). A
JAVA-applet tá-
mogatás lehetõvé
teszi, hogy a
webkapcsolatot a
felhasználó igénye
szerint állítsa be.
Rendelkezésre áll
még 5 db általá-
nosan felhasznál-
ható I/O-port is,
amelyek segítségé-
vel pl. figyelmezte-
tõ jelzéseket fo-
gadhatunk és to-
vábbíthatunk a
hálózaton. Külön
érdekesség még,
hogy a modul tá-
mogatja a Power-over-Ethernet (802.3af-) funkciót, va-
gyis az adott készülék hálózaton történõ tápellátását.

Egy olcsó tesztkészlettel komplett dokumentációt
és a soros port PC-n való emulálásához használható
RealPort szoftvert is kaphatunk. Az ún. Development
Kit segítségével már az ARM7-alapú NETSILICON
processzort is programozhatjuk, így komplett system-
on-chip megoldást is létrehozhatunk. Az alkalmazás-
nak 2 MiB Flash és 8 MiB RAM áll rendelkezésre.

1. ábra. A DigiConnect vezeték nélküli
készülékmodul

Ha az NS7520 processzort IC-alapú fejlesztésre akar-
juk felhasználni, a teljes alkalmazás továbbvihetõ.

A ConnectME-modul tehát nagyon széles körben
alkalmazható Ethernet kapcsolatra. Hogy a kört to-
vább bõvítse, a DIGI bemutatta a vezeték nélküli
változatot, a Connect Wi-Me-modult. Ez kialakításá-
ban, csatlakozó kiosztásában és funkcionalitásában tel-
jesen megegyezik a ConnectMe-vel, azonban egy an-
tenna segítségével  Wi-Fi (802.11b) hálózati kapcsola-
tot tesz lehetõvé.

MICREL Ethernetvezérlõk

A MICREL cég KENDIN márkanevû processzorai
lefedik az Ethernet-vezérlés teljes skáláját: PHY,
transceiver, managed és unmanaged switch, komplett
gateway és media konverter. Most röviden a Centaur
KS8695P típusú Multi-Port PCI Gateway processzort
szeretném bemutatni.

Ez az IC a kisebb méretû és otthoni irodákban,
lakóövezetekben szükséges gateway alkalmazások pia-
cát (SOHO) célozza meg, ahol nagysebességû adatát-
vitelre van szükség különbözõ adatformátumú médiák
között, fix hálózati vagy vezeték nélküli LAN-kapcso-
laton keresztül. A KS8695P integrál egy nagy teljesít-
ményû ARM9 processzort, MMU-t (media manage-
ment unit), a MICREL harmadik generációs 5-portos
managed switch-ét és egy 33 MHz PCI bridge-et.

Egyéb jellemzõ paraméterei:
• 289 PBGA tokozás
• alacsony fogyasztású PHY-technológia
• szoftvertámogatás Firewall, VPN, internet tarta-

lomszûrés, távmenedzsment számára 
• 802.11 a/b/g wireless LAN router funkció.

További információk: lorand.szabo@codico.com

Újdonságok a CODICO-tól

SZABÓ LÓRÁND

2. ábra. Ethernet router egyetlen lapkán
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Ki gyûjti be a biteket odafentrõl?
– UMTS-hálózati bázisállomások

GEORG KOPF, BACKNANG

2004. az UMTS sikerének szempontjából döntõ fontos-
ságú év lesz. Nyugat-Európa számos mobilszolgáltatója
jelentette be UMTS-szolgáltatásait az év elsõ felére.
Mindazonáltal néhány távközlési nagyvállalat lebecsüli
a „bázisállomások hálózatait”. Az UMTS-engedélyes
megrendeléssel kapcsolatban a mobil rádiós szolgálta-
tók körében sokszor van szó a „kulcsrakész projektek-
rõl” és a „eladók finanszírozásáról”. A rendszerszállí-
tók nagyon sok pénzt fektetnek be, és komplett háló-
zatokat építenek fel, az adó-vevõ rendszereket is bele-
értve. A valóság azonban kicsit más. Sok területen,
például a hálózat tervezésénél, üzembe helyezésénél és
mûködtetésénél a GSM-hálózatok felépítéséhez hasz-
nált klasszikus feladatmegosztási mechanizmusok az
UMTS-hez is alkalmazhatók. Kezdetben mindennek az
outsourcingjára voltak tendenciák, ám a hálózatoperá-
tor cégek hamar rájöttek, hogy az átviteli technológi-
át illetõen a távközlési gyártók (pl. a Marconi) speci-
ális hozzáértése és tudása nélkül nem lehetnek meg. 

„Hype” és „legacy” között

Két bûvszó hallható minduntalan a mobil rádiós kom-
munikációs szektorban. Ezek a „hype” és a „legacy”
kifejezések (a „hype” azon jellemzõk túlzott tálalása,
amelyek – közelebbrõl vizsgálva – az adott idõben va-
lóban realizálhatónál sokkal bonyolultabbak). Az
olyan szlogenek, mint az „UMTS – mobil szörfözés
2 Mibit/s-os sebességgel” és a „Powerline – internet
a hálózati csatlakozóból”, éppen ebbe a kategóriába
esnek. A „legacy” kifejezés elsõsorban a hagyomá-
nyos, „ódivatú” átviteli módokat írja le – különös te-
kintettel a hangalapú szolgáltatásokra. A mobil rádi-
ós kommunikáció világában a GSM a „legacy” cso-
porthoz tartozik, míg az UMTS az új, „következõ ge-
nerációs” technológia.

Jelenleg a távközlési piac átalakulási fázisban van e
két szélsõség között. Nagyon nehéz megbecsülni a pi-
ac változási irányát. 2002 végéig a mobil rádiós elõfi-
zetõk száma meredeken nõtt, azóta ennek mértéke le-
lassult. A magyarországi elõfizetõk száma 2003 óta 7,5
millió körül stagnált. Az elõrejelzések azt mutatják,
hogy a közeljövõben ez az állapot nem fog változni.

A hang- és SMS-szolgáltatások nagymértékben kimerültek

Eladási potenciáljukat tekintve, az alapvetõ hang- és
SMS-szolgáltatások kimerültek. Egy Magyarországhoz
hasonló, több mint 70%-os mobil rádiós lefedettségi
mutatóval rendelkezõ országban az ilyen szolgáltatá-
sok új vásárlói többé nincsenek a mobil rádiós ope-
rátorok prioritási listájának a tetején. A növekedést
az új, adatalapú szolgáltatásoktól várják, amelyek.
2005-ig várhatóan a bevételek egyharmadát fogják ge-
nerálni, míg a hangalapú szolgáltatásokból származó
jövedelem csaknem változatlan marad. Mintegy két-
harmados részesedésükkel ezek a szolgáltatások ural-
ják majd a piacot az elkövetkezendõ három évben.
Ez az alakulás a piaci stratégiákban tapasztalható pa-
radigmaváltásokkal van kapcsolatban. Az operátorok
fokozott figyelmet fordítanak az olyan mutatóikra,
mint a vásárlónkénti átlagos bevétel (ARPU), a mar-
ginok és a minõség. A döntõ kérdések így hangza-
nak: „Milyen elõfizetõket kell a hálózati szolgáltató-
nak célba venni?” és „Mekkora haszonkulcs érhetõ el
ezekkel a felhasználókkal?”.

Adatszolgáltatások az érdeklõdés középpontjában

A klasszikus migráció jelensége a mobil rádiózás terüle-
tén, a GSM-tõl a nemrégiben megindított, Magyarország
területén immár elvben bárhol elérhetõ GPRS-tech-
nológián keresztül az UMTS-ig terjed. Egyéb közép-eu-
rópai államoktól eltérõen Magyarország relatíve lassan
haladt elõre a harmadik generációs (3G) UMTS-licencek
beszerzésével, igaz ugyan, hogy beszerzésük nagyfokú kö-
rültekintést és átgondolást kíván meg.

Ebben a kapcsolatban a mobil rádiós szolgáltatók
diktálják az iramot. Az operátoroknak át kell alakí-
taniuk a hálózataikat az UMTS bevezetése elõtt, az
adat kérdése pedig állandóan egyre nagyobb jelentõ-
ségre tesz szert. Az IP-alapú megoldások könnyebb
szolgáltatási feltételeket biztosítanak, és az adatalapú
szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények
jobban figyelembe vehetõk, mint a kimondottan mo-
bil hangtovábbításra tervezett öreg GSM-hálózatoknál.

A Marconi mobil rádiós berendezéseknek (pl. bázisál-
lomásoknak) nem a vezetõ gyártója. A vállalat fõ kom-1. ábra. A legacy és a harmadik generációs hype között

Jelenleg a mobil kommunikáció meredek emelkedésû fejlõdésen
megy keresztül. A cikk a mobil rádiós hálózatokat az infrastruktú-
ra-szakértõ szemszögébõl elemzi. Ebbõl a nézõpontból vizsgálva a
mobil rádiós hálózatok „rádiós melegpontok” kombinációjaként
kezelhetõk, amelyeket nagy teljesítményû, rögzített hálózatok
kötnek össze. A cikk a mobil hálózatok Core- és Access Network
(maghálózat és hozzáférési hálózat) átviteli részét fedi le.
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petenciáit a fix, vezetékes hálózati rendszerekben látja. Az
ezen a területen  jellegzetes migrációs fokozatok a követ-
kezõk: a GSM-szekció elsõdlegesen a klasszikus idõ-
osztásos multiplexelést (TDM) fedi le PDH
(plezioszinkron digitális hierarchia) és SDH (szinkron
digitális hierarchia) átviteli rendszerekkel, fizikai átvi-
teli közegként rézkábeleket és mikrohullámú rádió-
berendezéseket használva.

A GPRS már sokkal bonyolultabb. Ez a techno-
lógia Frame Relay-n és IP-n keresztül továbbított
adatkomponenseket is tartalmaz. A megfelelõ proto-
kollok a meglévõ GSM-technológiára alapozottak. Bár
adatátvitelre képes, a hálózatot nem adatszolgálta-
tásokra optimalizálták. 

Ami a tisztán adatszolgáltatásokat illeti, nincs nagy
különbség az UMTS és a GPRS között: az összete-
võk (GGSN, SGSN) nevei is ugyanazok. A legfonto-
sabb eltérés a GPRS-hez képest a RAN (rádiós el-
érési hálózat), vagyis a bázisállomások és a hozzájuk
tartozó bázisállomás-vezérlõk közötti hálózat. Ebben a
szektorban az UMTS hang-adat integrációt és ATM-
alapú optimalizációt valósít meg.

A valóságban ezeknek a hálózatoknak az imple-
mentációja az átviteli szinten számos összetevõt igé-
nyel. Ezt a komlexitást sokan gyakran alábecsülik.

Az UMTS R99 hálózati topológia

Az UMTS Release 99 hálózati topológiája világosan
mutatja a szükséges komplexitást. Az UTRAN
(UMTS földi rádiós elérési hálózat) területen a bázis-
állomásokat (Node B) RNC-hez (rádiós hálózatvezér-
lõ) csatolják. Itt mind a hang-, mind az adatjeleket
egy ATM-rétegben továbbítják. 

Jelenleg két külön útvonal létezik a maghálózat-
ban: a hang továbbítása a klasszikus, vonalkapcsolt
TDM-technológiával történik, MSC (Multiply Switch-
ing Centre) és GMSC (átjáróként mûködõ MSC)
központ révén. Az adatátvitel ezzel párhuzamosan
megy végbe SGSN-nel (Serving GPRS Support Node)
és GGSN-nel (Gateway GPRS Support Node)ren-
delkezõ IP-hálózaton keresztül.

Tekintettel az igényelt átviteli rendszerekre, ez a
topológia két komoly, legtöbb esetben alábecsült
problémát eredményez:
• Az UMTS-sel a bázisállomások és az RNC közöt-

ti interfészek száma a hozzáférési területen jelen-
tõsen megnõ. Mintegy 10 ezer interfészre lesz
szüksége valószínûsíthetõen minden hálózati szol-
gáltatónak.

• A maghálózatban az operátoroknak hamar meg
kell oldaniuk az ugyanazon hálózaton keresztül
történõ adat- és hangtovábbítást.

Bázisállomások csatlakoztatása

Elérési terület: a hálózat beindítási fázisában csak kis-
számú bázisállomás kerül beüzemelésre, amelyek fel-
tehetõleg csekély forgalom lebonyolítására lesznek
csak alkalmasak. Ebben a szakaszban kb. húsz bázis-
állomás fog csatlakozni egy RNC-hez, csakúgy, mint
a GSM-hálózatok esetében. Ezért valószínûsíthetõ,
hogy ezeket a csatlakoztatásokat hagyományos módon
alakítják ki: a Matáv 2 Mibit/s-os bérelt vonalainak
használatával, miközben a legtöbb más szolgáltató
pont-pont mikrohullámú rádiókapcsolatot létesít.

A tényleges probléma a bázisállomások hálózataival
kapcsolatban a további hálózatépítés során fog jelent-
kezni. A hálózattervezés miatt szükség lesz kb. 300–500
Nodes B-t egyazon vezérlõhöz csatlakoztatni. A szimul-
tán adat- és hangtovábbítás miatt az egyes bázisállo-
mások által kezelt adatmennyiség mintegy háromszor-
négyszer több lesz, mint a GSM-hálózatban.

Mivel az átviteli útvonalak túl hosszúak és nem
lesznek hatékonyan kihasználhatók, a klasszikus össze-
köttetés túl drága és túl összetett lenne.

Az alternatív fix hálózati operátorok szerepe

Az alternatív fix hálózati operátorok mobil rádiós há-
lózati szolgáltatókat többféleképpen is támogathatják,
például:
• szolgáltatások, helyszínek, nagy távolságokat áthi-

daló bérelt vonalak biztosításával vagy
• a fix hálózatba irányuló hívásokra vonatkozó ve-

zetékes hálózati hangszolgáltatások nyújtásával.
Ezek a feltételezések a mobil rádiós operátorok

értéknövelt láncolatában három szegmenshez vezet-

2. ábra. A mobil migráció

3. ábra. Az UMTS Node B csatlakozások

4. ábra. UTRAN Node B csatlakozások
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nek: az úgynevezett „incumbent” operátor, a regioná-
lisak, illetve a „szolgáltatók szolgáltatói”, melyek más
szolgáltatóknak biztosítanak szolgáltatásokat. Ezzel
összefüggésben számításba kell venni, hogy az alter-
natív operátorok tevékenységei legfõképp a Core Net-
workre korlátozódnak. Ezen a területen a mobil rá-
diós operátorok a kínált szolgáltatások széles skálájá-
hoz férhetnek hozzá. Az Access Networkben elérhe-
tõ alternatívák száma szemet szúróan alacsonyabb.

Problémaként merül fel az elégséges számú bérelt
vonal biztosítása rövid határidõre. A technikai megva-
lósítás normális esetben a nagy (incumbent) szolgálta-
tó (pl. réz alapú) infrastruktúráján keresztül lehetséges.
Azonban az egyszerre tömeges méretekben jelentkezõ
megrendelések problémákat eredményeznek a ponttól-
pontig összeköttetések adott területre vonatkozó határ-
idõ szerinti felállításában. Az UMTS terén súlyosbító
probléma, hogy számos ponttól-pontig összeköttetést
egy bázisállomásra kell kapcsolni. Emiatt a réz infrast-
ruktúrában komoly akadályokra kell számítani.

Mikrohullámú rádió

A Marconi perspektívájából tekintve, a mikrohullámú
rádió fontos szerepet fog játszani az UMTS-hálózatok
felépítésében. Példaként szolgálhatnak a német mobil-
telefon-szolgáltató cégek, amelyeknek kb. 50 ezer pon-
t-pont összeköttetésû rádiókapcsolatuk mûködik. Csak
2002 és 2003 között 10 ezer új összeköttetést helyez-
tek üzembe. Kimondottan a mobil rádiós operátorok
számára új frekvenciasávokat jelöltek ki (26 és 
28 GHz), hogy elegendõ kapacitásokat hozzanak létre
az UMTS-bázisállomásokhoz való összeköttetésekre.

Manapság pont–többpont-rendszerû mikrohullámú
rádiómegoldásokat (PMP) növekvõ számban telepítenek

a mobil operátorok rádiós hozzáférési hálózataiban.
Technikai szempontból ezek csaknem azonosak a mû-
ködõ WLL (vezeték nélküli helyi hurkok) megoldások-
kal. Az egyetlen különbség a frekvenciasávok használa-
tában jelentkezik. Míg a WLL-ben ezt a végfelhaszná-
lók összeköttetésének fenntartására használják, a PMP-
rádió-összeköttetések esetében a szükséges átviteli kapa-
citások megteremtésére kellenek. A WLL-ben léteznek
speciálisan mobil rádiós hálózati operátorok számára
fenntartott frekvenciasávok (26 GHz és 28 GHz).

Fix hálózati architektúra az elérési hálózatban (UTRAN)

A hatékony és jövõorientált UMTS-infrastruktúrára
készült Marconi-megoldás bérelt vonalakból és mikro-
hullámú rádióból álló elérési hálózati megoldás. Az
ún. „utolsó mérföld”-ben majdnem mindegyik elérhe-
tõ technológia felhasználható. Ezek közt megtalálha-
tó a PMP-rádió, a PDH pont-pont rádió és SDH-rá-
dió. A bázisállomások és vezérlõk közötti központi ál-
lomásokban ATM-koncentrátorokat használnak a bá-
zisállomások bejövõ ATM-forgalmának kezelésére.
Ezek magasabb multiplex-végrehajtást és ennélfogva
alacsonyabb átviteli költségeket eredményeznek.

Fix hálózati architektúra a maghálózatban

A maghálózatban a legfontosabb feladat a vonalkap-
csolt hangalapú átvitel és a csomagkapcsolt adatkom-
munikáció kombinálása. Itt az ideális megoldás az ún.
multi szolgáltatású technológiák alkalmazása, amelyek
azonos platformokon lévõ ATM- vagy IP-protokollok
alternatív vagy párhuzamos feldolgozását teszik lehe-
tõvé. Ebben az esetben a vásárlóknak nem kell el-
dönteniük, hogy ATM- vagy IP-hálózatba ruháznak
be. Így a harmadik generációs, ATM-alapú mobil rá-
diós hálózatokról a következõ generációs IP-alapú há-
lózatokra történõ konzisztens továbblépés már korai
fázisban biztosítható.

6. ábra. Pont–több pont mikrohullámú rádió

7. ábra. ATM-hozzáférési aggregátormegoldás

8. ábra. 2G/3G hálózati architektúra logikai ábrája

5. ábra. Pont-pont rádió
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Átviteli médiumok új szerepe

Az UMTS-hálózatokban az
átviteli médiumok szerepe
újrafogalmazódik. Az üveg-
szálas csatlakozások a hoz-
záférési területen a koráb-
binál sokkal jobban elter-
jednek. Ráadásul az elérési
hálózatot és a maghálózat
nagy részét lefedõ mikro-
hullámú rádiók iránt jelen-
tõs lesz az igény. A bázis-
állomások nagy sávszéles-
ségigényei miatt a rézalapú
technológia csak csekély
szerephez jut.

A Marconi-termékport-
folió ezekre a struktúrákra
irányul. Tartalmaz klasszi-
kus transzport portfoliót
DWDM (Dense Wave-
lenght Division Multiplex-
ing) rendszerekkel, a mik-
rohullámú rádiórendszerek
teljes választékával, vala-
mint rézen keresztüli na-
gyobb bitarányú továbbításhoz HDSL- és SHDSL-el-
érési rendszereket. A vállalat külön hangsúlyt fektet
az ATM-re, IP-re és MPLS (Multi-Prococol Label
Switching) adatátviteli rendszerekre.

A Marconi portfolióját SDH-átviteli rendszerek és
nagy hatékonyságú hálózatmenedzsment-rendszerek
teszik teljessé.

Következtetés

A hozzáférés „szûk keresztmetszete” továbbra is léte-
zik. Az alternatív hálózati szolgáltatók és a nagy
incumbent operátorok nem lesznek képesek teljesen
lefedni az elérési hálózatokban az UMTS-hez való fix
hálózati kapcsolatokkal szemben támasztott követel-
ményeket. Ezért a Marconi nagy igényre számít a bá-
zisállomások fix hálózathoz történõ csatlakoztatásához
szükséges nagy kapacitású mikrohullámú rádiós rend-
szerek terén. Itt a hangsúly a PMP mikrohullámú rá-
dióra és az SDH mikrohullámú rádióra helyezõdik
(155 Mibit/s, n×155 Mibit/s, 622 Mibit/s).

Az UMTS R99 az ATM-technológia reneszánszát
eredményezte. Az UTRAN-hálózatban az ATM-ré-
tegben az ATM-koncentrátorok támogatják az
adat/hang integrációt. A maghálózatban a multiszol-
gáltatású technológiák a hang- és adatalapú szolgálta-
tások konvergenciáját, valamint az összes IP-re való
átállást biztosítják. Mivel a multiszerviz technológiák

az ATM/PNNI-t és IP/MPLS-t egy hardverplatformon
egyesítik, ezzel lehetõvé teszik, hogy a hálózati ope-
rátorok „jövõbiztos” UMTS-hálózatokat tervezzenek. 

Átfogó termékportfoliója révén a Marconi a mo-
bil rádiós szolgáltatók elsõ számú fix hálózati megol-
dás szállítója Közép-Európában.

Rövidítések:

ATM Aszinkron átviteli mód (Asynchronous Transfer Mode)
DWDM Sûrû hullámhosszúságú osztásos multiplexelés (Dense

Wavelength Division Multiplexing)
GGSN Átjáró GPRS-ellátó csomópont (Gateway GPRS Support

Node)
GMSC Átjáró MSC (Gateway MSC)
GPRS Általános csomagalapú rádiós szolgáltatás (General

Packet Radio Services)

GSM A mobilkommunikáció globális rendszere (Global Sys-
tem for Mobile Communications)

HDSL Magas bitrátájú digitális elõfizetõi vonal (High Bit Rate
Digital Subscriber Line)

IP Internetprotokoll (Internet Protocol)
MPLS Többprotokollos címkekapcsolás (Multiprotocol Label

Switching)
MSC Többszörös kapcsolóközpont (Multiple Switching Centre)
NodeB Bázisállomás (Basisstation)
PDH Plezioszinkron digitális hierarchia (Plesiochronous Digi-

tal Hierarchy)
PMP Egy pont–több pont (Point-to-Multipoint)
PNNI Privát hálózat-hálózat interfész (Private Network to Net-

work Interface)
RAN Rádiós hozzáférési hálózat (Radio Access Network)
RNC Rádiós hálózati vezérlõ (Radio Network Controller)
SDH Szinkron digitális hierarchia (Synchonous Digital Hierar-

chy)
SGSN Kiszolgáló GPRS-támogató csomópont (Serving GPRS

Support Node)
SHDSL Egy érpáros nagy sebességû digitális elõfizetõi vonal

(Single-pair High speed Digital Subscriber Line)
SMS Rövid üzenetszolgáltatás (Short Messages Service)
TDM Idõosztásos multiplexelés (Time Division Multiplexing)
UMTS Univerzális mobil telekommunikációs rendszer

(Universal Mobile Telecommunications System)
UTRANUMTS földi rádiós hozzáférési hálózat (UMTS Terrestrial

Radio Access Network)
WLL Vezeték nélküli helyi hurok (Wireless Local Loop)

9. ábra. Konvergencia a multiszolgáltatású gerinchez (MSB)

10. ábra. Marconi-termékportfolió a komplett megoldásokhoz
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• A Matáv bejelentette 2004-es fõbb céljait: megsze-
rezni az EFQM minõségi tanúsítványt; megõrizni a
vezetékes vonalszámot; bõvíteni a díjcsomagválaszté-
kot; 200 ezerre növelni az ADSL-internet-elõfizetõi
számot; új konstrukciókat nyújtani a betárcsázós fel-
használóknak; módszereket javítani az üzleti szeg-
mensben, helyi és regionális együttmûködést, közös
projekteket végrehajtani a T-Systems céggel az üz-
leti megoldásokban; piacokat nyerni az LTO-szolgál-
tatók területén; a mobil szegmensben a vezetõ po-
zíciót megtartani. Infrastruktúra-fejlesztési kötelezett-
ségekre idén a Matáv 90 milliárd forintot fordít.

• A Nemzeti Hírközlési Hivatal (NHH) Tanácsa
olyan határozatot hozott, mely szerint a számhor-
dozhatóságért kérhetõ díjat ISDN2 és ISDN30 köz-
pontok esetén számblokkonként lehet felszámolni a
jogosult szolgáltató részére. A döntés megkönnyíti
a számhordozhatóság elterjedését, s egyúttal bõvíti
új szolgáltatók piacra lépési esélyeit.

• Az NHH szerint a vezetékes telefóniában a be-
kapcsolt fõvonalak száma 2003. december végén
elérte a 3 602 659-t. Idõközben a Vezetékes gyors-
jelentés 2004. januári összesítése is napvilágot lá-
tott. Ennek alapján az országban a bekapcsolt fõ-
vonalak száma a hónap végén 3 598 484 volt. Ez
azt jelenti, hogy 2003. decemberhez képest több
mint négyezerrel csökkent a fõvonalak száma. 

• Megjelent az NHH aktuális publikációja, a Digi-
tális Mobil Gyorsjelentés 2004. januári összesítése,
amely szerint 2004 elsõ hónapjának végén a há-
rom szolgáltató összesen 7 millió 979 ezer elõfize-
tést tartott nyilván. Az elõfizetések száma idén ja-
nuárban 34 ezerrel emelkedett. A Vodafone piaci
részesedése az elõfizetésekbõl 16,87 százalékra, a
Westel Mobil piacrészesedése 47,53 százalékra
nõtt, míg a Pannon GSM részesedése 35,60 száza-
lékra csökkent.

• Az Invitel Rt. vezetékes alternatív távközlési szolgál-
tató alig nyolchónapos tevékenysége során az ADSL-
eladások jelentõsen meghaladták a tervezettet, és el-
érték az LTO-n belüli lakosság 60 százalékát; a vo-
nalszám-lemorzsolódás ütemét sikerült a Vivendiéhez
képest lassítani, az Invitel az ország második legna-
gyobb ADSL-szolgáltatójává (12%) vált.

• A budapesti Allround Informatika Kft. a Cannes-
ban a február 23. és 26. között megrendezett ha-
todik 3GSM World Congress kiállításon, a magyar
standon bemutatta a szolgáltatók bevételének vizs-
gálatát segítõ (Revenue Assurance) megoldásait,
köztük a most megjelent legfrissebbet, az Intercon-
nect Bypass Detectort. Ugyanott a FlexiTon az
Ariadne Mobile Network Management rendszerét
állította ki, amely a mobil-telefonhálózat tervezé-
sét és naprakész nyilvántartását segíti. Az ITware
Kft. bemutatta az SMSware, SMS alkalmazáskeze-
lõ platformot, amely emelt díjas, és tömeges SMS-
alkalmazások felülete. A FLEETware-t gépjármû
flották és más mobil csapatok vezénylésére és
mozgásának követésére fejlesztette ki az ITware.
Segítségével a gépjármûvek pozicionálását, útvonal-
tervek készítését, teljesülését lehet követni.

• A cannes-i 3 GSM Világkongresszuson a Sony-
Ericsson T 610-es mobiltelefonját nyilvánították a
legjobb mobilkészüléknek. 

• A Vodafone-nál az elsõ megapixel kamerás mo-
biltelefon (Sharp GX30) március közepétõl itthon
is megvásárolható. A Sharp GX-sorozat legújabb
tagja egyben világelsõ is: a Sharp GX30 az elsõ
megapixel kamerás GSM-telefon. 

• Az Országgyûlés Informatikai és Távközlési bizottsá-
ga március 2-án tartott ülésén kiderült, 8,889 milli-
árd forinttal érinti a Draskovics-csomag az Informa-
tikai és Hírközlési Minisztérium ez évi költségvetését,
ennyi a tárcánál zárolás, elvonás alá vett összeg. A
takarékossági csomag többek között érinti az NIIF-
programot és átütemeznek több projektet, így a ké-
szenléti szervezeteknek szánt földi, trönkölt országos
rádiórendszer létrehozására szolgálót is.  

• A Wiera Kft. újabb helyszínen, a Grand Hotel
Royal Szállodában elindította vezeték nélküli, nagy
sebességû internet-hozzáférési (WLAN) hálózatát
(HotSpot). A Royal, a Corinthia Aquincum Hotel
után a második luxusszálloda, ahol a szolgáltatás
már mûködik. A Wiera bejelentette, szerzõdéseinek
megfelelõen folytatja további, mintegy 20 szállodai
HotSpot-rendszer kiépítését. A közeli tervek 200-300
HotSpotról szólnak országszerte, szállodákban, étter-
mekben, benzinkutaknál és bevásárlóközpontokban.

Távközlési hírcsokor

KOVÁCS ATTILA A 2004. február közepe és március közepe közötti idõ-
szak híreibõl tallóztam.
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Manapság a lakásokat és a munkahelyeket számos
elektronikus „segédeszközzel” szerelik fel, amelyek
kényelmesebbé teszik életünket. Az európai szabvány
szerinti szerelôsín (angol megnevezése European
Installation Bus, rövidítve: EIB) egyre inkább betör a
modern épületgépészetbe, elválasztva egymástól a fo-
gyasztói és vezérlôáramkört. Ezáltal az energiafogyasz-
tás egyetlen vezetéken keresztül szabályozható.

A nyílászárókat, világítótesteket, a fûtést, az árnyé-
kolókat, a szellôzôrendszereket stb. nem csak energi-
ával kell ellátni, ezeket egyre gyakrabban szerelik je-
lek érzékelésére és különbözô mûveletek aktivizálásá-
ra képes érzékelôkkel és indítószerkezetekkel. Az ár-
nyékolók egy bizonyos napfényerôsségnél becsukód-
nak, vagy vihar esetén kinyílnak, illetve egyes szobák
felfûtését adott idôpontra végzik.

Az EIB-rendszer egyik figyelemre méltó elônye,
hogy a változtatások (pl. a helyiség használata) és a
bôvítések (pl. további elektronikus berendezések beil-
lesztése) könnyedén kivitelezhetôk.

Komoly kábelfektetés helyett az új készüléket csu-
pán egy szoftverrel kell csatlakoztatni, a legrosszabb
esetben is csak az áramellátást és a gyûjtôsínt kell be-
szerelni, mielôtt a készüléket a szoftverrel rácsatlakoz-
tatnánk a vezérlôberendezésre.

Az EGSTON, az 1995-ben az osztrák kormány ál-
tal a világ legkisebb áramforrásáért járó díjjal kitünte-
tett innovatív gyártó, az ilyen készülékek áramellátásá-
ra különleges áramforráscsaládot fejlesztett ki. Az „N1i”
elnevezésû termékcsalád szabályozott feszültséget ad le
6 W kimenôteljesítmény mellett. Az eszköz beszerel-
hetô DIN-szabvány szerinti falba süllyesztett kötôdoboz-
ba (akár közvetlenül a fogyasztó alá), vagy egy bútor-
darabba, illetve sík felületen rögzíthetô csavarral. Ez a
tápegységváltozat mindössze 19 mm magas.

A termék kis mérete speciális vákuumos öntési
módszert igényelt, az elektronikus alkatrészek gyártói-
val szemben is magas mûszaki követelményeket állít-
va. Az alapválaszték mellett – neves partnerek részé-
re – egyedi változatokat is kifejlesztettek.

A készülék széles bemenetifeszültség-tartományának
(94 és 264 V) és elkészült európai és amerikai
minôsítéseinek köszönhetôen lehetôvé teszi az egységes,
globális alkalmazást. A készülék rendelkezik túláram el-
leni védelemmel, és elfér egy DIN-szabvány szerinti fa-
li süllyesztett kötôdobozba. Az alapkivitelt bemeneti és
kimeneti oldalon – szabad bekötést lehetôvé tevô –
gyárilag szerelt sodrott huzallal szállítják.

A háztartási alkalmazások biztonsági követelmé-
nyeinek való megfelelés érdekében egy 24 mm ma-
gas változatot is kifejlesztettek, mely 94 … 264 V tar-
tományban tartósan 6 W, 207 … 264 V közötti beme-
neti feszültségû tartományban 12 W állandó teljesít-
ményt ad le. Ez az „N1h” elnevezésû változat fali alj-
zatba szerelhetô és nyomtatott huzalozású lapra
szerelhetô változatban is kapható.

Mindkét típus biztosítja a megbízható tápegységek
által nyújtott összes elônyt: készen kapható bevizsgált,
egyszerûen szerelhetô biztonsági tápegységet, a fo-
gyasztótól való termikus leválasztást. Ezek a készülé-
kek természetesen védettek a tartós rövidzárlat ellen.
A fix bekötésnek köszönhetôen a fali csatlakozóból
való dugókicsúszás nem fordulhat elô.

Az esztétikum megszállottjai számára, akik eddig
csak nagy nehézségek árán tudták elrejteni a kábele-
ket és nagydarab transzformátorokat, végre itt a prak-
tikus megoldás!

Az áramellátásnak ez az innovatív módja számos
új lehetôségnek nyit utat egy sor alkalmazásnál – pl.
az épületgépészetben, a riasztórendszereknél, az auto-
matizálásban, az érzékelôrendszereknél, a kommuniká-
cióban, a bluetooth-rendszereknél, a beléptetôrendsze-
reknél, a mágnesszelepeknél, elektromotoroknál és
számos különbözô új alkalmazásnál –, amilyenekre
még csak nem is gondolnánk.

A 6–12 wattos, fali kötôdobozba 
szerelhetô tápegységek új, 
modern alkalmazásoknak 
nyitnak teret
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Ericsson: megoldás a gazdaságosabb 
hívásirányításra

WERSCHITZ OTTÓ

Miért vált idõszerûvé, hogy a hívásirányítás hatékony-
ságáról, gazdaságosságáról beszéljünk Magyarorszá-
gon? A távközlési szolgáltatói piac mára már
számos szereplõvel bõvült hazánkban. A távköz-
lési piaci szabályozás, az azóta megvalósult ösz-
szekapcsolások száma és az összekapcsolási szer-
zõdések komplexitása most érett meg arra a ha-
zai piacon, hogy a cikkben bemutatott megoldás
vezetékes-, illetve mobilszolgáltatók részére egy-
aránt érdekessé válhat.

Az elmúlt években világszerte és Magyaror-
szágon is megnövekedett a távközlési hálózatüze-
meltetõk, szolgáltatók közötti összekapcsolási
szolgáltatások jelentõsége. Hazánkban például
korábban a belföldi hálózatokból más országok-
ba indított hívások továbbításának kizárólagos jo-
gát egyetlen szolgáltató gyakorolta. Sõt, a külön-
bözõ szolgáltatók egymás hálózatába irányuló hí-
vásaikat sem továbbíthatták közvetlenül, az or-
szágos hálózatüzemeltetõ kihagyásával.

A szabad összekapcsolás, illetve hívástovábbí-
tás lehetõsége egy új ágazat kialakulását eredmé-
nyezte: a közvetítõ (bróker) szerepre szakosodott
szolgáltatók a forgalmat optimális úton továbbítják a
különbözõ hálózatokba. A hívásokat fogadó, illetve
továbbító szolgáltató mindig összekapcsolási, illetve
végzõdtetési díjat számol fel (minute trading).

Az Ericsson válasza az új üzleti környezetre: OBR

Az Ericsson új megoldást kínál az összekapcsolási
szolgáltatások hatékonyabb, gazdaságosabb kezelésére:
az Optimal Business Routing- (OBR-) rendszert. A
termék teljes, integrált megoldást jelent a távközlési
szolgáltatók kereskedõi és üzemeltetési szakemberei
számára, és támogatja a döntéshozók munkáját. Az
OBR hatékonyan hidalja át az összekapcsolás keres-
kedelmi (számlázás, elszámolás) és hálózatvezérlési te-
rületei közötti rést.

Az OBR-rendszer magában foglalja mind a mû-
szaki-informatikai integrációt a szolgáltató kapcsolódó
rendszereihez (telefonközpontok, adattárház, számlázá-
si rendszer stb.), továbbá a távközlési hálózat újra-
konfigurálását, amely így hatékonyan fog együttmû-
ködni az OBR-rel.

A távközlési szolgáltató szempontjából belsõ és
külsõ tényezõk összessége van hatással az optimalizá-
ció komplex folyamatára (lásd 1. ábra). A hívásirá-
nyítás és -összekapcsolás optimalizációjának fõbb ele-
mei: az elõfizetõi tarifák (kiskereskedelmi bevételek),
társzolgáltatóknak megállapított összekapcsolási díjak
(nagykereskedelmi bevételek), az elõfizetõk által ge-

nerált forgalom, a szolgáltató hálózati konfigurációja
(mit tesz lehetõvé, illetve mennyiben korlátoz), az át-

viteli utak (trönkök) minõsége, kapacitása, a társszol-
gáltatók összekapcsolási, végzõdtetési árai (meghatá-
rozzák a hívástovábbítás költségszintjét).

A rendszer ezeket a tényezõket veszi figyelembe,
illetve menedzseli, ahogy azt az alábbiakban bemutat-
juk.

Az OBR funkciói
• Különbözõ bemeneti adatok, például a hívásperc-

díj, a minõség, a kapacitás, a vállalt forgalom-
mennyiség, illetve egyéb preferenciák alapján opti-
mális irányítási tervet készít

• Az irányítási tervet a hálózatelemekbe (telefonköz-
pontokba) letölti

• Monitorozza az irányítási terv hatékonyságát, mi-
nõségét

• Menedzseli, szükség esetén módosítja az irányítási
tervet

• Támogatja a perckereskedelemhez kapcsolódó
pénzügyi döntéseket: az ajánlati árszintek kialakítá-
sát és az ehhez tartozó költségek meghatározását

A termék moduláris felépítésû. A fent felsorolt felada-
tok elvégzését a következõ modulstruktúra szolgálja:

A Core-modul (a rendszer szíve) tartalmazza az adat-
bázist és a központi logikát, amelyhez csatlakozik a
többi modul. A felhasználók közvetlenül nincsenek
kapcsolatban a rendszernek ezzel a részével.

1. ábra. Hívásirányítás és összekapcsolás optimalizálása

A távközlési szolgáltatók közötti hatékonyabb és gazdaságosabb hívás-
irányításra megoldást jelent az Ericsson által kínált Optimal Business
Routing- (OBR-) rendszer. A már magyarországi ügyfélnél is telepített
OBR teljeskörûen támogatja az összekapcsolási szolgáltatások vállala-
ti folyamatait, megkönnyítve a hálózatüzemeltetõ szakemberek, a ke-
reskedõk és a döntéshozó vezetõk munkáját.
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A Prefixer fogadja és feldolgozza a vételi perc-
díjakat. A modul intelligensen kezeli a társszol-
gáltatók ajánlatait tartalmazó ártáblázatokat és a
hozzátartozó B-szám-kibontásokat (breakout),
melyeket egy ún. B-szám-táblázatban tárol. Ez a
táblázat biztosítja, hogy a B-számok kibontása az
összes OBR-modulban egységes legyen.

A Selector-modul az optimális forgalomirányítást
határozza meg a megadott bemeneti adatok
alapján.

A Programmer a hálózatelemeket (telefonköz-
pontokat) programozza a Selector-modul által el-
készített forgalomirányítási tervnek megfelelõen.

Az OBR-ben tárolt B-szám-táblát és a B-számok
kibontását szinkronizálni kell a kapcsolódó tele-
fonközpontok B-szám-tábláival, hogy az irányítá-
si táblázat mindig megtalálja azokat az országo-
kat, régiókat, szolgáltatókat, amelyek felé a hí-
vásokat továbbítani kell. Ezt a feladatot a Configura-
tor-modul látja el.

A Monitor-modul közel valós idejû adatokat szolgál-
tat a szolgáltató távközlési hálózatából a forgalomirá-
nyítás Selector-modulban történõ optimalizálásához. A
kért információkat CDR-ek (hívásadat-rekordok)
gyûjtésével, rendszerezésével és elemzésével állítja elõ.
Emellett kritikus hibák esetén riasztást is küldhet.

Míg az elõzõekben bemutatott egységek a hívásirányí-
tás optimalizálásához szükséges feladatokat végzik, a
Trader-modul a „nagybani” perckereskedõk pénzügyi
feladatait támogatja. Ezen modul segítségével állítha-
tók elõ és kezelhetõk az eladási percdíjak, amit a
szolgáltató partnereinek ajánl a hívások fogadásáért
vagy továbbításáért. Ennek megfelelõen a modul elõ-
rejelzéseket, illetve a futó hívásköltségeket alapul vé-
ve nullszaldós és ajánlott percdíjakat javasol. Másod-
lagos funkciójaként vételi percdíjakat is a partnerszol-
gáltatókkal való kereskedelmi tárgyalásokhoz.

Platform

Az OBR mind Unix-, mind Windows-környezetben
futtatható. Az adattárolási funkciókat Oracle adatbá-
zis látja el. 

Interfészek
Az optimalizálandó, illetve az optimalizáláshoz szüksé-
ges bemenõadatok (árak, minõségi mutatók stb.), illet-
ve az optimalizálás eredményeként megjelenõ kime-
nõadatok kezelésére alapesetben MS Excel áll rendel-
kezésre, amelyek segítségével az adatok manuálisan
mozgathatók. Ugyanakkor az OBR rendelkezik JAVA
API-kkel automatizált interfészek fejlesztéséhez.

[Megjegyezzük, hogy – mint ahogyan azt a rend-
szer moduljainál tárgyaltuk – a hálózat (telefonköz-
pontok, gateway-ek) az optimalizált irányítási tervnek
megfelelõ programozása külön fejlesztés és integráció
nélkül is lehetséges. Erre szolgál a Programmer-modul.]

Az integrációra példa a 2. ábra, amely egy olyan
esetet mutat be, amikor az ügyfél a hívásminõség
adatait saját rendszereivel gyûjti és rendszerezi az
OBR-en kívül. Ezeket az adatokat a rendszer azután
automatikusan olvassa be és használja fel. Hasonló-
képpen automatizált a számlázási rendszerrel való
kapcsolat a tarifák továbbításához, valamint az opti-
malizált hálózatirányítás végrehajtásához szükséges pa-
rancsok letöltéséhez a telefonközpontokba.

Természetesen a partnerszolgáltatóktól kapott MS
Excel árlistákat a felhasználók manuálisan töltik be.
A „kimenõ” árlisták és költségkalkulációk szintén MS
Excel formátumban állnak elõ a további manuális fel-
dolgozás céljaira.

Referenciák

Az Ericsson az elmúlt években sikerrel értékesítette
és helyezte üzembe az OBR-t távközlési szolgáltatók
és hálózatüzemeltetõk számára. Az ügyfelek között
mind vezetékes (Telia International), mind mobilszol-
gáltató (Wind, Olaszország) található.

Magyarországi bevezetés

A magyarországi értékesítést és az ügyfél igényei sze-
rinti teljes személyre szabást, illetve a rendszerinteg-
rációt az Ericsson Magyarország végzi. Az ügyfél igé-
nyeivel összhangban a szakemberek tanácsadással se-
gítik a hálózati konfiguráció javasolt módosítását, va-
lamint a szolgáltató üzleti folyamatainak áttervezését
az OBR bevezetésével járó elõnyök jobb kihasználá-
sa céljából.

Természetesen az ajánlati portfólió részét képezi
az oktatás, valamint a rendszer üzembe helyezését kö-
vetõ támogatási szolgáltatás.

Az Ericsson Magyarországon elsõként a PanTelnél
vezette be ezt a megoldást. A projekt keretében az
Ericsson szakemberei a termékmagot a vevõ igényei-
hez alakították, integrálták a kapcsolódó informatikai
rendszerekhez, sõt néhány PanTel-specifikus funkciót
is kifejlesztettek. 

Hatékonyságnövelés

Az eddigi felhasználási tapasztalatok azt mutatják,
hogy a kevesebb irányítási hibából, az összekapcsolá-
si ajánlatok gyorsabb „lekövetésébõl”, az optimálisabb
összekapcsolási partner kiválasztásából és a jobb aján-
lati percdíjak meghatározásából adódóan mintegy
10%-kal növekedhet a szolgáltató nyeresége (bevétel-
növekedés + költségcsökkenés). Emellett azonban
nem szabad elfelejtkezni azokról a tényezõkrõl, ame-
lyek közvetetten szintén növelik a hatékonyságot.
Ilyen pl. az, hogy miután a szakemberek e terület
operatív feladataitól (manuális kalkuláció, telefonköz-
pontok irányítási tervének átállítása) nagyrészt meg-
szabadulnak, más, értéket létrehozó tevékenységekre
tudnak koncentrálni.

2. ábra. Példa az OBR-en alapuló integrált forgalomoptimalizációs rend-
szerre
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Radiocrafts

Ha valaki igazán profi szeretne lenni egy elektronikai
szakterületen, nem választhat széles spektrumot, mert
akkor nem tud eléggé koncentrálni egy területre. Ezért
ma már – egy-két igazán nagy multitól eltekintve – spe-
cialisták vannak a piacon. Ilyen cég a norvég Radio-
crafts AS is, amely a rádiófrekvenciás modulok fejlesz-
tésére és gyártására adta a fejét. A 80-as évek végén
alakult cég mára jelentõs tapasztalatra tett szert, amely-
nek dicséretes eredményeképpen jelenleg a világ legki-
sebb rádiófrekvenciás modulját kínálja.

A Rádiocrafts az ISM-sávot nézte ki magának,
mert manapság ezen a sávon dolgoznak azon vezeték
nélküli megoldások, amelyek használatához nem kell
adóengedély. Ezen telefonálhatunk, mozgathatjuk szá-
mítógépünk egerét, ipari és háztartási (rövid hatósu-
garú) távvezérléseket valósíthatunk meg, biztonság-
technikai rendszereket mûködtethetünk stb. sávok
frekvenciáit az I. táblázat tartalmazza.

Adatátvitel rádióhullámon

Ezeken a szabad sávokon digitális rádiófrekvenciás át-
vitelt valósítanak meg. A moduláció módja FSK
(Frequency Shift Keying, azaz frekvenciamoduláció),
amely a digitális jelátvitel legjobban bevált rendszere.
A sávszélesség beállítható keskenyre vagy szélesre, a
kapcsolat pedig duplex, azaz a digitális átviteli proto-
koll szerinti visszajelentés (pl. az RS–232 vonalon) biz-
tosított. A rendszer ennél többet is tud, a cím- és
adatátvitel mellett hibadetektálásra (CRC) és hibajaví-
tásra (FEC) is képes. A modult az igények szerint a
gyárban konfigurálják, de mód van a késõbbi újrakon-
figurálásra is. Minden rádiós paraméter programozha-
tó, a csatorna, a kimenõteljesítmény, az adatfolyam se-
bessége stb. A keskenysávú FSK-csatorna sávszélessé-
ge 25 kHz, de szélessávú mûködés is beállítható. 

A rádiófrekvenciás jelet negyedhullámú antennával
szokták kisugározni. Ekkor az áthidalható távolság 2 …
… 4 km, de nagyon gazdaságos megoldás állítható

Sáv Névleges frekvencia
URH 315 MHz
URH 433 MHz
URH 868 MHz
URH 915 MHz

Mikrohullám 2450 MHz
Mikrohullám 5250 MHz

I. táblázat. Az ISM-sáv frekvenciái

Az elektronikai készülékfejlesztés terén nagy átalakulás zajlik. Valaha kiszámol-
tuk és méreteztük a készülék valamennyi fokozatát, a tápegységtõl az erõsítõig,
a modulátortól az antennáig. A tervezési idõ csökkentése érdekében kezdtük a
jól bevált kapcsolási részeket átvenni, és csak a kapcsolódó interfészekrõl kellett
gondoskodni. Manapság egyre több áramköri részt monolitikus formában
„ágyazunk be” a szerkezetbe, vagy modul formában képezi a készülék részét.
De beágyazzuk a digitális készülékek mûködését biztosító szoftvereket is. Az al-
katrész sokszor már nem is valóságos soklábú IC, csak egy technológiai terv. 

Illeszkedve a lap súlyponti témájához, a távközléshez, most egy rádiófrek-
venciás modul beágyazásáról írunk.

össze, ha 500 méteres hatótávolság elegendõ. A modu-
lok jól árnyékoltak, antennát mindenképpen igényelnek.

Az ISM-sáv szabadon használható, de a szabályo-
kat be kell tartani. A Radiocrafts-modulok tervezõi
gondoltak erre, és használatukkal az elõírásokat auto-
matikusan betartjuk. A frekvenciastabilitásról integrált
hõmérséklet-drift kompenzátor gondoskodik (TCXO).
Az egész adásrendszer az EU R-TTE-direktíváira
épül (EN 300 220, EN 301 489, EN 60 950), és meg-
felel az USA sugárzási, zavarvédettségi elõírásainak is
(FCC CFR47, part 15).

Tervezzünk RF-modullal!

A Radiocrafts-modulok két gyártmánycsaládba sorol-
hatók:
• az RC 10x0 kis teljesítményû, olcsó eszközök
• az RC 12x0 keskenysávú, kiváló teljesítményû esz-

közök. 
A két gyártmánycsalád paramétereit a II. és III.

táblázatok foglalják össze.

Az SMD tokozású áramköröket az 1. ábrán láthatjuk.
Az áramköröket 0,5×1 hüvelykes (azaz 12,7 ×

× 24,4 mm-es) méretben tokozzák. A modul illeszke-

Ágyazzuk be a rádiós átvitelt is!

GRUBER LÁSZLÓ

Paraméter RC1040 RC1080 RC1090 Egység

Frekvenciasáv 433,05 … 434,79 868–870 902–928 MHz
Csatornaszám 5 8 9
Adatátviteli sebesség 19,2 Kibit/s
Max. kimenõteljesítmény 9 4 3 dBm
Vevõérzékenység –98 –98 –100 dBm
Tápfeszültség 2,8 … 5,5 V
Áramfogyasztás, RX 10,5 13 13 mA
Áramfogyasztás, TX 27 23 19 mA
Áramfogyasztás, SLEEP 85 µA
Áramfogyasztás OFF 0,003 µA

II. táblázat. Az RC 10x0 gyártmánycsalád adatai

Paraméter RC1240 RC1280 RC1290 Egység

Frekvenciasáv 434,04 … 434,79 868–870 902–928 MHz
Csatornaszám 30 80 51
Csatorna-sávszélesség 25 25 25…100 kHz
Adatátviteli sebesség 4,8 4,8 1,2 … 19,2 Kibit/s
Max. kimenõteljesítmény 8 3 2 dBm
Vevõérzékenység –115 –110 –110 dBm
Tápfeszültség 2,8 … 5,5 V
Áramfogyasztás, RX 20,5 20,5 20,5 mA
Áramfogyasztás, TX 24 24 22,5 mA
Áramfogyasztás, SLEEP 0,9 µA
Áramfogyasztás OFF 0,003 µA

III. táblázat. Az RC 12x0 gyártmánycsalád adatai
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dik a modern technológiához, felületszerelt és magas-
sága mindössze 3,5 mm. Tokrajzát a 2. ábra. mutatja.

Az áramkörök UART-kompatibilisek, soros vona-
lon meghajthatók. Támogatják mind az 5 V-os, mind
a 3 V-os interfészfeszültséget. A felhasználónak nem
kell foglalkozni az átviteli szabvány betartásával, a fej-
lesztõk beágyazták a soros vonali protokollt. Ez egy
kétutas (félduplex) rádiócsatornát jelent, azaz az adás
visszaigazolható, lehetõség van hibaellenõrzõ és -javí-
tó bitek továbbítására. Ez az ipari felhasználástól a
háztartási alkalmazásig minden igényt kielégít.

A rádiós modul mûködését a 3. ábra tömbvázla-
ta alapján érthetjük meg. 

Az áramkör három funkcionális egységbõl épül
fel. A meghajtó áramkörrel (számítógéppel, mikro-
kontrollerrel stb.) a kommunikációs kontroller tartja
a kapcsolatot 2x2 vezetéken (RXD, TXD). Ennek ve-
zérlésébe ágyazták be a soros vonali protokollt, így
RS–232, RS–422 vagy RS–485 soros vonalon tud
kommunikálni. Opcionálisan felkészítették az áram-
kört mikroprocesszoros vezérlõjelekre, így „CTS/RTS
flow control”, azaz (Clear to Send/Request to Send)
adatcsomagok vezérlõjeleit képes kezelni. Az áramkör
programozását nemfelejtõ memória tárolja. 

Az áramkörcsaládok félduplex üzemmódra képe-
sek, azaz mindkét irányban haladhatnak adatok, de
egyszerre csak az egyik irányban. Ezzel pont-pont

vagy pont-multipont összeköttetést lehet létrehozni. A
65 000-nél több megcímzésre az adatátvitelt 200 bájtos
adatpuffer segíti. A beágyazott vezérlõ CRC-t számít
adatátvitel közben (egy 16 bites ciklikus redundancia-
kódot), és ha kell, hibát javít. Az egész vezérlést úgy
oldották meg, hogy figyelõ üzemmódban (SLEEP) és
kikapcsoláskor nagyon kicsi a fogyasztása (<1 µA),
amely alapvetõ követelmény a telepes üzemmódnál. 

Az áramkör feszültségszabályozó modulja állítja
elõ a tápfeszültséget a digitális és rádiófrekvenciás
modulok számára. Ez az egység gondoskodik az
áramfogyasztás intelligens szabályozásáról is. 

A rádiófrekvenciás adó-vevõ az adó-végfokozatból
és a modulátorból áll. A megfelelõ frekvenciapontos-
ság érdekében kristályvezérelt, amelynek hõmérséklet-
driftjét kompenzáló áramkör szabályozza. 

A két áramkörcsalád fizikai mérete és bekötése
azonos, csak belsõ rádiófrekvenciás tulajdonságaikban
térnek el. A konstruktõrök az áramkör kivezetéseit
úgy helyezték el, hogy egyik oldalon vannak a digi-
tális kommunikáció kivezetései, a másikon a tápfe-
szültség- és a rádiófrekvenciás jelek, azaz az antenna-
kivezetés. A bekötést a 4. ábra mutatja.

Antennaként λ/4-es sugárzót használjunk, amelyet
kiképezhetünk fémhuzalból, merev fémrúdból vagy
akár a készülék nyomtatott huzalozásából. Méretét a
IV. táblázat tartalmazza.

Az antennát 50 Ω-ra kell illeszteni a megfelelõ tel-
jesítmény leadásához. A tápvonalat kialakíthatjuk a
nyomtatott huzalozású panelbõl is, megfelelõ méretezés-
sel. A számítások szerint – az FR4-es üvegszálas epoxi
panelanyag 4,8-as dielektromos állandójával számolva –
a microstrip tápvonal szélessége 1,8-szorosa a földfelü-
lettõl való távolságnak, azaz a lemez vastagságának,
amely esetünkben 1,6×1,8 = 2,88 mm. A tápvezeték te-
hát egy kétoldalas panelbõl kialakítható. Ilyen megol-
dásokkal találkozunk rádiófrekvenciás modemeknél. 

Az áramkör méri a térerõt is. A térerõsséggel ará-
nyos analóg feszültség levehetõ az oldalsó 19. kivezeté-
sen. Az RSSI (Received Signal Strength Indicator) jel
nagyságát a térerõ függvényében az 5. ábra mutatja.

A két áramkörcsalád rádiófrekvenciás paraméterei
különböznek. Az RC1040/RC1080/RC1090 áramkörök
szélessávú, az RC1240/RC1280 pedig sokcsatornás
keskenysávú adóvevõk. 

A szélessávú rendszerrel néhány száz méteres tá-
volságot lehet áthidalni. A 1040-es és 1080-as áram-
körök európai, a 1090-es amerikai hullámsávokon mû-
ködnek. Csatornaszámuk csekély (frekvenciától függõ-
en 5 … 9), adatátviteli sebességük a legmagasabb so-
ros vonali frekvenciát tudják (19,2 Kibit/s). 

A keskenysávú adatátvitelre készült áramkörök
sokcsatornásak (30 … 80 csatorna, frekvenciától függõ-
en), egy csatorna sávszélessége 25 kHz, ennek meg-
felelõen a bitráta is csak 4,8 Kibit/s. Az áramkörök

1. ábra. Radiocrafts-moduláramkörök

2. ábra. RF-moduláramkör tokrajza

3. ábra. RF-moduláramkör tömbvázlata

4. ábra. A rádiófrekvenciás modul bekötése

Frekvencia [MHz] Antenna hossza [cm]
433 16,4
868 8,2
915 7,8

IV. táblázat. Antennaméretek
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alapvetõen nagyobb távolságok (terepviszonyoktól
függõen néhány kilométer) áthidalására alkalmasak. 

Alkalmazási területek

A rádiófrekvenciás modulok alkalmazási területei szé-
lesek. Elõszeretettel építik be OEM-termékekbe, a
tervezés jól kipróbált alapot ad. 

Az ipari rádiós adatátviteli rendszerek kedvelt
áramköre, mert kis mérete és fogyasztása nagyon elõ-
nyös mobil eszközök üzemeltetésében. Raktárakban,
vagy a termelésben vonalkódolvasó rendszerek adata-
it mobil szkennerekbe építve a központi adatfeldolgo-
zóba küldhetik. Terepi szabályozások adatátvitelét
könnyedén megoldják, csekély fogyasztása miatt akár
napelemmel mûködõ rendszerekben is mûködhetnek.

Épületautomatikákban is jól használható, pl. liftve-
zérlésekben, szellõzés-fûtésszabályozásban, világítási
automatikákban. Energiaellátási vezérlésekben akár
épülettömbök is összefoghatók.

Utolsóként említhetjük, de nem elhanyagolható a
SOHO-piac. Otthonunkban is egyre több távvezérlési,
adatátviteli igény merül fel, amelyet olcsó rádiófrekven-
ciás rendszerekkel költséghatékonyan lehet megoldani.

Alkalmazási terület tehát van bõven. Ilyen jellegû
tervezéskor érdemes számításba venni a norvég cég
eme csúcsmegoldását.

5. ábra. Térerõsségmérõ kimenõjele

Évek óta sikeres termék a Motorola G18 nevû,
GPRS-átvitelre alkalmas GSM-modulja. 

A GPRS-szolgáltatás csak az utóbbi idõben került
általános bevezetésre. Sok felhasználás most is SMS-
üzeneteken alapul, költségkímélés és kompatibilitás
céljából. Alapvetõen új lehetõséget jelent az inter-
netes adatelérés megjelenése a GSM-nél.

Érdemes csokorba szedni néhány tipikus alkalma-
zást, hogy képet alkothassunk a lehetõségekrõl, ame-
lyek az új GSM-modulok használatában rejlenek.
• Környezetvédelmi érzékelõk adatainak begyûjtése

és továbbítása 
• Logisztikai információk továbbítása a teherszállításban
• Közlekedésszervezési információk továbbítása a

személyszállításban
• Felügyelet nélkül mûködõ (pl. utcai) árukiadó 

automaták távellenõrzése
• Információs terminálok adat ellátása
• Vagyonvédelmi modemek
• Lizingelt elektronikus berendezések távfelügyelete,

távdiagnosztikája
• Orvoselektronikai mérések (EKG stb.) automati-

kus továbbítása a szakorvos számára
• Személyvédelem, mozgáskövetés
• Automatizált épület távellenõrzése, vezérlése
• stb.

Az ipari GSM-modul különleges tulajdonságai

• Fokozott megbízhatóság
• Alacsony áramfelvétel (szünetmentes üzem akkuról)
• Széles mûködési hõtartomány
• Kis méretek
• Hosszú ideig gyártásban van

Ezeknek jól megfelelt a G18 is, de eljárt felette
az idõ és meg kellett alkotni modernebb utódját, a
G20-típust.

G20 GPRS-modem 

Az új modul tulajdonsága, hogy beépített USB meg-
hajtója révén gyors, soros kommunikációra is képes.
Másik feltûnõ változás, hogy elõdjéhez képest kb. 1/3
alapterületû (24,4x48,2x6 mm méretû). 

Processzorát lecserélték, jelenlegi firmware-je már
tartalmazza az internetes TCP/IP stacket is és már
készül a JAVA-alkalmazás futtatására alkalmas prog-
ramkörnyezet is.

Négy egyidejû internetkapcsolatot képes kezelni a
modul. Rendelkezésre áll a digitális és analóg hang is
a 70 pólusú board-to board adatcsatlakozón keresztül,
ha audio átvitel lenne szükséges. A modul kis mére-
tei miatt a SIM-foglalat lekerült a modulról. Két kül-
sõ SIM-tartót lehet csatlakoztatni hozzá. 3 … 4,2 V
tápfeszültségrõl mûködik.  

A modul – mint elõdje is – szolgáltatófüggetlen.

Tartozékok

Fontos szempont a felhasználók számára, hogy a beépí-
téshez szükséges „apróságok” cégünknél rendelkezésre
állnak a vásárláskor. Az adatcsatlakozó és a SIM-kár-
tyatartó megvehetõ a modulokkal együtt szettben. 

FASTKIT 1002 fejlesztõpanel

A G20 teszteléséhez kölcsönözhetõ vagy megrendelhe-
tõ a FASTKIT 1002 nevû fejlesztõpanel az összes szük-
séges csatakozásokkal, 2,54 mm osztású hüvelysorra ki-
fejtett interface-csatlakozóval, beépített G20 modullal.
Tápegység és SIM-kártya kell csak hozzá, meg egy
RS232 vagy USB-portos hostrendszer, pl. PC.

Bõvebb információ: Macro Budapest Kft.
1115 Budapest, Tétényi út 8.Tel.: 206-5701, 206-5702. Fax: 203-0341
E-mail: p.havas@macrobp.hu

A MOTOROLA új GSM ipari modulja 
adatátviteli célokra

HAVAS PÉTER
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A szerzõ 1998-ban szabadalmaztatta kisméretû EH-
antennára vonatkozó elgondolását, amelyet késõbb to-
vábbi szabadalmi kiegészítéssel látott el. (Az EH-be-
tûszóban  E az elektromágneses tér elektromos ösz-
szetevõjét, H pedig a mágneses összetevõjét jelöli.)
Az US 6,486,846 B1  számú szabadalmi leírásban fog-
laltak alapján, bármely antenna EH-antennává fej-
leszthetõ. A szabadalomban leírt EH-antenna szerke-
zetét Ted Hart és csapata kizárólag AM-mûsorszórás
céljaira gyártja és forgalmazza, de licenc ellenében a
kapcsolt jogok bármely más alkalmazáshoz megvásá-
rolhatók. 

A tanulmány szerint egy  EH-antenna nem más,
mint egy Hertz-antenna, amelyet fázistoló körön ke-
resztül hajtunk meg, ezzel biztosítjuk az antennától
várt sugárzási képet és a kapcsolódó tulajdonságokat.
Az ennek megfelelõ soros helyettesítõ áramkör az 1.
ábra szerint alakul: egy nagyfrekvenciás forrás (áram-
generátor, vele sorba kapcsolódó belsõ ellenállással)
meghajt egy soros EH-fázistoló eszközt, amely +jφ fá-
zistolást hoz létre, ehhez sorosan kapcsolódnak a
Hertz-antenna sorba kapcsolt elemei, az RR sugárzá-
si ellenállás, az RL veszteségi ellenállás, a +jXL induk-
tív ellenállás és a –jXC kapacitív ellenállás, ezek
együttesen okozzák az antenna –jD fázistolását. A be-
iktatott illesztõelemmel az antennához egy konjugált
impedanciaillesztést hozunk létre.  Ha a Hertz anten-
na definiálásánál egyelõre figyelmen kívül hagyjuk a
+jφ  fázistolót,  az EH-antenna tulajdonképpen egy
módosított Hertz-antennaként fogható fel. 

A Hertz-antenna helyettesítõ áramköre egy RR su-
gárzási és egy RL veszteségi ellenállást, valamint az
induktív +jXL és a kapacitív –jXC elemeket tartalmaz.
Ezek az elemek határozzák meg közvetlenül az an-

Az EH-antenna  fogalma néhány éve ismert, de sok szakember még bi-
zonytalan, hogy elfogadja-e ezen új megközelítést, a Hertz-féle anten-
naelmélet ugyanis már több mint 120 éve van érvényben.  

A bizonytalanságot valószínûleg az új elgondolás tökéletlen kifej-
tése okozza. Feltehetõ a kérdés, miért pont most váltsunk koncepciót?
Ted Hart 2002-ben közzétett tanulmánya, az „EH Antenna – Defini-
tion” erre ad felelet.  A találmány szabadalmaztatója, a cikk alapötle-
tét adó, az  EH Antenna Systems  cég vezérigazgatója.

tenna fizikai jellemzõit. A kisméretû Hertz-antennák
kapacitív tulajdonságúak, csekély induktivitással.  Eb-
ben az esetben az antenna rezonanciára hangolásához
egy külsõ induktivitást adunk és ezzel eltüntethetjük
a kapacitív reaktanciát. 

A rezonancia kifejezés azt jelenti, hogy az anten-
nán fellépõ áram fázisban van a rajta fellépõ feszült-
séggel, így folyhat a maximális áram és így biztosítha-
tó a maximális teljesítményátvitel a jelforrástól az an-
tennára. Ha az antenna méretét növeljük, a kapacitás
és az induktivitás is növekszik rajta, egészen addig,
amíg ezek reaktanciája azonos értékre nem kerül, a
meghajtójel egynegyed hullámhossza (λ/4) közelében az
antenna rezonanciába kerül az illetõ forrásjellel. A na-
gyobb antennák sugárzási ellenállása és veszteségi el-
lenállása is nagyobb. Ha az antennaelem fizikailag rö-
videbb, de átmérõje nagyobb, akkor nagyobb lesz a
kapacitása és kisebb az induktivitása. A rezonanciába
hozáshoz szükség van az összes külsõ induktivitás le-
csökkentésére, de mivel a külsõ induktivitáson fellépõ
veszteség arányos az induktivitással magával, a mûve-
lettel megnõ a sávszélesség és az egész rendszer (az
antenna és a teljes kör) hatásfoka.   

Az ábrán a –jD-vel jelölt fázistolás a fellépõ fe-
szültség és az antennán elosztott áram fázisa között
jön létre, az antenna önkapacitásán keresztül. Ez azt
jelenti, hogy a Hertz-antennán az elektromágneses
hullám H mágneses összetevõje fázisban siet az E
elektromos összetevõhöz képest. Ezt a tényt minden
Hertz-típusú antenna alapvetõ tulajdonságaként kellett
számításba venni és mostanáig ezen nem lehetett vál-
toztatni. 

Az EH-antenna

A Hertz-antennának EH-antennává alakításához egy-
szerûen egy +jf fázistoló áramkört iktatunk be. Ezzel
hatástalanítjuk a –jD hatását. Ha a jelforrás áramának
fázisát 90º-kal (+jφ) késleltetjük a feszültséghez ké-
pest, akkor az antenna E és H összetevõi fázisba ke-
rülnek. Az antennán megjelenõ komponenseken kívül
egy RR sugárzási ellenállás egészíti ki a rendszert,
amely növeli az antenna hatásfokát és sávszélességét,
valamint egy induktivitás (+jXL ) adódik még hozzá
az antenna mentén elosztott kapacitásokon átfolyó
áramelemekhez. Ez hatásosan növeli az antenna ka-
pacitását, mert levonódik a –jXC értékbõl, így kisebb
lesz a rendszer rezonanciába hozásához szükséges ösz-
szes hangoló induktivitás értéke, csökkennek a han-
goló induktivitás veszteségei és megnõ a Q jóságté-
nyezõ. Ez a komponens ténylegesen √2-szörösére nö-

Új megközelítésû 
EH-antennarendszerek

HARMAT LAJOS

1. ábra. EH-antenna helyettesítõ képe

EH antenna fázisbeállító kör

EH antenna-
kiegészítõk

HERZ 
antennameghajtójel

illesztõ tag



ELEKTROnet
2004/3

TÁVKÖZLÉS22
E-mail: info@elektro-net.hu

veli a nagyon kisméretû EH-antennák kapacitását,
amelyeknél nem lehet huzalinduktivitással számolni. 

Az egyes kiegészítõkomponensek értéke az erede-
ti Hertz-antenna fizikai kivitelétõl függ. Például, egy
kisméretû EH-dipólnál csaknem teljesen hiányzik az
induktivitás, mivel az áram nagyon rövid vezetõ da-
rabokon folyik. Mivel ilyen kisméretû EH-antennán
nem jön létre a huzal induktivitásán H-összetevõ,
ezért ez az antenna nagyon kisméretû lehet és nagy
hatásfokot, nagy sávszélességet érhet el. Ezen túl, mi-
vel az elképzelés az antenna távoltérbõl az antenná-
ra érkezõ sugárzásból indul ki, nagy E és H térerõs-
ségekre a továbbiakban nincs szükség, így az EMI
(elektromágneses interferencia) jóformán elhanyagol-
ható. Vevõantennaként használva, nem reagál a zava-
ró helyi E vagy H terekre, így különösen jó jel/zaj
viszony érhetõ el vele.

Alapelvi összegzés  

A különbség tehát az EH- és a Hertz-antenna között
a következõ. A Hertz-antennán fellépõ feszültség és az
áram fázisban van, de az elektromágneses hullám E és
H összetevõi nincsenek fázisban egymással, emiatt a
sugárzás az antennától nagy távolságban nem alakul ki.
Egy alkalmas fázistoló hálózattal a Hertz-antennát EH-
antennává lehet alakítani, amelynél az áram és a fe-
szültség közötti 90º-os késleltetés révén az antennán az
E és a H mezõt fázisba hozzuk egymással, ily módon
az EH-antenna közvetlen sugárzóvá válik. Ez az EH-
antenna szabadalmának az alapja.

Az EH-antenna terének fizikai leírása

Az EH-antenna elvének jobb megértéséhez vegyük
szemügyre az E és H tereket. A 2. ábrán egy Hertz-
antenna látható, ahol az E teret az alkalmazott fe-
szültség kelti. A HL mágneses mezõ az antenna ve-
zetõanyagának induktivitásán jön létre az átfolyó
áram hatására, így az fázisban késik. (A késleltetések
tárgyalásakor az óramutató járását vesszük alapul.) 
A HD teret az antenna saját, elosztott kapacitásain
átfolyó áramok hozzák létre, így azok a bevezetett
meghajtófeszültséggel fázisban vannak. 

Az ábrából látható, hogy sugárzás nem keletkezik
a Hertz-antennán, mert az E és H tér nincs fázisban. 

Vegyük most az EH-antennát, amely az áram és
feszültség fázisba hozásával jött létre. Ilyenkor a HL
késleltetve van 90º-kal és fázisa 180º-os az alkalma-
zott feszültséghez képest. A HD is késleltetve van
90º°-kal és most fázisban van a bevezetett feszültség-
gel. Más szóval, a HL/HD vektor az óramutató járá-
sával megegyezõ irányban forog.

Látható, hogy a HL kivonódik a HD-ból, mivel
egymáshoz képest 180º-osak. Ebbõl következik, hogy
bármely antenna teljes hasznos H terét a saját elosz-

lott önkapacitásán átfolyó áramok keltik. Értelemsze-
rûen, egy nagyon kis méretû EH-dipólantennánál,
ahol a vezetõ induktivitása csaknem teljesen hiányzik,
a HL majdnem nulla. Mivel E és HD fázisban van
egymással, az antenna sugározni fog. Ebbõl követke-
zõen, egy nagyon jó hatásfokú antennát kapunk, mert
a HD-hez kötött sugárzási ellenállás elmarad. Ezen
túl, mivel a fázisban levõ E és HD ki tudja sugároz-
ni a bevezetett teljesítményt, nagy értékû sugárzási el-
lenállás kialakulása jelzi a teljesítményátvitelt az EH-
antennáról a sugárzási térbe. 

Az EH-antenna minimális méretét a kérdéses al-
kalmazásban fellépõ összes pontatlanság határozza
meg az összeadódó antennakapacitások révén, emiatt
van szükség külsõ hangoló induktivitásra, ami továb-
bi veszteséget visz a rendszerbe. Eszerint, egy nagyon
kisméretû EH-antennánál nincs értékelhetõ vezetési
veszteség, így a teljes veszteség a fázisillesztõ körbõl
ered, értékben ez a dB  törtrészét jelenti csak. Pél-
daként, egy 0,005 l méretû dipólelemekbõl álló EH-
antenna, amelynek átmérõje a hosszúság 1/3-a, na-
gyobb sugárzási szintet produkál, mint egy λ/2 mére-
tû Hertz-dipól.  

A tervezési alapokat jelentõ Poynting-vektorszintézis-
hez elengedhetetlen, hogy;
– az E és H tér ugyanazt a fizikai teret töltse ki,
– a H tér az E térhez képest derékszöget zárjon be,
– az E és H tér hullámellenállása 377 Ω (a szabad

tér hullámimpedanciája) legyen,
– az E és H tér azonos görbületû legyen,
– az E és H tér legyen azonos idõfázisban.

Az EH Antenna Systems cég AM-mûsorszóró állomá-
sokhoz kifejlesztett „EH STAR Antenna” típusa a
következõ címen tanulmányozható:
http://www.eh-antenna.com/documents/
News_Release09-27-03.pdf 

A STAR-antennák bemérését a Stu Graham Brock
Inc. mûsorszórásra szakosodott mûszaki munkatársai vé-
gezték, az amerikai szövetségi szabványelõírásoknak
(FCC) megfelelõen. A szóban forgó EH-antennaválto-
zat a feltaláló harmadik szabadalma, egy függõleges di-
pólantenna-szerkezetet jelent, ami három darab, 3 láb
(= 91,44 cm) átmérõjû, 18 láb (548,64 cm) hosszúságú,
körkeresztmetszetû rúdból áll. A mérés kezdetén ezt a
szerkezetet a talajtól 67 láb (2038,16 cm) magasan he-
lyezték el, ami a méretezési frekvencia (1520 kHz) hul-
lámhosszértékének 10%-át jelenti. A mérési eredmé-
nyek részletei a fenti címen olvashatók, egyik figyelem-
re méltó mozzanatuk, hogy a szerkezet rendkívül kis,
0,065 l-nyi magasságban is jó sugárzási teljesítményt
produkált.  

A jó eredmények a szerzõ szerint két összetevõnek
köszönhetõk.
1. A jó antennahatásfoknak, amely a dipólelemek vi-

szonylagos rövidségének és nagy átmérõjének kö-
szönhetõ, amelyeknek ohmos ellenállása elhanya-
golható. Mivel nincsenek külön talpponti ellensúly-
elemek, nem lép fel a hozzájuk járuló közeltéri
veszteség. A hangoló-illesztõ elemeken fellépõ
veszteség nem nagyobb, mint más antennáknál. 

2. Az antenna iránydiagramját az E elektromos tér-
összetevõ határozza meg alapvetõen. A STAR-an-
tenna kis mérete miatt ez jól kézben tartható, a
dipólhossz és az elemátmérõ 1:6-os aránya esetén
egészen kiváló, alacsony sugárzási szög érhetõ el
alaphullámú sugárzásban. A sugárzási iránydiagram
természetesen némileg függ az EH-antenna fizikai

2. ábra. Hagyományos, és EH-antennák összehasonlítása
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kivitelétõl is. Az antenna E és H terének nagyfo-
kú integrálása miatt a reaktív mezõk (antenna-
közeltér) csak az antenna közvetlen közelében lép-
nek fel, nem olyan kiterjedt övezetben, mint a ha-
gyományos Hertz-antennáknál. Ez a tulajdonság
gyakorlatilag kizárja az elektromágneses interferen-
ciát (EMI) más elektronikus berendezéssel és le-
csökkenti a nagy elektromos tereknek az emberre
káros egészségi hatásait. 
A fenti STAR-típusnevû EH-antenna kiviteli váz-

lata látható a 3. áb-
rán.

Rezonancia-frek-
vencián, a hangoló-
tekercs és a henger-
felületek között fel-
lépõ kapacitás hatá-
saként nagy értékû
E elektromos tér lép
fel a hengerek kö-
zött. Mivel 90º-os
fázistolás lép fel a
tekercsen, ezért a
forrásfeszültség 90º-
ot késik a hengerek
között fellépõ E térhez képest. Egy másik E elekt-
romos tér a forrásfeszültség és a hengerek között ala-
kul ki. Ez a tér egy elosztott áramot hoz létre, amely
keresztülfolyik a forrás és a hengerek között kialakult
természetes kapacitáson. Egy kapacitáson folyó áram
a feszültséghez képest 90º-os eltérésben van, emiatt az
elosztott áram az elsõdleges E térrel fázisban lesz. Ez
az áram egy H teret gerjeszt, amely körülveszi az el-

sõdleges E teret. Mivel az E
és H tér fázisban van és
ugyanazon fizikai teret tölti
ki, ezért a Hertz-antenna tá-
volterében fellépõhöz hasonló
sugárzás keletkezik ezen az
antennán.  

Összefoglalás

Az EH-antenna hatásfoka ki-
váló, éles az iránydiagramja,
jó a sávszélessége, a kisugár-
zott teljesítmény és az elhe-
lyezési magasság aránya egye-
dülállóan kedvezõ a mûsor-
szórás számára, megfelel az
FCC-elvárásoknak, dipol-formátuma nem igényel an-
tenna-ellensúlyt képzõ vezetõket, önhordó kivitelben
készíthetõ. 

Forrás:
www.eh-antenna.com 
www.eh-antenna.com/documents/How_to_build_your_EH_Antenna.pdf 
www.w8ji.com 

Az elõzményt jelentõ, hasonló elven mûködõ CFA (crossed field)
antennák forráshelye:
www.antennex.com/shack/Sep02/em.html
www.hbci.com/~wenonah/cfa/ 
www.longwaveradio.com/engineering.html 
www.crossedfieldantenna.com

3. ábra. STAR-típusú EH-antenna

antennarúd/
henger

antennarúd/
henger

fázistekercs

hangoló- 
tekercs

impedancia-
illesztõ tag

koaxkábel-
csatlakozás

4. ábra. Egy megvalósított
EH-antenna

Német kutatók egy százesztendõs technikát kívánnak
újjáéleszteni, hogy tetemesen megnövelhessék az adat-
átviteli sebességet. A PULSERS (Pervasive Ultra-
wideband Low Spectral Energy Radio Systems) euró-
pai kutatási kezdeményezés célja a vezeték nélküli,
szélessávú távközlés új technológiájának kifejlesztése
az ultraszéles sávú rádiótechnológia felhasználásával.
Az Ilmenaui Mûszaki Egyetem (www.tu-ilmenau.de)
Távközlési és Méréstechnikai Intézetének kutatói lát-
tak hozzá a feladat megoldásához, nevezetesen az ult-
raszéles sávú rádióhullámok térbeli terjedésének mé-
résére szolgáló eszközök kifejlesztéséhez.

Az ultraszéles sávú rádiótechnológia segítségével
megvalósuló vezeték nélküli átvitel a nagyon nagy re-
latív frekvencia-sávszélességgel történõ rádiójel-továb-
bításon alapul. Ez általában legalább 500 MHz-et fog
át, és ezzel több, mint százszor akkora, mint például
a rádiótelefon-rendszerek által használt új rendszer, az
UMTS. Miután a növekvõ sávszélességgel az átviteli
kapacitás is növekszik, az ultraszéles sávú rádiótech-

nológia kiemelkedõen magas maximális átviteli kapa-
citásra képes. Az eljárás a legújabb becslések szerint
másodpercenként több százmillió bit rádiójel továbbí-
tására alkalmas.

Az új technológia ipari szakemberek szerint minde-
nekelõtt otthoni és irodai elektronikai készülékek kö-
zötti adatátvitelben és érzékelõhálózatokban alkalmaz-
ható. Nemzetgazdaságilag igen fontos felhasználási terü-
letnek kínálkozik az erdõtüzek, gátnedvesség-, víznyo-
más- vagy levegõ- és csapadékminõség megfigyelése.

Az ultraszéles sávú technológiát már jó száz esz-
tendõvel ezelõtt fedezte fel a Nobel-díjas olasz tudós,
Guglielmo Marconi (1874–1937), a rádió feltalálója.
Elsõként neki sikerült a vezeték nélküli jeltovábbítás
az Észak-Atlanti-óceánon át. A csaknem elfeledett
technológia most az információátvitelt forradalmasítja.
Az új rendszer alapvetõ igényeket elégítheti ki flexi-
bilitása, nagy maximális adathozama, csekély energia-
felhasználása és a pontos helyzetmeghatározási lehe-
tõség révén.

Nagy sebesség ultraszéles sávú 
rádiótechnológiával – 100 esztendõs 
technika forradalmasítja az adatátvitelt

KULCSÁR LÁSZLÓ
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A Wavecom az 2004-es évet is egy szakmai újí-
tással kezdte, amit kihasználva a fejlesztõk a
GSM/GPRS/GPS-alapon mûködõ eszközeik készenlé-
ti állapotát akár meg is többszörözhetik. Az
újítás lényege egy szoftveres változtatás, amit
használva a WISMO modul energiafelhasz-
nálása csupán mikroamperekben mérhetõ. 

A WISMO-alapú technológia 5-féle ener-
giafelhasználási módot különböztet meg: 
1. készenléti állapot
2. COPS = 2 mód
3. 32 K mód
4. „at+cpof” ONOFF = 1
5. „at+cpof” ONOFF = 0

Általános készenléti állapotban a
WISMO fogyasztása 16 mA, a különféle állapotokat
ehhez mérten vizsgáljuk.

COPS = 2: ebben az állapotban a modul leregiszt-
rálja magát a hálózatról, és mindaddig nem is próbál
újracsatlakozni, amíg arra külön utasítást nem kap.
Ekkor a modul minden AT-parancsot értelmez, a be-
ágyazott Open AT-alkalmazás futhat. A modul energia-
felhasználása 12 mA.  

32 K mód: ebben a felhasználási módban a
WISMO processzorának órajele 32 kHz-re csökken,
így takarítva meg energiát. A 32 kHz-es mód indítá-
sa egy specifikus Wavecom-paranccsal történik. Ah-
hoz, hogy ez az állapot elindulhasson, a parancs ki-
adása után be kell zárnunk a terminálablakot (PC
fogja állítani a DTR-jelet). Ebben az  állapotban a
modem a soros vonalán nem tud AT-parancsot fo-
gadni (illetve, ha AT-parancsot kap a soros vonalon,
akkor a modul visszabillen normál állapotba). A
WISMO GSM-hálózaton van, onnan hívást vagy
SMS-t is képes fogadni. Open AT-alkalmazás futhat.
A modult DTR jellel vissza lehet billenteni a normál
állapotba. A modul energiafelhasználása 7 mA.

AT+CPOF mód ONOFF pin = 1: ebben az állapot-
ban a WISMO lejelentkezik a hálózatról, a GSM
stack- és a SIM-mûveletek nem mûködnek. Az álla-
pot lehetõvé teszi a soros vonal és az Open AT hasz-
nálatát. A modul energiafelhasználása 8 mA.

AT+CPOF mód ONOFF pin = 0: ebben az állapotban
a modulban tulajdonképpen semmi sem mûködik. Egy
Wavecom-specifikus paranccsal a kikapcsolást megelõ-
zõen definiálhatunk egy idõpontot „év/hó/nap:óra:perc”
amikor a modem bekapcsoljon. A Wavecom core szoft-
verének köszönhetõen a bekapcsolás módjai között is
különbséget tehetünk! Ha nincs szükségünk a bekap-
csolást követõen GSM-hálózati kapcsolatra, hanem csak
mûveleteket akarunk végeztetni a processzorral, akkor
úgy definiáljuk a parancsot, hogy a modul a bekapcso-
lást követõen ne jelentkezzen fel a hálózatra, ezzel
pluszenergiát spórolva alkalmazásunk számára. A leg-
több energiát ezen módot használva tudjuk megmente-
ni alkalmazásunk számára. Ilyenkor a bekapcsolás mód-
jától függõen akkor is teljes GSM-mûveleteket tudunk
végeztetni a feljelentkezéskor, ha az ONOFF pin ala-
csony szinten marad (nem kell külön vezérelni)! A mo-
dul energiafelhasználása 3 µA.

Újdonságok a Wavecomtól

• Megjelent a Wavecom Fastrack modem legújabb
változata M2M-alkalmazásokhoz! (M1306B)

• Piacra került a csak GSM-hang-, SMS-, adat- és
FAX-funkciókkal rendelkezõ, költségkímélõ
Q2400-as WISMO modul

• A Kern Communica-
tions System Kft. és a
Bion Kft. megoldása
páratlan, távolról le-
tölthetõ alkalmazá-
sokat (DOTA) nyújt
a Wavecom-termé-
kek felhasználóinak!
Az alkalmazás egye-
dülálló és letesztelt! Se-
gítségével FTP-pro-
tokollon keresztül a

modemben lévõ Open AT-program távolról mene-
dzselhetõ, lecserélhetõ (nagy elemszámú rendsze-
rekben is).

• A Kern Communications System Kft. és Bion Kft.
közös fejlesztése a WISMO-alapokon nyugvó Cyber
ECG (www.cyberecg.com)  elismerést kapott a
cannes-i „3GSM World Congress” szakkiállításon. 

• Elérhetõ a belsõ TCP/IP stack kibõvített változa-
ta UDP socket- és ping-lehetõségekkel.

• Szabadon tesztelhetõ az Open AT legújabb verziója!

Wavecom-áttörés 
az energiagazdálkodásban 

KOVÁCS BALÁZS

GSM/GPRS MODEM
BELSÕ TCP/IP STACK
IBM MQ SCADA PROTOKOLL
PROGRAMOZHATÓ FELÜLET
MAGAS FOKÚ INTEGRÁLTSÁG
IPARI KIVITEL
TERVEZÉSI TÁMOGATÁS
GSM/GPRS/GPS (2004Q1)

A VILÁG VEZETÕ 
IPARI GSM–GPRS-AJÁNLATA

A 2002-ES ÉV LEGSIKERESEBB GSM MODEMGYÁRTÓJÁTÓL

A VILÁG VEZETÕ 
IPARI GSM–GPRS-AJÁNLATA

A 2002-ES ÉV LEGSIKERESEBB GSM MODEMGYÁRTÓJÁTÓL

Bõvebb információ:

Kern Communications System Kft.
www.wavecom.hu • www.wavecom.com

Telefon: (+36-1) 297-1470
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Pannon Mobil Asszisztens 

GSM-alapú megoldás 
mobil irodai kommunikációban 

KOVÁCS ATTILA

Olyan megoldásra, számítógépes kezelõfelületre volt
szükség, amelynek révén a hívásfogadás/kezdeménye-
zés, hívásátadás, egyéni és csoportos SMS-küldés, inter-
netezés, e-mailezés stb. a GSM-hálózat igénybevételé-
vel megvalósítható. Ezekhez az alkalmazásokhoz szük-
séges egy modem, amely a hívásátadási funkciót (ECT-
explicit call transfer) elektromosan végrehajtja, továb-
bá egy PC vagy noteszgép, a funkciókat megvalósító
vezérlõszoftver, valamint a modem és a gép közötti
kapcsolatot biztosító USB-csatlakozós kábel. Ezek
együttese alkotja a Mobil Asszisztenst. A modem a
szingapúri iWOWcég Itegno 3000 típusú, belsejében az
ipari GSM-eszközöket gyártó francia Wavecom cég,
egylapkás, Wismo GSM-modulját tartalmazó eszköze, a
szoftvert a Pannon GSM fejlesztette ki. A Wavecom
modul a GSM-szabvány összes követelményét kielégí-
ti. A Pannon GSM-specifikus szoftver ellátja a már
említett funkciókat és kielégíti az ECT-funkciót. A kí-
vánt GSM-szolgáltatásokat a modembe helyezhetõ
SIM-kártyán aktiválva lehet elérni. 

A Pannon Mobil Asszisztens szoftver olyan, hogy
teljes kezelõfelülete a számítógép monitorján jelenik
meg, a különbözõ mûveletek a kezelõfelület ablakai-

ból egyetlen kattintással indíthatók, így az asszisztens-
programot kezelõ személy (recepciós, diszpécser, egye-
di munkatárs) a korábban megszokotthoz képest is
egyszerûbben végezheti feladatát. Felhasználásának el-
sajátítása néhány percet vesz csak igénybe. A Help
menü HTML-oldalon, ikonokra lebontva nyújt segít-

Kis- és közepes vállalatok (kkv) telefonhasználatára alapozott irodai kommunikáci-
ót teszi korszerûvé, sokoldalúbbá, ugyanakkor a mûködtetés/kezelés oldaláról egy-
szerûbbé, átláthatóbbá a Pannon GSM nemrég forgalomba került szolgáltatása,
amely a GSM-technikát felhasználva, számítógépi szoftveres kezelõfelület útján
többféle, a napi rutinban szükséges irodai, ügyviteli alkalmazást is képes megvalósí-
tani. A jelenleg itthon egyedülálló Pannon Mobil Asszisztens nevû megoldás a mo-
bil operátor MobiTrend szolgáltatásához lett kifejlesztve, szakemberek szerint azzal
együtt teljes mértékben képes leváltani a telefonbeszélgetéseiket döntõen mobilké-
szülékkel intézõ kkv-knél a vezetékes alközponti hálózatot.

séget a felhasználónak. A program magyar és angol
nyelven telepíthetõ. A kezelõfelületet a mellékelt áb-
rán lehet látni (bal oldalon a menüpont-funkciók,
jobb oldalon egy mobilkészülék).

Egy adott irodai alkalmazásnál, az illetõ személlyel
való kapcsolat létesítése a képernyõn a megfelelõ ikon-
ra történõ kattintással történhet. Az ügyfelek elérésé-
re lehetõség van a modemben elhelyezett SIM-kár-
tyáról, illetve a PC-s adatbázisból.  A C# (CSharp)
nyelven fejlesztett
szoftver egyaránt
kezeli a számító-
gépet és a GSM-
modemet.     

A kontaktsze-
mélyek adatait
vagy a gépben
Microsoft Access
adatbázis táblázat-
ba, vagy a mo-
dem SIM-kártyára
mentik. Ez azt je-
lenti, hogy az
ügyfélkezelés két-
féleképpen – PC-
rõl, SIM-kártyáról
– valósul meg. A
bevitt kontaktok-
ból a szoftver ré-
vén csoportokat
lehet generálni
(egy-egy csoport
akár több száz
nevet is tartalmaz-
hat, korlátja csak
a PC tárolókapa-
citása). 

Az SMS-funkciókat kezelõ üzenetküldési modul ér-
dekessége, hogy nem csak egy, de akár négy SMS-t, az-
az 4x160 karaktert is be lehet vinni, illetve ilyen hosz-
szúságú üzenetet is küldeni, nem csak a PC billentyû-
zetérõl, hanem Word-dokumentumról bemásolva is
(paste). Az üzenet személynek, telefonszámnak és cso-
portnak egyaránt elküldhetõ, vagyis egy gombnyomással
tömeges kiértesítés is történhet. SMS-t küldeni/fogadni a
GSM-modemen keresztül lehet. A küldött fogadott és
kikézbesítésre váró SMS-üzenetek névvel ellátott
folderekbe rendezhetõk, archiválhatók. A program az
üzeneteket idõbélyeggel látja el, annak alapján sorba
rendezi. Bármikor kinyomtathatjuk SMS-üzeneteinket.

1.ábra. Pannon Mobil Asszisztens kezelõi felület

2. ábra. Hívástovábbadás feljövõ ablaka
(A szoftver által végrehajtott funkciók)



ELEKTROnet
2004/3

TÁVKÖZLÉS26
E-mail: info@elektro-net.hu

A szoftver beszédkommunikációs (telefonfunkciós)
modulja a kontaktlistából való kiválasztás révén mûkö-
dik. Hívásátadás megvalósítása: a bejövõ hívás kérése
szerint fel kell nyitni az ECT-ablakot, ki kell választani
az új kapcsolatot, majd ugyanúgy a monitoron össze kell
kapcsolni a két felet egymással (a hívót a hívottal). 
A GSM-szabvány csak bejövõ hívást enged ECT-ben
összekapcsolni egy, a kontaktlistából kiválasztott személy-
lyel úgy, hogy az összekapcsolást végzõ személy kilép a
kommunikációból. Az eszköz a konferenciabeszélgetése-
ket is támogatja. A nem fogadott hívásokat is kijelzi a
program (piros figyelmeztetõ jelzés), hogy a kellõ keze-
lés megtörténjen, illetve visszahívják az illetõt. 

A következõ, az internetezést megvalósító GPRS-
funkciónál a rendszer önmagában mint modem hasz-
nálható.

Megemlítendõ, hogy a GPRS-kategóriában ez a
Class 10-es hálózati átvitel a jelenlegi leggyorsabb, négy
idõréssel lehet fájlokat letölteni, két idõréssel a hálózat-
ba felkapcsolódni. Adatsebesség a négy idõréses kom-
munikációban 52 Kibit/sec, megegyezik a vezetékes ana-
lóg modemek átviteli sebességével. Ez ma a leggyor-
sabb adatátvitelt biztosítja GSM/GPRS-rendszerekben.
A GPRS-kapcsolat lehetõséget biztosít elektronikus le-
velek küldésére és fogadására is. (A PC e-mail klien-
sét használja a rendszer). A GPRS-kommunikáció
olyan módon is megvalósítható, hogyha az eszköz nem
a publikus internetre, hanem a Pannon GSM speciáli-
san saját ügyfelei részére létrehozott corporate APN
(access point name) szolgáltatásába jelentkezik be. Akik
ebben az APN-ben ilyen eszközökkel benne vannak,
azok zártláncú GPRS kommunikációs hálózatot hozhat-
nak létre, és ha nem igény a nagy adatátviteli sebes-

ség, elég a max. 52 Kibit/sec, ott pl. megoldható, hogy
ezen keresztül mini zártláncú vállalati kommunikációs
hálózatok jöjjenek létre. Az ilyen réven létrehozott end-
to-end megoldásnál az adatok a keletkezési helytõl a
célhelyig végig tudnak áramolni, nincsenek közbülsõ
mentési, tárolási, átküldési stb. lépések.

Lehetõség van arra, hogy az interneten keresztül
a vállalatok megfelelõ security eljárásokkal a saját
Enterprise LAN-jukra csatlakozzanak, az Enterprice-
modulokba direkt vigyenek be adatokat.

A Pannon Mobil Asszisztens bármilyen PC-n futó,
számítógépes faxprogramon keresztül képes faxüzenetek
kétirányú kezelésére. A képernyõn a faxfunkciót jelzõ
részre kattintva, a szoftver meghívja a PC/notebook
(Microsoft-eszközökben található) fax alkalmazását. 
A fejlesztõk szerint csak önálló fax fogadásra/küldésre is
már megéri az asszisztenst alkalmazni, hiszen jóval ol-
csóbb, mintha egy vezetékes vonali faxgépet kellene be-
szerezni és üzemben tartani. Fax küldése: a PC-n való
megírást követõen faxformátumban GSM-adathordozón
tovább kell küldeni. A fax megjelenhet vezetékes faxon,
vagy egy másik Pannon Mobil Asszisztensen, vagy ha
nincs bekapcsolva a céleszköz, a Pannon GSM-nek a
hangpostához hasonlóan funkcionáló faxtárába kerül,
ahonnan le kell kérni azt bármilyen faxeszközre.

A Pannon Mobil Asszisztens-alapcsomag a követke-
zõket tartalmazza: modem, USB-kábel, fejhallgatós mik-
rofon (a beszédkommunikációhoz), a program CD-je
(felhasználói kézikönyvvel, aktivizálási leírásokkal, help-
pel együtt). A rendszer használata percek alatt megta-
nulható. A mobil telefonközpontot megvalósító iTegno
3000 alapcsomag és a Pannon Mobil Asszisztens ára
MobiTrend felhasználóknak 29 600 forint, plusz áfa.

Ipari rádiómodemek

Frekvenciatartomány: 433 MHz
Soros bemenet: RS–232/RS–485

Hatótávolság: 500–800 m nyílt terepen
Adatátviteli sebesség: 1200–38 400 baud
Adóteljesítmény: 10 mW

IP65 védettség
Kiterjesztett 
hõmérséklet-tartományú 
mûködés

Frekvenciatartomány:
433 MHz/10 mW (nem engedélyköteles)
400–470 MHz/0,5–6 W (engedélyköteles)
GSM 900/1800 MHz

Bemenet:
Soros RS–232
16 DI, 8 DO, 4 AI, 4 AO
Bõvítõmodulok terepi adatgyûjtéshez

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

Az eszközök magyarországi forgalmazója az

• Ipari ETHERNET Rail-Switch
• 8 x 10/100Base-TX port
• Üzemi hõmérséklet: 0 °C … +60 °C
• Plug & Play
• Robusztus, fémmentes ház
• DIN-sínre szerelhetõ
• MTBF-érték: Gb 25 °C = 464 779 h
• Ipari kivitel: nincs ventilátor, IP20 
• Redundáns tápbemenet: 2 x 24 V DC

Hirschmann Electronics Kft.
1131 Budapest, Rokolya u. 1–13. • Tel.: 349-7575 • Fax: 329-8453
E-mail: hirschmann.budapest@hirschmann.hu • Internet: www.hirschmann.hu
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HT Eurep Electronic Kft.
1138 Budapest, Kárpát utca 48. II/5.

Tel./Fax: 339-5219, 339-5198
E-mail:sales@hteurep.hu • www.hteurep.hu

Professzionális prog-
ramozókészülékek 
fejlesztéshez:
FlashPAK, 3980xpi,
Unisite-xpi, Optima,
Plus48;
Gyártáshoz:
Proline, PS300,
Promaster 2500,
Promaster 3000.
Program: TaskLink.

Programozható logika:
FPSC: ORCA SERDES
FPGA: ORCA, ispXPGA
SPLD/ispXPLD: CPLD,
ispXPLD, ispMACH,
GAL, ispGAL
Interconnect: ispGDX
Analog: ispPAC
Program: ispLEVER,
FPSC Design Kits,
ORCAstra, PACDesign

Nagy sebességû, flash-
memóriás, JTAG prog-
ramozható és tesztel-
hetõ mikrovezérlõk:
A/D, D/A konverterek-
kel, CAN2.0B, SMBus,
SPI, USB2.0 illesztõk-
kel. Egyedi fejlesztõ-
rendszer típusonként.
Rendszerben progra-
mozás és tesztelés.

FORGALMAZÁS • TANÁCSADÁS • KONZULTÁCIÓ
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A SMART Modular Technologies 1 GiB-os, PC2700-as,
regisztrált DIMM-et mutatott be

A SMART Modular Technologies 1 GiB kapacitású,
PC2700-as, értékorientált, regisztrált DIMM-ek elérhe-
tõségét jelentette be, amelyek a költségek alacsonyan
tartása mellett a számítástechnika speciális alkalmazá-
saiban nyújtott teljesítmény biztosítására hivatottak. 
A SMART PC2700-as, regisztrált DIMM-jei nem
stackelt 256 Mibites, TSOP-tokozású DDR333-as mo-
dulokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a költ-
ségek csökkentéséhez, valamint a teljesítõképesség és
modulsûrûség maximalizálásához.

A SMART legújabb PC2700-as DIMM-ei 2,7 GiB/s-
os átviteli sebességet biztosítanak, ennek megfelelõen a
nagy számításigényû alkalmazásokhoz (pl. nagyvállalati
szerverek) megfelelõ hardvertámogatást nyújtanak. A két-
hüvelykes modulmagasság javított termikus viselkedést va-
lósít meg, és hõleadásra érzékenyebb alkalmazások ese-
tén is megfelelõ hardveralapot képez.

A következõ táblázat mutatja csoportosítva az
egyes modulok jellemzõit, beleértve a rendelési szá-
mokat és az elérhetõ tárolósûrûséget. Mivel az 
512 Mibites és 1 Gibites DDR333-as alapelemek fõ-
árami igényeket elégítenek ki elsõsorban, számítani le-
het arra, hogy a 2, 4 és 8 GiB-os sûrûségû modulok
az 1 GiB-os modulokéhoz hasonló költségbeli elõnyö-
ket hordoznak magukban.

Ultraminiatûr felületszerelhetõ reedkapcsolók

A kiváló minõségû reedkapcsolókat és -reléket elõál-
lító Coto Technology folyamatosan bõvülõ SM reed-
kapcsoló családjának három új tagját jelentette be. Az

Alkatrész-kaleidoszkóp 

LAMBERT MIKLÓS

A SMART ólommentes DDR-modulokat gyárt

A SMART Modular Technologies bejelentette, hogy
ólommentes DDR-modulokat fejlesztett ki annak ér-
dekében, hogy segítse vásárlóit az egyre magasabbra
növõ környezetvédelmi követelmények teljesítésében,
amelyek az elektronikából az ólom teljes kivonására
irányulnak. A nemrég elfogadott európai „Veszélyes
anyagok korlátozása” (RoHS) törvény keretében a
kereskedelembõl ki akarják szorítani az ólmot tartal-
mazó termékeket. A törvények 2006-ban lépnek ér-
vénybe Európában. Kína, Japán és az Egyesült Álla-
mok is hasonló törvények meghozatalát hozták kilá-
tásba.

A SMART ólommentes elõállítási és anyagkészí-
tési eljárásokat valósított meg annak biztosítása érde-
kében, hogy a megnevezett DDR-modulok az ólom-
mentesség kritériumát teljesítsék. A SMART elfoga-
dott ólommentességi szabványt követ, amely az ón
réz- és ezüstanyagokra alapul.

A SMART ólommentes moduljai között memória-
lapkák, nyomtatott huzalozású lemezek, kondenzáto-
rok, ellenállások és egyéb olyan elemek szerepelnek,
amelyek teljesítik az ólommentesség kritériumát. Je-
lenleg az alkatrészek és nyomtatott huzalozású leme-
zek kevesebb, mint 0,1 tömegszázalékban tartalmaz-
nak ólmot, és minden tekintetben teljesítik az ólom-
mentes termékekre vonatkozó hõállósági és megbíz-
hatósági követelményeket. Mivel a JEDEC a szállító-
kat kötelezi a tesztek végrehajtására nagyobb alkatré-
szek esetében 245 ºC-on, kisebbeknél 250 ºC-on, ezért
a SMART úgy döntött, hogy 260 ºC-on végrehajtott
tesztek eredményét közli. A SMART további megbíz-
hatósági tesztek végrehajtására kötelezi magát.

A kezdeti ólommentes SMART DDR-család nem
pufferelt, 128, 256 és 512 MiB-os PC2700-as DIMM-
eket tartalmaz, amelyeket a cikkszám alapján az „SB”
elõtagról lehet felismerni, az ólommentes technológi-
át képviselõ termékek „SM” megjelölésével ellentét-
ben.

1. ábra. A SMART ólommentes DDR-modulja

2. ábra. A SMART 1 GiB-os DIMM-modulja

Sûrûség PC2700 PC2100 Modul Alapelem-
konfiguráció konfiguráció

1 GiB SM5722845D8E6CL SM5722845D8E6CG 128 Mi×72 64 Mi×4
2 GiB SM5725645D8E0CL SM5725645D8E0CG 256 Mi×72 128 Mi×4
4 GiB SM5721245D8E6CL SM5721245D8E6CG 512 Mi×72 256 Mi×4
8 GiB SM5721G45D8E8CL SM5721G45D8E8CG 1024 Mi×72 256 Mi×4

SMART Modular Technologies

COTO Technology
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5 mm-es maximális üveghosszúságú RI-80-as ultrami-
niatûr SM-kapcsolók szélesebb, lapos kivezetései mi-
att nagyobb stabilitást tesznek lehetõvé az alkatrész
elhelyezésekor és a felületszerelt forrasztásnál is. Az
RI-80SMD a Coto legújabb és legkisebb SM-kapc-
solója, amely három különbözõ, sirályszárny vagy „J”
alakú csatlakozóval kapható. A J-kivezetéses változat
7,1 mm-es méretével az iparban jelenleg elérhetõ
reedkapcsolók legkisebbike.

Az RI-80SMD-t 5 W kapcsolására tervezték, és
tape & reel kiszerelésben szállítják az automata be-
ültetés elõsegítésére. A kapcsolók hazai forgalmazója
a Farmelco Kft.

Az RF Micro Devices megkezdte a világ legkisebb,
négysávos, EDGE-képes teljesítményerõsítõ moduljá-
nak tömeges szállítását.

Az RF Micro Devices, a vezeték nélküli kommu-
nikációs alkalmazásokhoz tervezett rádiófrekvenciás
áramkörök (RFIC-k) önálló gyártója március 8-án je-
lentette be, hogy megkezdte a világ legkisebb, négy-
sávos, EDGE-képes teljesítményerõsítõ moduljának
tömeges szállítását egy élvonalbeli készülékgyártónak.

Az RFMD úgy számítja, hogy az említett teljesít-
ményerõsítõ (TE) modult széles körben alkalmazni

fogják több készülékplatformon is, valamint szeretnék
benne tisztelni a cég egyik legnagyobb volumenben
gyártott termékét is. A naptári év elsõ felében remé-
nyeik szerint a kereskedelmi szállítások rendkívüli
gyorsasággal elérik a több millió dolláros értéket. 

A nagy integráltságú, 30 mm2 felületû, négysávos
GSM/GPRS/EDGE (GSM850/GSM900/DCS/PCS)
TE-modul az alacsony költségû laminált szubsztrát to-
kozási technológia és a GaAs HBT-technológia elõ-
nyeit kamatoztatja, ezáltal ér el páratlan teljesítményt
és funkciómegvalósítási szintet, valamint a 75%-kal
csökkentett területfoglalási méretet (viszonyítási alap-
ként az elõzõ generációs termékek szolgáltak az ösz-
szehasonlításban). A drámai méretcsökkenés értékes
kártyafelületet takarít meg, és az EDGE-es készülé-
kekbe további funkciók implementálását teszi lehetõ-
vé. A modul tartalmaz integrált teljesítménydetektort
is, így nem szükséges külsõ kerámia-csatolóelem, de-
tektordióda és számos passzív elem betervezése.

Az RFMD szerint saját négysávos TE-eszköze je-
lenti a teljesítménynek, költségeknek, méreteknek és
funkcionalitásnak az iparban fellelhetõ legjobb kom-
binációját. Az áramkör példátlanul kicsi, 30 mm2-es
mérete a vállalat tervezési múltja és a GaAs HBT-
technológiában szerzett tapasztalatai miatt volt meg-
valósítható. Az RFMD fejlesztette kiváló szintre a
technológiát és ért el vele piaci dominanciát, mivel ez
vált a mobiltelefonok teljesítményerõsítõinek legjobb
megvalósítási alternatívájává. A GaAs HBT-nek jelen-
tõs elõnyei vannak; nagyobb a hatásfoka az egyéb
gyártástechnológiákhoz viszonyítva, amelyekkel jelen-
legi és következõ generációs TE-ket gyártanak. Ez a
hatékonyság azért nagyon fontos a készülékgyártók
számára, mert nagy részben (elsõdlegesen) befolyásol-
ja a készülékek telepeinek élettartamát. A készülék-
gyártók nagyobb figyelmet szentelnek a hatékonysági
mutatónak az olyan „áramfaló” részegység miatt is,
mint pl. színes kijelzõ, digitális kamera, MP3-lejátszó.

Az RFMD négysávos TE-modulja mind a négy
sávot egyetlen GaAs HBT-magban tudja kezelni, és
innovatív, négyrétegû laminált HDI (nagy sûrûségû
vezetékezés) technológiával készül, amely olcsóbb az
egyéb többréteges technológiákhoz képest (kerámia,
LTCC, szubsztrát). Ezzel az olcsó, egylapkás, helyta-
karékos és nagy hatásfokú megoldással az RFMD
egyetlen referenciaplatformmal megadja a lehetõséget
a készüléktervezõknek, hogy bármely GSM-leszárma-
zott interfészszabványra tervezhessenek, beleértve az
EDGE-et is. A GSM, GPRS és EDGE reprezentál-
ja a világ mobiltelefonjai 66%-ának technológiáját. Az
RFMD a GSM/GPRS/EDGE teljesítményerõsítõ
áramkörök legnagyobb gyártója, piaci részesedése
meghaladja az 50%-ot.

14 bites, 2,8 Megaminta/s-os, 3 V-os ADC-megoldás 
gyorsan és kompakt módon

A Linear Technology bemutatta az LTC1403-as típus-
jelû eszközt, amely egy 14 bites, másodpercenkénti 2,8
millió mintavételes, soros analóg/digitális átalakító 10
kivezetésû MSOP-tokozásban. Felhasználási területe a
gyártó szerint a kompakt, de nagy sebességû adatgyûj-
tési feladatok köre. Az LTC1403 kiváló AC és DC
teljesítményû (73,5 dB SINAD, ±4 LSB INL), jellem-
zõit tekintve ideális ipari és nagy sebességû képfeldol-
gozási alkalmazásokhoz egyaránt.

Az LTC1403 mindössze 5 mA-t vesz fel, miközben
a 3 V-os tápról mûködik és 4 Megaminta/s-os sebes-

4. ábra. Az RF Micro Devices rádiófrekvenciás áramköre

Linear Technology

RF Micro Devices

3. ábra. Ultraminiatûr reedkapcsoló a COTO-tól
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séggel vesz mintát. Ha nem konvertál épp az eszköz,
a fogyasztás 3,3 mW-ra szorítható NAP-üzemmódban
az on-board 2,5 V-os referencia meglétével, és 6 µW-
ot fogyaszt a SLEEP-módban, amelynél minden belsõ
egység kikapcsolt állapotban van. A kis fogyasztás és
kis alkatrészterület miatt a tervezõk ezt a nagy sebes-
ségû A/D-konvertert mûszerszenzorokba vagy szondák-
ba integrálhatják, az analóg átviteli vonali hibák mini-
malizálása érdekében. A bemeneti 80 dB-es közös
módusú elnyomás a földhurkok és közös módusú za-
jok problémáját megszünteti.

Az LTC1403-ban egyszerûen használható mikro-
kontroller és DSP-kompatibilis, 3 vezetékes SPI-inter-
fész is van. A kiváló AC- és DC-teljesítmény, a nagy
sebesség, a kompakt méretek és könnyû kezelhetõség
miatt az LTC1403 ideális gyors és kompakt adatgyûj-
tõ feladatokhoz.

Az eszköz elérhetõ kereskedelmi és ipari hõmér-
séklet-tartományú változatokban is. 

Ultraalacsony zajú mûveleti erõsítõk 1,15 mA-es 
fogyasztással

A Linear Technology két új, nagy sebességû mûve-
leti erõsítõcsaládja megdöntötte a kisfogyasztású és kis
zajú eszközök rekordjait. Az új termékek mindössze
50%-át fogyasztják annak, amit a hasonló termékek fel-
emésztenek, szokatlanul kis zajúak, rail-to-rail kimenetû-
ek és teljesen megfelelnek a 3,3 V-os mûködés elõírá-
sainak. Az LT6230/1/2 és LT6233/4/5 erõsítõk olyan jel-
lemzõket kombinálnak, amelyek ideálissá teszik õket ak-
tív szûrõk tervezésére és A/D-átalakítók meghajtására a
mûszer-, kommunikációs- és orvosi felszerelésekben.

Az LT6233/4/5 eszközök szimpla/dupla/négyes, ult-
raalacsony zajú, rail-to-rail kimenetû, stabil mûveleti

erõsítõk, amelyek zajfeszültsége 1,9 nV/vHz és fo-
gyasztásuk mindössze 1,15 mA egységenként. Ezek az
erõsítõk a nagyon alacsony zaj és tápáram mellett to-
vábbi elõnyöket is kínálnak: erõsítési sávszélességük
60 MHz, slew rate-jük 17 V/µs, nagyon alacsony fe-
szültségû jelkondicionálási rendszerekhez optimalizál-
tak. Az LT6233-10 egy 375 MHz-es szimpla erõsítõ.

Az LT6230/1/2 eszközök gyorsabb változatok, erõ-
sítési sávszélességük 215 MHz, zajfeszültségük még ala-
csonyabb, 1,1 nV/vHz, valamint kategóriájukban a leg-
jobbnak számítanak egységenkénti 3,4 mA-es fogyasz-
tásukkal. A 10-szeresnél nagyobb zárthurkú erõsítések-
hez dekompenzált változat (LT6230-10) 1,45 GHz-es
sávszélességû, slew rate-je 320 V/µs.

Mindkét erõsítõcsalád kimenete 50 mV-on belül leng
bármely tápsínen belül. A bemeneti ofszetfeszültség ki-
sebb, mint 350 µV-ra trimmelt, nagy sebességû erõsítõk-
nél példátlan módon. Az eszközök teljes mértékben
megfelelnek 3,3, 5 és ±5 V-os tápfeszültségekhez, vég-
felhasználói (0 … 70 ºC) és ipari (–40 … 85 ºC) hõ-
mérséklet-tartományokban egyaránt.

A szimpla változatok (LT6230/3) engedélyezõbe-
menettel rendelkeznek, és 6 kivezetésû SOT-23-tok-
ban elérhetõek. A duplák (LT6231/4) 8 kivezetésû
SO-tokot kapnak, kivezetéselosztásuk az ipari szab-
ványt követi. Kompakt méretû változatként a duplák
3 × 3 × 0,8 mm-es, kivezetés nélküli kivitelben is ren-
delkezésre állnak (DFN). A négyes változatok
(LT6232/5) a helytakarékos, 16 kivezetésû SSOP-tokot
kapják.

Az IDT az iparban elsõként szállít 1,8 V-os duálportos
alapelemcsaládot a csúcskategóriás vezeték nélküli 
alkalmazások számára

Az Integrated Devices Technology (IDT) az ipar-
ágban elsõként prezentált 1,8 V-os duálport memória-
áramköröket, amelyek extrém alacsony áramfelvételük
révén példátlanul sok teleprõl üzemelõ, hordozható,
vezeték nélküli alkalmazás számára ideális memória-
megoldást biztosítanak. Így például közösen alkalmaz-
ható alapsávi- és alkalmazásprocesszor egymás közti
nagy sebességû adatcserére, amelyeknél az egymástól
független feldolgozások egymással párhuzamosan kell,
hogy fussanak. A favoritalkalmazások valószínûleg a
2.5G és 3G mobiltelefonos szolgáltatások lesznek,
amelyek beszédet, multimédiás és egyéb adatokat dol-
goznak fel.

Integrated Devices Technology

5. ábra. A Linear Technology LTC1403-as AD-konvertere

6. ábra. Kis fogyasztású mûveleti erõsítõcsalád 
a Linear Technology-tól

7. ábra. Az IDT új memóriaáramköre
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Az 1,8 V-os duálport alapelemek nagy sebességû,
55 ns-os hozzáférési idõket garantálnak és két függet-
len porttal várnak munkára, egyenként elkülönített
vezérlési-, címzési- és I/O-kivezetésekkel. Így bármely
megkívánt terület olvasható és írható egymástól füg-
getlen, aszinkron elérésekkel. Az akár 95%-os áram-
megtakarítással üzemi vagy standby állapotok alatt
egyaránt javul a hatékonyság a piaci szegmens többi
résztvevõjéhez viszonyítva. Az IDT új duálport alap-
elemeit a saját High-Performance-CMOS-technológiá-
jával gyártja, és tipikusan mindössze 27 mW-os telje-
sítményfelvétellel dolgoznak. Ehhez jön még az auto-
matikus lekapcsolást megvalósító fokozat, amely a
portok kapcsolórészét kisebb áramfelvételû, ezáltal
kevesebbet fogyasztó üzemmódba kapcsolja, tipikusan
mindössze 3,6 µW-ra korlátozva a fogyasztást.

A 100 kivezetésû BGA-tokban helyet foglaló eszkö-
zök 0,5 mm-es raszterre készülnek, és mindössze 1 mm
a vastagságuk, tehát mobiltelefonok és egyéb kisméretû,
hordozható eszközök számára ideális alternatívát jelen-
tenek.

Az új duálport család két speciális alapelemet is
tartalmaz, a 70P248-at és a 70P258-at, amelyek
3,3/3,0/2,5 V-os I/O-feszültségekkel dolgoznak minden
porton, míg a magot 1,8 V-os tápfeszültség hajtja
meg. Ez a funkció megadja a fejlesztõnek a lehetõ-
séget arra, hogy duálportos összeköttetést létesíthes-
sen különbözõ feszültségszinteket használó processzo-
rok és I/O között anélkül, hogy erre külön feszült-
ségszint-konvertereket venne igénybe. E két eszköz
olyan egyéb szolgáltatásokat is biztosít, amely más
duálport memóriákban nem találhatók meg: a 70P248
és a 70P258 innovatív bemeneti olvasó- és kimeneti
meghajtóregisztereket tartalmaznak, amellyel lehetsé-
ges külsõ bináris bemeneti és kimeneti egységek fel-
ébresztése és kivezérlése (pl. DIP-kapcsolók, LED-
ek), pusztán a duálportos eszköz szabványos memó-
riainterfészének használatával. Ez a funkció sokkal
bõvíti az alkalmazásban futó processzor képességeit,
és olyan helyzetet teremt a felhasználónak, amelybõl
az értékes GPIO (általános célú I/O) kivezetéseket
más célokra fel tudja használni.

A Vishay új lapkaellenállása

A Vishay Technology március elején bejelentette új, ala-
csony abszolút TCR-es (±10 ppm a teljes, –55…125 ºC-
os hõmérséklet-tartományban) eszközeit a 30 mil-es,
krómnikkel lapkaellenállás CTN-sorozatának tagjaiként.

A 250 mW teljesítményszinten kiváló stabilitása és
igen kompakt, 0,03 × 0,03 hüvelykes méretei miatt az
új CTN-lapkaellenállások egyedüli, rugalmas megol-
dást biztosítanak az olyan felhasználóknak, akiknek
keze meg van kötve a hibrid összeszerelésû áramkö-
rök különbözõ pozíciókban lévõ ellenállásai közti szi-
gorúbb TCR-szórások miatt.

Az eszközt elsõsorban olyan erõsítõk visszacsatoló
hálózatához tervezték, amelyeknek arányegyeztetésre,
nagy teljesítményre és két ellenállás közötti megosz-
tásra van szükségük. A Vishay CTN-ellenállásai egye-
dülálló ellenállásként is mûködhetnek, de lehetséges
két ellenállásként üzemelniük központi megcsapolással
is. Hat arany „bilincspad” szolgál a lehetséges elhe-
lyezési konfigurációk számának bõvítésére.

Az új ±10 ppm/ºC-os CTN-ellenállások 1 kΩ …
… 1 MΩ értékûek lehetnek, akár 0,1%-os szabványos
toleranciával. A felek közötti TCR-követés ±2 ppm/ºC,
a központi megcsapolási arány 1±1% szabványosan. Az

oxidbevonatú szilíciumszubsztrát jó disszipációs eredmé-
nyeket biztosít.

A CTN-ellenállásokat a Vishay Electro-Films kifi-
nomult vékonyrétegû kivitelében és gyártástechnológi-
ájával gyártják. Elektromosan 100%-osan teszteltek,
MIL-STD-883 szerint vizuális vizsgálatoknak is aláve-
tik õket. Hermetikus környezetbeli használatukat ja-
vasolják, ahol a mag nincs nedvességnek kitéve. Egyé-
ni hálózatok is építhetõk a Vishay vékonyréteg-tech-
nológiájával, ezek szintén képesek a ±10 ppm/ºC
TCR-értékek betartására.

A CTN központi megcsapolású NiCr lapkaellenál-
lásokból minta- és tömeges szállítmányok már elérhe-
tõk, nagy rendeléseknél 8 hetes szállítási idõvel.

Az EM Microeletronic kifejlesztette a világ elsõ, 
ISO 18000-6A-nak és EPC-kódstruktúrának megfelelõ
UHF RFID IC-t.

A Swatch Csoport alá tartozó EM Microelectronics
március elején bejelentette legújabb UHF RFID
áramkörét, az EM4223-at, amely teljesen megfelel az
ISO 18000-6A és EPC 64-bit és 96-bit kódstruktúra
szabványoknak. Az EM4223 az elsõ olyan RFID IC
a piacon, amely megfelel az ISO 18000-6A szabvány-
nak, amelyet 2003-ban definiáltak és a következõ hó-
napokban hoznak nyilvánosságra.

Az EM4223 egy
nagy teljesítményû,
128 bites, csak olva-
só UHF-áramkör,
robusztus ütközésel-
lenes protokollal
megtámogatva. 865
MHz-tõl 2,5 GHz-ig
frekvenciafüggetlen,
és megfelel a világ
rádiós szabályozása-
inak. Nagyon ala-
csony kisugárzott
teljesítménnyel mû-
ködik, nem csak az USA-ban, hanem Európában és Ja-
pánban is. Az EM4223-at az EM kiforrott CMOS-tech-
nológiájával gyártják, amely RFID-re optimalizált és az
EM saját svájci gyárában kerül alkalmazásra. Az áram-
kör elrendezését az antennagyártók az egyszerû szerelhe-
tõség jegyében fejlesztették ki.

Az EM4223 lenyûgözõ tulajdonságai folytán akár
15 méterrõl is képes azonosítók leolvasására, optima-

Vishay Technology

EM Microelectronic

9. ábra. RFID IC 
az EM Microelectronictól

8. ábra. Új Vishay krómnikkel ellenállások
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lizált transzponderantenna használata esetén. Fejlesz-
tett ütközésellenes protokollja szaturációs hatás nélkül
mûködik. Más RFID-lapkákkal valóban megtörténhet,
hogy az olvasó szaturál (telítõdik) és nem képes bi-
zonyos számú címkénél többet leolvasni az átviteli
csatorna telítõdése miatt.

A protokoll másik elõnye, hogy az EM4223 címkék
beléphetnek a mezõre és/vagy elhagyhatják azt az üt-
közésellenes protokoll megrontása nélkül, amellyel bi-
zonyossá válik az összes címke leolvasása. Ez a tulaj-
donság különösen fontos logisztikai alkalmazásokban,
ahol a követett tárgyak folyamatos mozgásban vannak.

Az AFI (alkalmazási családazonosító) olyan memó-
riaszegmens a felhasználói memória mellett, amely az
ISO 18000-6A szerint követett tárgycsaládokat definiál.
Az AFI közvetlen szelekciós mechanizmus szerint mû-
ködik, amellyel bõvíti az ütközésellenes áteresztõképes-
séget és a hálózaton zajló adatfolyamot redukálja. Ez-
zel a beágyazott funkcióval az EM4223-mal lehetséges,
hogy az olvasó csak egy olyan specifikus tárgytípust ol-
vasson le, amely több különbözõ tárgytípus egy rész-
halmazát képezi. Például lehetséges többféle árut tar-
talmazó részlegbõl kiválasztani egy árucsoportot és
csak a kiválasztottakon leolvasást végrehajtani.

Az elektronikus termékkód (EPC) egy egyedi azo-
nosítószám, amely az ellátási láncban résztvevõ termé-
keket azonosítja. Az EM4223 megfelel a jelenlegi
EPC-kódspecifikációknak az EPC64 és EPC96 kódo-
lás lehetõségével. A legnépszerûbb EPC96 a GTIN-
szám, de bármely más elhelyezhetõ az EM4223 
128 bites felhasználói adatszegmensében.

Az UHF-sávban mûködõ RFID IC-k több külön-
bözõ, nagy olvasási távolságú alkalmazásban használha-
tók, különösen ellátásmenedzsmentben (SCM), szállítá-
si és logisztikai menedzsmentben, ipari alkalmazások-
ban, hamisításmegelõzésben, csomag- és poggyászköve-
tésben, gyógyszerészetben, biologisztikában, útdíj-be-
gyûjtésben, valamint sportban is. Az EM4223 változa-
tossá és teljessé teszi az EM Microelectronic UHF
RFID IC-választékát. Míg az EM4223 a tárgyszintû kö-
vetéshez ideális, a nemrégiben bejelentett EM4222 ki-
mondottan olcsó alkalmazásokhoz méretezett, az
EM4422 pedig nyomon követéshez ajánlott. Széles
portfóliója révén az EM Microelectronic minden alkal-
mazáshoz ajánl RFID IC-ket.

A VDC Corp. és az ABI Research független pi-
ackutató szervezetek szerint az EM a 2002-es és 2003-
as években az elsõ számú RFID IC-szállító volt vi-
lágszerte. Az EM4223-mal az EM megerõsíti piacve-
zetõ helyét az RFID-ek világában.

Az EM4223-ból szállított már a cég antenna- és ol-
vasógyártók számára az implementáció megvalósításá-
hoz. 2004. második negyedévétõl az EM már elfogad
tömeges megrendeléseket az EM4223-ra. A termékkel
kapcsolatos további információk a www.emmicroelec-
tronic.com/Products.asp?IdProduct=210 weboldalon ér-
hetõk el. A terméket az EM Microelectronics az RFIP
Solutions-szel közösen fejlesztette ki.

Megkezdõdött a TDA8004-et felülmúló új TDK SMART-
kártya-interfész IC tömeggyártása

A TDK Semiconductor Corporation új, kedvezõ árú,
73S8024R típusú SMART-kártya-interfész IC-je im-
már tömeggyártásban kerül le a gyártósorokról. Az
eszköz kiváló zajteljesítményû és kimeneti áramú. Ide-
álisan felhasználható smartkártya-terminál tervezése-
kor, legyen szó alkalomszerû hozzáférésrõl, fizetési

vagy azonosítási alkalmazásokról. Lábkiosztását tekint-
ve kompatibilis a népszerû TDA8004 és TDA8024
eszközökkel. A kevert jelû IC stabil, alacsony zajú in-
terfészmegoldást biztosít dedikált digitális I/O-ként az
ISO-7816 szabványnak megfelelõen, bármely gazda
mikrovezérlõ és smartkártya között.

Mûködése közben a 73S8024R SMART-kártya-in-
terfész IC a gazdától beérkezõ digitális jeleket a
smartkártya által felismerhetõ analógokká konvertálja
és fordítva. Az eszköz a kártyák számára stabil 3,3
vagy 5,0 V-os feszültségforrást biztosít az integrált fe-
szültségszabályozójából. A piac egyéb, azonos célra
step-up DC/DC-átalakítókat használó termékeihez ké-
pest ezért mintegy 10-szer kisebb a zajteljesítmény.
Az LDO-szabályozó használata sokkal kisebb magmé-
retet és külsõ alkatrészszámot eredményez mint azok
az eszközök, amelyeket ez leváltani hivatott. 
A smartkártya-terminál áttervezése ezáltal nem szük-
séges, a teljes rendszer olcsóbb lehet.

A TDK Semiconductor termékmenedzsere szerint
az új 73S8024R IC biztosan felhasználókra talál a set-
top boxok, digitális televíziók és személyi video-
felvevõk tervezõinek körében.

A 73S8024R smartkártyainterfész-áramkör támogat-
ja az ISO-7816-3-at és az EMV-2000-et (EMV 4.0), me-
lyek elektromos követelményeket határoznak meg. Sa-
ját piaci osztályában ez a legvédettebb eszköz. A to-
vábbi kártyavédelmi szolgáltatások hardverhiba ellen
nyújtanak védelmet, és azonnali kártyalekapcsolást haj-
tanak végre, amint kártyakihúzás, kártyatúláram, tápfe-
szültség-kiesés, LDO-szabályozó hibája vagy túlhevülési
események lépnek fel. A tápfeszültség hibájára vonat-
kozó elõírás opcionálisan állítható, hogy igazítható le-
gyen a gazda mikrovezérlõ mûködési feszültségtartomá-
nyához. Az egyéb integrált erõforrások és funkciók kö-
zött megtalálható a kristályoszcillátor és legfeljebb 
20 MHz-es kártyaórajel-generátor, 90 mA-es áramot
szolgáltatni képes LDO-feszültségszabályozó, valamint
adat-I/O-k számára teljes pufferkészlet. Csak egyetlen
külsõ kondenzátorra van szükség a mûködéshez.

Az új 73S8024R SMART-kártya-interfész SO-28-as
tokban készletrõl hozzáférhetõ, és a TDA8004-es és
TDA8024-es eszközök (a lábkiosztási kompatibilitása
miatt) egyszerûen kiválthatók vele. Az eszköz kapha-
tó MLF32-es (QFN32-es) tokban is, amely a típus
legkisebb elfoglalt területigényével kecsegtet.

10. ábra. Új SMART-kártya-interface a TDK-tól

TDK Semiconductor Corp.
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A beépített intelligens elektronikus egységek többnyi-
re mikrovezérlõvel épülnek fel. A mikrovezérlõvel ki-
alakított mikroszámítógépben különféle memóriaterü-
leteket használunk, ezek jellege a mikrovezérlõk fej-
lõdése során szinte szabványosodott. Ugyanakkor az
utóbbi években néhány gyártó a hagyományos szerep-
osztástól jelentõsen eltér. A cikkben arra látunk pél-
dákat, hogy néhány mai mikrovezérlõben a program-
tár statikus RAM. Megismerünk néhány SRAM-
bázisú mikrovezérlõt, s megismerjük az újszerû meg-
oldás legfontosabb elõnyeit.

A mikrovezérlõkbõl felépített mikroszámítógépek-
ben fizikailag is, logikailag is teljesen elkülönül a
programmemória és az adatmemória. Ezt a kialakítást
Harvard-hierarchiának nevezik, szemben a Neumann-
elvek alapján felépülõ mikroprocesszoros mikroszámí-
tógépekkel. A Neumann-struktúra egyetlen operatív
tárat használ, melyben a programrészletek is és az
adatok is elhelyezhetõk. A Harvard-felépítés a vezér-
lési feladatokhoz jobban illeszkedik, ezért használják
ezt a kialakítást a mikrovezérlõknél.

A mikrovezérlõk programmemóriát, adatmemóriát
és periférikus egységeket tartalmazó LSI-áramkörök.
Olyan perifériaválasztékkal készülnek, hogy a legtöbb al-
kalmazásban külsõ kiegészítõ áramkörökre nincs is szük-
ség. A belsõ adatmemória SRAM-jellegû, a mikrovezér-
lõ regiszterei, a CPU mûködéséhez szükséges speciális
funkciójú regiszterek (SFR) mellett általános célú adat-
tároló rekeszek alkotják, mindezeket mûködés közben
rendszeresen írni és olvasni is szükséges. Természetesen
a tápfeszültség kikapcsolásakor az adatmemória SRAM-
jellege miatt elveszíti tartalmát, a bekapcsoláskor lefutó
resetfolyamat a katalógusban megadott kiindulási tartal-
makkal tölti fel a rekeszek egy részét.

A belsõ programmemória a mikrovezérlõk klasszikus
változatainál csak olvasható terület. Fejlesztõrendszerek-
ben lehet a progamkódot betölteni, majd a mikrovezér-
lõ CPU innen olvassa a végrehajtás közben a program-
elemeket. A mikrovezérlõ családokban általában több-
féle programmemória-kialakítást is ajánlanak a gyártók,
mivel a végleges programot tartalmazó végtermék, a so-
rozatgyártott alkalmazás már megoldható akár ROM-jel-
legû programtárral is (kellõen magas darabszám esetén),
a program fejlesztésekor azonban olyan mikrovezérlõ-
változatra van szükség, melynél a programmemória tar-
talma módosítható, átírható. A klasszikus megoldás az
EPROM volt, ezért sok mikrovezérlõ két belsõ prog-
ramtártípussal volt beszerezhetõ: EPROM- vagy ROM-
jellegû memóriaterülettel. Illetve a ROM-programtárral
készülõ mikrovezérlõket nem lehetett megvásárolni, hi-
szen azokba utólag nem lehet tartalmat beírni. A
ROM-ot a mikrovezérlõ-gyártó tudta betölteni a felhasz-
náló által beküldött programmal, ennek megfelelõen vé-
gezte el a ROM-rekeszek fémezését, azután tesztelte,
tokozta a mikrovezérlõket és így szállította ki a felhasz-
náló részére. Ezt a megoldást alkalmazta az Intel a 8048
és a 8051 mikrovezérlõ-családoknál.

A felhasználóknak azonban sokszor gondot jelen-
tett, hogy féltve õrzött programjaikat másik félnek,
azaz a félvezetõgyártónak kiadják, ezért egyre na-
gyobb lett az igény olyan megoldásra, amelynél a so-
rozattermék beprogramozását is a felhasználó tudja
elvégezni. Egy szellemes megoldást a Microchip dol-
gozott ki. Egyetlen, EPROM-programmemóriát tartal-
mazó változatban készítette el mikropvezérlõit, de
ezeket kétféle tokozással látta el. A kvarcablakos
(drágább) változatokat a felhasználó ki tudja törölni
és így át tudja programozni, ezeket lehet a fejlesztés-
kor használni. A végtermékbe, a sorozatgyártott al-
kalmazásba kerülõ mikrovezérlõk ugyanilyen lapkák,
de nem kvarcablakos, hanem olcsó, zárt mûanyag to-
kozással. Igaz, hogy ezeket csak egyszer lehet beprog-
ramozni (One Time Programmable, OTP), nem lehet
kitörölni, de az alkalmazásban erre nincs is szükség.

Mindezeket a funkciókat Ezért célszerû végiggondol-
nunk, hogy fel tudjuk mérni, mit is jelent a program-
memória SRAM-jellegû területként történõ kialakítása.

A Harvard-architektúra jól megfigyelhetõ az 1. áb-
rán, ahol a mikrovezérlõk általános felépítését mutat-
juk be. Az ábrán a külsõ memóriákat is szerepeltet-
jük. A mikrovezérlõk egy része alkalmas külsõ me-
mória-áramkörök kezelésére is. A külsõ programtár
tetszõleges típusú lehet, de többnyire itt is ROM-jel-
legû IC-ket használunk, a külsõ adattár természetesen
SRAM-áramkör. A külsõ memóriát kezelõ mikro-
vezérlõk többsége is ilyen áramkörtípusok használatá-
ra készül, ezért csak a külsõ adatmemóriához rendel-
keznek írási és olvasási mûködést kiváltó vezérlõjelek-
kel, a külsõ programtárat csak olvasni tudják. Az 1.

Mikrovezérlõk,
SRAM-program-
memóriával (1. rész)

DR. MADARÁSZ LÁSZLÓ

1. ábra. A mikrovezérlõk memóriaelemei

Dr. Madarász László a Kecskeméti Fõis-
kola GAMF-karának tanszékvezetõje. Vil-
lamosmérnöki oklevelét 1971-ben sze-
rezte a BME Villamosmérnöki Karán,
majd a GAMF oktatójaként helyezkedett
el. Fõ kutatási területe: a mikroelektroni-
ka újdonságai és az új áramkörök alkal-
mazástechnikája
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ábrán is így szerepelnek a vezérlõjelek, a programtá-
rat egy vezérlõjel szolgálja ki, ami az ábrán EPMEM
(külsõ programmemória) nevet kapott. A SRAM-jel-
legû külsõ adatmemóriát az RD- és a WR-jelek ve-
zérlik olvasási,m illetve írási mûködésre.

Az 1. ábrán azt is láthatjuk, hogy a külsõ memó-
riákat sokszor multipelexelt módon kell a mikrovezér-
lõhöz illeszteni, azaz a külsõ memóriát kezelõ ciklus
elején az egyik porton a külsõ memória címének al-
só bájtja lép ki, késõbb ezen a porton át történik
meg az adatmozgás. Mivel a külsõ memóriának a tel-
jes ciklus idõtartama alatt szüksége van a cím alsó
bitjeire, azokat egy külsõ regiszterben (címtároló) meg
kell õrizni. Ez a megoldás akkor született, amikor a
mikrovezérlõket kis lábszámú (18…40) tokozással le-
hetett csak elkészíteni és a párhuzamos portok száma
is alacsony volt. A mai mikrovezérlõk egy részénél
már több száz kivezetésû tokozást használnak, a pár-
huzamos portok száma akár több 10 is lehet, így
nincs szükség a multiplexelésre.

A ROM-jellegû belsõ programmemória legfontosabb
elõnyeként azt emelik ki, hogy a beprogramozott elem
tápfeszültség nélkül megõrzi a programot. Az alkalma-
záshoz így az áramköri egység gyártásával párhuzamo-
san betöltik a mikrovezérlõket a programkóddal, a kész
áramkörbe behelyezik az IC-ket és máris mûködõképes
a készülék. Ha a berendezés tápfeszültség nélkül ma-
rad, a mikrovezérlõ a programját nem veszíti el.

Az alkalmazások palettája azonban rohamosan
változik, egyre gyakoribb, hogy a készülék élettarta-
ma alatt a mikrovezérlõ programját egyszer vagy
többször módosítani kell. Ha a mikrovezérlõ nem al-
kalmas a programja módosítására, csak az áramkör
cseréje lehet megoldás. A ROM és az EPROM he-
lyett ezért megjelent az EEPROM, majd a FLASH-
memória, mint belsõ programtár. Ezek a memóriatí-
pusok akár a felhasználói készülékben is átprogramoz-
hatók, bár esetenként ehhez speciális programozófe-
szültség és jelentõs idõ szükséges.

Ez volt az az idõpont, amikor elõször vetõdött fel
az, hogy a mikrovezérlõ belsõ programmemóriája
SRAM legyen. Az írható-olvasható memória lehetõvé
tenné a program tetszõleges gyakoriságú módosítását,
átírását. Mivel a SRAM a leggyorsabban írható me-
mória, a programok betöltésének idõigénye radikáli-
san lecsökkenne. A mikroprocesszoros számítógépek-
ben a programok RAM-ban futnak, ami lehetõvé te-
szi a programkód futás közben történõ módosítását.
Ha a programot ROM-jellegû memóriából hajtja vég-
re a CPU, ahogyan ezt a mikrovezérlõs megoldások-
nál láttuk, a fejlesztõknek le kell mondaniuk errõl a
lehetõségrõl, ami sok esetben igen rugalmas program-
kezelést biztosít. Ha a programmemória SRAM len-
ne, itt is lehetne futás közben módosítani.

A SRAM biztosítaná a futás közben történõ átkon-
figurálást is, ami az alkalmazásoknál egy fontos, új kö-
vetelmény. Az is elõnyös a SRAM-bázisú mikrovezér-
lõnél, hogy egyféle lapka készül, a programfejlesztést
ugyanazzal a SRAM-bázisú áramkörrel lehet megolda-
ni, mint ami a végleges készülékbe kerül. Fontos té-
nyezõ, hogy a SRAM sokkal olcsóbb áramköri részlet,
mint a különféle átírható ROM-területek.

Mindezekkel szemben áll az a tény, hogy kikapcso-
láskor, a tápfeszültség lekapcsolásakor a mikrovezérlõ
„elfelejti” a programját. Sajátos módon ez a nagy biz-
tonságú rendszerek esetében nem hátrány, hanem
elõny, ahogyan azt késõbb ki fogjuk fejteni.

Mindenesetre a SRAM-bázisú mikrovezérlõt prog-
ram nélkül helyezik be a felhasználói áramkörbe, így
kerül be a végsõ alkalmazásba, s bekapcsolás után
kell feltölteni a programmemóriát. A feltöltés történ-

het a mikrovezérlõ mellé épített ROM-áramkörbõl,
vagy a mikrovezrélõs egységet alkalmazó fölérendelt
rendszer, számítógép memóriájából, háttértárolóiból.

A hagyományos kialakítású mikrovezérlõk esetén
is van mód arra, hogy SRAM-ot használjunk prog-
rammemóriaként, ha a gyártó a mikrovezérlõt felké-
szítette külsõ programtár használatára. Ha pl. egy
i8051 mikrovezérlõt kívánunk SRAM-bázisúvá tenni,
az alkalmazói készülékben külsõ programmemória-
használatot állítunk be, s a mikrovezérlõ mellé
SRAM-ot telepítünk programtérként. A SRAM-ot a
tápfeszültség bekapcsolása után kell feltölteni, ez eb-
ben az esetben komoly tervezõi feladat, meg kell ol-
dani a feltöltést úgy, hogy erre a mikrovezérlõt még
nem használhatjuk fel. Egy sajátos megoldás lehet az,
ha a mikrovezérlõ belsõ, ROM-jellegû memóriáját ar-
ra használjuk (az elsõ címtartományon), hogy megold-
ja a SRAM feltöltését, majd a vezérlést átadjuk a
magasabb programtárcímekre, ahol a külsõ memória,
tehát a SRAM mûködik. A valódi SRAM-bázisú
megoldást azonban azok a mikrovezérlõk nyújtják,
melyeket gyártóik már belsõ SRAM-programtárral
alakítottak ki.

A Dallas SRAM-bázisú mikrovezérlõi

A Dallas nagy figyelmet szentel azoknak az alkalma-
zásoknak, ahol az adatok titkosítása alapvetõ feladat.
Akár automatikus szavazatszámlálásról, akár útlevél
vagy igazolvány érvényességét vizsgáló elektronikáról,
vagy elektronikus kereskedelemrõl, pénzkiadó készü-
lékrõl van szó, nagyszámú kritikus információt kell ke-
zelni (jelszó, PIN-kód, személyes azonosítóadatok, ki-
zárólagos használatú titkosító algoritmusok). Mind-
ezeknek az a célja, hogy a jogos felhasználót és ada-
tait megvédjék az illetéktelen behatolóktól, hackerek-
tõl, a rendszer feltörésével próbálkozóktól. A védelmi
rendszerek fejlesztésére világszerte nagy összegeket ál-
doznak, de el kell ismerni, hogy a másik oldal is fo-
lyamatosan fejleszti eszköztárát. A Dallas fejlesztõmér-
nökeinek meggyõzõdése szerint az ilyen feladatok
elektronikájának egy olyan mikrovezérlõre kell épül-
nie, amelynek pillanatok alatt törölni lehet a memó-
riáját, azonnal, amint a rendszer behatolási, feltörési
kísérletet észlel! A védelem céljából kitörlõdhet a
program, a védelmi kód, a titkosítókulcs, minden
olyan információ, ami a felhasználó adatainak elérését
szolgálja, de esetenként a teljes adatmemória törlése
is célszerû lehet. A DS5250 mikrovezérlõ lehetõvé te-
szi a kritikus információk törlését, mivel programme-
móriája is, adatmemóriája is SRAM-IC, ugyanakkor
mûködés közben az áramkör számos további támoga-
tást is nyújt az adatok titkos, kódolt kezeléséhez.

A Dallas Semiconductor (mely ma a Maxim gyár-
tócsoport tagja) megalakulása óta számos különleges
áramkört fejlesztett ki. A mikrovezérlõ-piacon elsõsor-
ban a 8051-jellegû mikrovezérlõi ismertek. Ebben az
áramkörcsoportban jelentek meg a biztonsági
mikrovezérlõk is, a SRAM-jellegû programmemória
egyik legelsõ alkalmazásaiként.

A gyártó a DS5250-es áramkört nagy sebességû
biztonsági mikrovezérlõnek (High-Speed Secure
Microcontroller) nevezi. Az IC 100%-ig kompatibilis
a 8051-gyel, az utasításkészlete megegyezik a „nagy
elõdével”. Legfeljebb 4 MiB külsõ SRAM-program-
memóriát és 4 MiB külsõ SRAM-adatmemórát kezel-
het, belsõ programmemóriája és adatmemóriája nincs
(csak egy minimális, speciális feladatokra). A prog-
rammemória a mûködõ alkalmazói rendszerben is fel-
tölthetõ (In-System Programming), a programok futás
közben akár módosíthatók is. A titkosítási feladato-
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kat a mikrovezérlõbe beépített 16/32 bites CRC-gen-
erátor és egy egyszeres és egy 3DES (Data Encryp-
tion Standard) algoritmusú kódoló támogatja. Az óra-
jel DC–25 MHz tartományból választható.

Mint tudjuk, a mikrovezérlõk többsége fejlesztõ-
rendszer útján, a mikrovezérlõ belsõ, ROM-jellegû
programmemóriájába fogadja be a mûködéshez szük-
séges programkódot. Ez a megoldás igen rugalmas,
egyszerûen használható, a betöltés a felhasználói ké-
szüléktõl függetlenül, elõre megtörténik. De ha jól
meggondoljuk, mindez a biztonság rovására megy!
Egy hacker elsõ célpontja minden esetben a beépített
elektronikát kezelõ mikrovezérlõ fizikai memóriája,
ezért a memória optimális megválasztása a biztonsági
alkalmazások esetében alapvetõ fontosságú! Egy logi-
kai analizátor segítségével követni lehet a címek és
tartalmak összefüggését és így megismerhetõ a prog-
rammemória tartalma, a beégetett utasítássorozat, de
kiolvashatók a jelszavak, a biztonsági kulcsok, a tit-
kosító adatok is! Két módon lehet az ilyen adatlopá-
sok ellen védekezni:
– egyre bonyolultabb, hatékonyabb titkosítási megol-

dásokkal,
– optimális memóriatechológia használatával, ami le-

hetõvé teszi a kritikus információk azonnali törlõ-
dését, ha behatolási kísérlet történik.
A mikrovezérlõk többségében, mint láttuk, lebegõ

gate-elektródás, ROM-jellegû tárolókat alkalmaznak
programmemóriaként (EPROM, EEPROM, FLASH).
A felsorolt memóriatípusok mindegyike lehetõvé teszi
az adatok törlését, de nem biztos, hogy a biztonsági
igényeket ki tudják elégíteni!

Az EPROM UV-fénnyel törlõdik, ami nem kíván-
ja meg a tápfeszültség jelenlétét, de idõigényes, spe-
ciális eszközöket kell alkalmazni a végrehajtásához, s
a törlési folyamat alatt a behatolónak elegendõ ideje
marad az adatok kiolvasására. A mûködés elején a
beprogramozás szintén jelentõs idõigényû.

Az EEPROM, a FLASH villamos jellel törölhetõ,
nincs szükség UV-fénycsõre, viszont a törlés a fölé-
rendelt eszköz, számítógép aktív mûködését feltétele-
zi, a mikrovezérlõn jelen kell lennie a tápfeszültség-
nek, a törlési folyamatot vezérlõ utasításokkal lehet
kezdeményezni – mindez elegendõ idõt jelenthet az
adatok illetéktelen megszerzéséhez.

A fenti meggondolások alapján döntöttek úgy a
Dallas fejlesztõi, hogy a biztonsági mikrovezérlõket
SRAM-jellegû program- és adatmemóriával mûködte-
tik! A nagy megbízhatóságú adatkezelõ, beépített
elektronikát tartalmazó alkalmazásokban a programot
is és az adatokat is SRAM-ban célszerû tehát elhe-
lyezni. Ha a beépített elektronika tápfeszültsége meg-
szûnik, a tartalma azonnal törlõdik, de kiváltható a
törlés egy esetleges feltörési, behatolási kísérlet felis-
merésekor is! Ugyanakkor, ha folyamatos mûködésre
van szükség, egy lítiumelemmel akár tíz évre is meg-
oldható az adatvesztés nélküli mûködtetés. A törlés
néhány ns alatt végbemegy, és nem kíván meg
speciális áramköröket, egyéb eszközöket, egyszerûen
meg kell szüntetni a SRAM tápellátását! Ugyanakkor
az alakalmazás igénybevételének kezdetén a felprog-
ramozás is néhány 100 ns alatt megtörténhet, mivel
az ismert memóriatípusok közül a SRAM programo-
zása hajtható végre a leggyorsabban.

A DS5250 esetében a tápfeszültség megszûnésekor
azonnal törlõdik a programmemória, de ns-ok alatt
megoldható a titkosító táblázatok, jelszavak, kulcsok
törlése is. A mikrovezérlõ belsõ egységei reteszelõ bi-
tekkel védhetõk meg a behatolók ellen.

A titkosító eljárások rendkívül nagy adatkezelési
sebességet igényelnek, a SRAM-bázisú mikrovezérlõ

teljesíteni tudja ezeket az igényeket is, hiszen a
SRAM jelenleg a leggyorsabb mûködésû memóriatí-
pus. A DS5250 SRAM-jellegû adat- és programme-
móriájával, adatkezelõ lehetõségeivel ideális központi
egység lehet egy pénzkezelõ automatában (2. ábra),
vagy egy biztonsági rendszerben.

A nagy sebességû jelzõt azzal érdemelte ki a
DS5250, hogy másodpercenként akár 6,25 millió 8051-
jellegû utasítást is képes végrehajtani. A külsõ prog-
ram- és adatmemória SRAM, összkapacitásuk akár 
8 MiB is lehet. A legérzékenyebb adatokat biztonsá-
gi bitekkel védett belsõ tárolóba lehet beírni, a
mikrovezérlõ belsejébe (egy 5 KiB méretû belsõ
SRAM-ba). A tápellátást egy hatékony, sokoldalú
tápfeszültség-vezérlõ biztosítja, ez oldja meg szükség
esetén a külsõ memóriák gyors törlõdését is. Lekap-
csolódik a külsõ SRAM-ok tápellátása, ha megszûnik
a külsõ tápegység mûködése, ha a belsõ behatolásér-
zékelõ áramkör feltörési kísérletet érzékel, illetve ha
a felhasználó által az önmegsemmisítõ bemenetre
kapcsolt szenzor, kapcsolójelet küld a mikrovezérlõbe.
A behatolásérzékelõ a fizikai behatolásokat érzékeli,
vezetékek szakadását, rövidzárakat, csatlakozók bon-
tását, csatlakoztatását. A külsõ SRAM-ok törlésével
egyidejûleg ez az áramkör a belsõ titkosító kulcsokat
is törli, lezárja a kritikus információk elérési útjait.
Ugyanezeket a hatásokat váltja ki az önmegsemmisí-
tõ bemenetre érkezõ jel is. A DS5250 titkosító kó-
doló/dekódoló áramkörökön keresztül kezeli a külsõ
programmemória és adatmemória tartalmát, ami to-
vább fokozza a rendszer biztonságát. 

A SRAM-jellegû programmemória és adatmemó-
ria így a biztonságos üzemvitel meghatározó elemévé
vált. Ugyanakkor a SRAM biztosítja a gyors mûkö-
dést, az egyszerû átprogramozás lehetõségét, az olcsó
áramköröket, a fejlesztés egyszerûségét.

Egyszerûbb feladatokra a DS5002-t ajánlja a Dal-
las, ez 32 KiB külsõ adattároló SRAM és 32 KiB
külsõ programtároló SRAM használatával az elõzõek-
hez hasonló elõnyöket biztosít, de mûködtethetõ
egyetlen, 128 KiB kapacitású külsõ SRAM-mal is, ek-
kor ez a memória tartalmazza a programot is és az
adatokat is (itt fizikailag a két memóriaterület eggyé
vált, de logikailag továbbra is szigorúan külön kezeli
ezeket a mikrovezérlõ).

(folytatjuk)

2. ábra. A DS5250 és áramköri környezete
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LED NAGYKERESKEDÉSLED NAGYKERESKEDÉS
Nagy fényerejû világítódiódák LED-del készült fényforrások

>1 kandela (van 10 is!) vasúti, közúti fényjelzõk
UV-ledek,  lézerdiódák infra ledek

fehér (x=0,31; y=0,31), kék (470 nm) mélykék (430 nm, csak 0,5 candela)
kékeszöld (500 nm), zöld (525 nm) sárga (595 nm), narancs (620 nm) 

vörös (630 nm) mélyvörös (650 nm)
Legkisebb rendelési mennyiség 200 darab.

Telefon: 06-26-340-194 E-mail: percept@hu.inter.net
PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft.

Várjuk megrendelését! 
Levesszük válláról a beszerzés nehézségeit!

2004. ÉVI KÍNÁLATUNKBÓL:
• ELLENÁLLÁSOK: 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W, 3 W, 5 W

0,1% precíziós ellenállások is
Speciális igények gyártatással

• KONDENZÁTOROK: kerámia, fólia, elkó (SMD is!)
• BIPOLÁRIS ELKÓK 1–100 µF raktárról

• EGYÉB PASSZÍV ÉS AKTÍV ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSA
ELÕRENDELÉS ALAPJÁN

1067 Budapest, Eötvös u. 34. Tel.: 474-0968. Fax: 474-0969. Honlap: www.electrade.hu

• elektronikai alkatrészek gyártása

• elektronikai panelek kézi és gépi beültetése
(BGA röntgenezés is)

• mûanyag és fém készülékházak gyártása

• kábelkonfekcionálás

SILVERIA Kft.
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A

Tel./fax: (+36-76) 503-619, (+36-70) 380-3339
E-mail: szucsp@silveria.hu
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Hírek Hírek Hírek

MPS – Monolithic
Power Systems

A ChipCAD Kft.
legújabb közvet-
len partnerét, az
amerikai Mono-
lithic Power Systems céget 1997-ben alapították. A fi-
atal félvezetõgyártó termékeiben nagy sebességû digi-
tális és precíziós analóg áramköröket integrálnak ösz-
sze gyors teljesítményelektronikával. Az MPS alapve-
tõen 4 területre szakosodott:
• Nagy teljesítményû, kisméretû DC/DC konverterek
• Miniatûr WLED-meghajtók
• CCFL Inverter-meghajtók
• D-osztályú audioerõsítõk
A legjellemzõbb alkatrészek és mintaalkalmazások
raktárról beszerezhetõek.

Kiváló DC/DC konverterek az MPS-tõl

Az MPS DC/DC át-
alakítók különleges-
sége a vezérlõcsipre
integrált, nagy telje-
sítményû és kis át-
meneti ellenállású
kapcsolóelem. 

Feszültségnövelõ
alkalmazásokhoz ja-
vasolt integrált ve-
zérlõ- és kapcsoló-
elem az MP1527. A
könnyû betervezést
elõsegíti, hogy elõre gyártott mérõpaneleken tesztel-
hetjük tápegységünk paramétereit. Az EV0034 próba-
panel külsõ méretei: 6,35×5,08 cm. Kimeneti áram 2
A, hatásfoka >93%! Az alkalmazott MP1527 kapcso-
ló ellenállása 150 mΩ. Az eszköz 2,6 V és 25 V kö-
zött mûködõképes. 

Feszültségcsökkentõ alkalmazásokban is kiválóan al-
kalmazhatóak az MPS-termékek. Az EV0020 mintaal-
kalmazás 6,5 … 32 V közötti bemenõfeszültségbõl ál-
lít elõ 5 V, 3 A kimenetet 95% hatásfok mellett! Az
alkalmazott MP1591 kimeneti feszültsége 1,22 V és 21
V között állítható. Programozható lágyindítási (soft
start) üzemmód az áramforrást védi a bekapcsoláskor
fellépõ hirtelen áramlökéstõl.

D-osztályú audioerõsítõk

A szórakoztatóelektronikai eszközökben (DVD, házi-
mozirendszerek, mini HIFI-tornyok stb.) nincs hely óri-
ási hûtõbordákat elhelyezni. Az MPS-termékek kis át-
meneti ellenállásuk
miatt nem igénylik a
hûtést. Egy SO8 tok-
ba integráltan meg-
vásárolhatunk egy 
75 W audioerõsítõt
(RMS 4,5 A, beme-
net PWM). A magas
kapcsolófrekvencia
(2,5 MHz) kis soros
tekercs alkalmazását
teszi lehetõvé. Az
EV0041 kétcsatornás erõsítõ aktív felülete 5×4 cm, teljesít-
ménye 75 W. Hûtõbordákra nincs szükség, a beültetett
MP8040 külsõalkatrész-igénye alacsony.

Szintén kisméretû audioerõsítõkben kiválóan alkal-
mazható az MP7720. Teljesítménye 20 W, torzítása
0,08%. Az analóg/PWM átalakító integrált, ezért az
audiojelet egyenesen a bemenetre lehet kötni. A meg-
oldás nem igényel hûtõbordát. (EV0031)

A D-osztályú erõsítõket széleskörûen alkalmazhat-
juk. Az alábbi példa egy 80 W DC szervomotor-ve-
zérlõalkalmazást mutat be, amely az MPS kis kapcso-
lási ellenállású technológiája miatt nem igényel hûtést!
Az újabb PIC mikrovezérlõkbe integráltak a fél- és
teljeshíd-meghajtáshoz szükséges ECCP-perifériát,
ezért a 80 W szervomotor-meghajtáshoz szükséges
invertert a PIC tartalmazza!

Bõvebb információk: www.monolithicpower.com

R5510 – LDO és RESET egy tokban

Ricoh-termékkínálatunk egy újabb érdekes alkatrés-
szel bõvült. Az R5510 egy LDO és RESET áramkört
tartalmaz egy 5-lábú SOT23-5 tokban. A kisfo-
gyasztású és nagy pontosságú 5 V-os LDO és az in-
tegrált 4,5 V-os feszültségfigyelõ áramkör független
egymástól. A feszültségfigyelõ bemenete tetszés sze-
rinti helyre huzalozható, ezzel növelve a megoldás fle-
xibilitását. Nagy integráltsága és alacsony ára miatt jól
illeszthetõ PIC-es alkalmazásokba.

Bõvebb információk: www.ricoh-semiconductor.com

EV0034

EV0020

EV0031
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KVARC ÉS OSZCILLÁTOR

Beágyazott Ethernet modulokGSM és GPS modulok, megoldások

Fényvezetõk, jelzõlámpák, 
kapcsolók, forgatógombok

fogantyúk

Látható fényû, UV és
infra LED termékek

RISC-DSP kombinált
processzorok

Vezetékes és vezeték nélküli
kommunikáció, áramköreiElektromechanikus alkatrészek

Az                                 hivatalos magyarországi partnereként  a teljes Avnet választékot is forgalmazzuk

Koaxiális csatlakozók

Kvarc és oszcillátor

Monolitikus AC/DC és DC/DC áramkörök

Nyilvános telefon
watt-mérõ, transponder IC

MACRO BUDAPEST KFT. 1115 Budapest, Tétényi út 8. 
Telefon: 206-5701, 206-5702, 203-0277, Telefax: 203-0341 
E-mail: office@macrobp.hu • www.macrobp.hu

GPS modul és chipset, 
transiever, audio konverter

Cermet trimmerek,
huzalellenállás

Transmitter, reciver,
SAW termékek

Virtual wire technológia

GaAs, SiGe, Si RF
erõsítõk, mixerek,

demodulátorok

USB, IEE1934B,
IDE bridgeAktív és passzív alkatrészek

Beágyazott TCP/IP, 
Hynet OS, moduluk

BUDAPEST

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

EMG Metall Kft. Tel.: (+36-27) 341-017
Fax: (+36-27) 390-215. www.emgmetall.hu
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Az egész gyártási folyamat nyomonkövethetõsége
nagyon érdekes jellemzõje minden gyártási környezet-
nek, de egyben biztonsági szempontokból is nagyon
lényeges, fõleg repülõgép-, orvosi mûszer- és gépjár-
mûgyártásnál. A Siplace Traceability segítségével az
SMT-gyártás minden szakaszát figyelemmel kísérhet-
jük, mert az áramkörökre, az alkatrészekre, a gyártás-
ra, a tesztelésre és az ellenõrzésre vonatkozó minden
lényeges információt feljegyez vagy archivál a prog-
ram. Az áramkör információi vagy kódolt címkéken,
vagy tartós lézernyomaton helyezkednek el. Az alkat-
részek kódjaihoz a Siplace Mobile Verifier is hozzá-
fér, tehát hiba esetén annak okát könnyen megtalál-
hatjuk és korrigálhatjuk.

Az internetalapú Siplace
Explorer 1.1 valós idõben
és több helyen ellenõrzi
a Siplace- gyártósorokat.
Az interneten megvizs-
gálhatjuk az adatokat és
azonnali javítólépéseket
tehetünk. Ez is javítja a
Siplace SMT-gyártósor
kihasználhatóságát és
csökkenti a gyártási költ-
ségeit.

A Microbeam-sorozat 
újszerû, egylézeres 
koncepciója kínálja 
a leghatékonyabb és 
legrugalmasabb lézeres 
fúrómegoldást 
a nyomtatott áramkör és 
a szubsztrátiparban

A Siemens Deamtic
Electronics Assmebly
Systems (SD EA) a
müncheni Productronica
2003 show-n mutatta be
az új UV-lézeres gépét, a

Technológiai újdonságok

LAMBERT MIKLÓS

Az elsõ tartalmas szoftverplatform az SMT-gyártásban

A Siemens Dematic Electronics Assembly Systems az
egyetlen olyan beültetõgép-gyártó, amely saját fejlesz-
tésû szoftverplatformot is kínál. Ez nem csak a gyár-
tás programozását, hanem a mûveletet és az egész
SMT-gyártórendszer logisztikai összehangolását is ma-
gában foglalja. A Siplace-szoftverplatform több külön-
bözõ modulból áll, amelyek teljesen kompatibilisek
egymással, és az adataikat mindenféle konverzió nél-
kül lehet továbbítani közöttük. Az SMT-gyártóeszkö-
zök árát jelentõsen lehet csökkenteni a Siplaceszoft-

ver platformmal, ami magában foglalja a nagyon fel-
használóbarát Siplace Pro és Siplace CAD-modulokat,
valamint a Siplace Operator Information System-et
(OIS), a Siplace Explorert, a Siplace Traceability-t és
a Siplace Mobile Verifier-t (SMV).

Készítsünk beültetôprogramot a SiplacePro-val és a
Siplace CAD-dal!

Ha a Siplace Prot és a Siplace CAD-et kombinál-
juk, beültetõprogramokat készíthetünk és optimizál-
hatunk, majd a gyártósor minden gépére elküldhetjük
azt. Azáltal, hogy a Siplace-felhasználó az egész SMT-
gyártósort egy rendszerrõl irányítja, a termékátállás és
az új beállítások gyorsabbakká válnak.

Az olyan szoftverek, mint a Siplace Operator
Information System, segít a felhasználónak abban,
hogy a gyártás gördülékenyen menjen. Ha esetleg
mégis valami hiba történik, például az egyik alkatrész-
adagolóval, az OIS azonnal értesíti az üzemeltetõt, ez-
által a leállást a minimálisra csökkentve.

1. ábra. A Siplace-rendszer saját fejlesztésû szoftverrel mûködik

2. ábra. A Siemens Dematic UV-lézeres fúrógépe minden koráb-
binál pontosabb

Siemens Dematic
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Microbeam 3205-öt az európai piacnak. Ez a gép a
bizonyítottan hatékony egylézeres elven alapul az
UV-lézeres technológiával és 30%-os teljesítménynö-
vekedést eredményez az elõzõ modellhez képest. Ha
a gép karbantartási költségeit vesszük figyelembe, ak-
kor az egylézeres koncepció sokkal kiválóbb a kétfe-
jes rendszereknél. A Microbeam fúrja a legkisebb lyu-
kakat, amik két áramköri réteg összekötéséhez szük-
ségesek. A Siemens Dematic Microbeam-rendszere vi-
lágszínvonalú lézertechnikát ötvöz egy speciálisan ki-
fejlesztett sugáreltérítési irányítórendszerrel. Az UV-
lézerforrások magasabb csúcsenergiát biztosítanak és
minimalizálják a szubsztrátra jutó terhelés mennyisé-
gét. Ez kiváló minõséget eredményez, fõleg az üveg-
szálas anyagoknál. A lézer magas frekvenciájával
együtt, a Microbeam példa nélküli áteresztõképessé-
get jelent még soha nem látott fúrási aránnyal.

A Microbeam egylézeres koncepciója jelenti a leg-
hatékonyabb és legolcsóbb megoldást az új elektroni-
kai eszközök gyártása miatt kialakult folytonos ver-
senyben. Ez a fejlett rendszerekben látható állandóan
miniatürizálódó eszközökre vezethetõ vissza. Ilyenek a
vezeték nélküli kommunikáció, a repülõgépgyártás
vagy az orvosi felszerelések. A hagyományos gyártási
folyamatok fokozatosan érik el a saját technológiai
határaikat. Az új IC-alkatrészek és az úgynevezett
elõnyös tokozások, mint a BGA (Baal Grid Array),
CSP (Chip Scale Packages), vagy a DCA (Direct
Chip Attachments), az állandóan növekvõ alkatrész
sûrûség miatt megkövetelik a többrétegû nyomtatott
áramköri lapok használatát. A félvezetõ technológia
és a szubsztráttechnológia közötti csökkenõ rés kulcs-
fontosságú ebben a folyamatban.

A nyomtatott áramkörgyártásban ez a legfinomabb
vezetõsávokat és kisebb méretû rétegek közötti átkö-
téseket (microvia) jelent, amiket olcsón és jó minõ-
ségben kell gyártani. Az ismertebb neve ennek az el-
járásnak (átkötések fúrása és szuperfinom vezetõsávok
felépítése lézerrel) „high-density interconnect” (HDI).

Egy másik olyan technikai kihívás, amit a
Microbeamgép megold, a szuperfinom vezetõsávok
létrehozása lézeres párologtatással, vagy közvetlen lé-
zeres rétegfelvitellel (Cu direct structuring), vagy ón-
felvitellel. A Microbeam 3205 képes 30/30 µm-es ve-
zetõszál/térköz technológiára. 

A Universal új, nagy sebességû beültetõ feje nyerte 
az Apex 2004-es Innovation Technology Showcase Awardot

A Universal Instruments Lightning nevû nagy sebes-
ségû beültetõfejének ítélték oda a 2004-es Apex Inno-
vative Technolgy Showcase-díjat. Az összes Apex-ki-
állító legjobb technológiái közül választottak, az IPC
Association a Lightning megoldását ajánlja a modern
SMT-gyártáshoz.

Ezek közé tartozik az új tokozási formák gyors és
pontos beültetése, köztük a következõ generációs
csiptokozások és a 0201 alatti passzív alkatrésztokok.
„A sebesség és pontosság legújabb úttörõje, a Light-
ning-fej egy paradigmaváltást alapoz meg alkatrész-
beültetésben”, mondja Koen Gieskes, a Universal
Instruments Research & Development részlegének al-
elnöke.

A Lightning az Universal által szabadalmazott
Variable Reluctance Motor (VRM) technológiát hasz-
nálja, ezzel nagyobb sebességet elérve. Teljes körül-
fordulást végzõ alkalmazásokhoz tervezték, a VRM
által a Lightning 55 ms alatt képes használni az or-

sóit, ezzel egy új ipari viszonyítási alapot teremtve a
beültetõfejek mûködési ciklusidejében. A Lightning 30
orsóval rendelkezik, így lényegesen nagyobb beülteté-
si arányt ér el egy pick & place mûveletnél.

A Lightningra szereltek még egy kettõs on-the-
head kamerarendszert, ami által pontos beültetés ér-
hetõ el teljes sebességnél, a 0201-eseknél kisebbektõl
egészen a CSP, WSP, µ-BGA és egyéb 30 mm-es
négyzet alakú alkatrészekig.

A választható beültetett folyamatvizsgáló, ami a
CyberOptics EPV™6 rendszerét használja, a beülte-
téssel egyidejûleg mûködik, így minden  pick & place-
nél két képet készít azonnali elemzés és finomítás cél-
jából.

A Lightning-fej kompatibilis a Universal többi,
AdVantis és a kétfejes Genesis moduláris beültetõ-
platformjával. AdVantis esetében 30 000, míg két
Lightning-fejjel ellátva egy Genesis-platformon 54.000
alkatrész/óra beültetési sebességet ér el.

A Universal és a Hitachi 2009-ig kiterjeszti 
nagy sebességû beültetési együttmûködését

A Universal Instruments és a Hitachi High Technolo-
gies (HHT) további öt évre meghosszabbította a si-
keres OEM-megállapodását. A HHT 2003-ban meg-
vásárolta a Sanyo High Technologies-t, a Universal
eredeti OEM-partnerét. Az együttmûködés mindkét
vállalat számára nyereséges volt, a Universal osztályon
belüli legjobb termékeit kiegészítette a nagy sebessé-
gû turret-style-technológiával, miközben a HHT egy
kiterjedt kereskedelmi és alkalmazástechnikai hálóza-
tot épített ki. 1989-ben jelentették be elõször, azóta
több mint 1200 HSP-platformot adtak el. A legújabb
HHT által kifejlesztett technológiát alkalmazó nagy
sebességû beültetõgép, a 4797L HSP megkapta a
2003-as EP&P Excellence Awardot és a 2003-as SMT
Magazine Vision Awardot.

A 4797-es sorozatú HSP-gépek megjelenésén túl,
ha 2009-ig meghosszabbítják a szerzõdést, azzal továb-
bi közös erõfeszítések válnak valóra. Ezek közé tar-
toznak a szoftverfejlesztések, de a jövõben kiterjedhet
további közös technológiák kifejlesztésére, technoló-
gia- és termékátengedésre.

A partnerség folytonos sikere, és az olyan nagyse-
bességû beültetõgépek iránti kereslet, mint a 
4797L HSP lehetõvé tette, hogy idõrõl idõre meghos-
szabbítsák a szerzõdést. A Universal a 4797 sorozatú
HSP-t az AdVantis-szal és a GSM Genesis platform-
mal együtt kínálja.

3. ábra. A Universal díjat kapott az Apexen

Universal Instruments
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Az LPKF és a Ticona licencszerzõdést köt. 

Az LPKF Laser & Electronics AG és a Ticona
GmbH 2003 októberében licencszerzõdést kötött a
Vectra® LCP E 820i LDS laser-térhálósodó nagy tel-
jesítményû mûanyag használatára adalékanyagként
Laser Direct Structuring (LDS) alkalmazásoknál, hogy
3D fröccsöntõ hordozókat hozzanak létre. A szerzõ-
dés értelmében a Ticona felhasználhatja az LPKF
szemcsegyártási technológiáját 3D-MID áramköri hor-
dozók gyártásához.

Már régóta igényel az ipar egy olyan lejárást, ami
folytán a vezetõsávokat közvetlenül a fröccsölt mû-
anyag szerkezetre építik fel, kombinálva az elektroni-
kai és mechanikai funkciókat egy alkatrészben. Így
kapnánk meg egy fröccsöntött felületen kialakított
áramköri hordozót. Ezt a technológiát könnyen meg
lehet valósítani az LPKF LDS-folyamatával és a
Ticona új Vectra® LCP E 820i LDS-polimeranyagá-
val. Így az elektronikai készüléktokozás helyettesíti a
hagyományos áramköröket, elõsegítve a további mini-
atürizálást. Ezt a lézeralapú folyamatot igen kevés
gyártási lépéssel is meg lehet megvalósítani.

A szerkezetet hagyományos módszerekkel öntik
formába a Vectra szabadalmazott mûanyagát használ-
va, és az LPKF lézerrendszerével a kívánt összeköt-
tetési mintát közvetlenül a fröccsöntött felületre kap-
juk. Ezek után a vezetõsávokat hagyományos ipari
módszerekkel viszik fel. A sávok csak ott tapadnak,
ahol a lézer aktiválta a mûanyagot. A magas hõel-
lenállásának köszönhetõen ezen az LCP-anyagon az
áramköri szerkezetek forraszthatók. 

A Vectra LCP E820i LDS-t egy alkatrészes fröccs-
öntés esetében is használhatjuk, ami lényegesen csök-
kenti a MID-gyártás költségeit a két alkatrészes
fröccsöntés folyamatához képest. A fröccsöntött alkat-
részeket az LPKF Microline 3D IR iparilézer-rendsze-
rével készítik el, és metallization-nel aktiválják. 
A Vectra LCP E820i LDS-nek kiváló megfolyási tu-
lajdonságai és precíziós leképezése van. Az ólommen-
tes forraszanyag újraömlesztéses lehetõsége teszi ide-
álissá MID-ek tömeggyártásához. Ezen felül még
méretstabil és nem nedvszívó. 

Ez a technológiai fejlõdés leginkább a MID-gyártás
olyan területei esetében ideális, mint a gépkocsielektro-
nika, orvosi technológia és a telekommunikáció.

Az LPKF bemutatja MicroLine 3D IR Industrial nevû 
lézerét, egy jó minõségû rendszert, ami alkalmas a 
3 dimenziós fröccsöntött eszközök (MID) 
tömeggyártásához

A moduláris feldolgozható asztalmérete állítható
60×60×12 mm-tõl 200×200×100 mm-ig,  és az LPKF
Laser Direct Strucuting (LDS) folyamata 3D MID-
eket módosított plasztikból állít elõ. A lézer átviszi
az áramköri mintát az áramköri hordozóra, ezzel kül-
sõ energiaforrás nélkül aktiválja az áramkörmentes te-
rületeket. A MID-eket lézerrel formált mûanyagokból
készítik, amik kombinálják az elektronikai és mecha-
nikai funkciókat. Ezeket továbbá nagy számban lehet
felépíteni és aktiválni a MicroLine 3D IR Industrial-
lal. Olyan alkalmazások terén használható, mint mo-
biltelefonok burkolata, érzékelõhordozók és egyéb 3
dimenziós alkatrészek. 

A 3 optikai tengely (x, y, z) egyidejû vezérlése az
IR-lézersugár folytonos vezérlését teszi lehetõvé mind
a három felületen, ezzel biztosítva az áramköri min-
ta átvitelét a mûanyagra. A rendszer sugárminõsége
magas, a fókuszpont átmérõje pedig nagyon kicsi. Ezt
magas pulzusismétléssel kombinálva a rendszer meg-
bízható, gyors gyártást eredményez éles kontúrok elõ-
állításával, és minimális felületi egyenetlenséggel. 

A MicroLine 3D IR Industrial-lézert teljesen au-
tomatikus kötési listatáblázattal látták el, tehát egy
felépített összeköttetést ki lehet venni és egy újat be
lehet tenni a gyártási folyamat alatt. Ez a képessége
teszi a MicroLine 3D IR Industrialt megfelelõvé a
gyártósori alkalmazásokhoz. A kamerarendszer beazo-
nosítja az eszközök helyét a helyezõjelek segítségével,
ezután az áramkör helyzetének on-line adatkorrekci-
ójával biztosítja a pontos beültetést.

A MicroLine 3D IR Industrial-lézerrendszer alkal-
mas még fémburkolatok gyártására, hajlékony és me-
rev PCB-k vágására, ultrafinom sávok kiépítése réz-
fólián vagy ellenálláson, nem ledörzsölhetõ jelek raj-
zolására és gravírozásra.

4. ábra. Készülékházon kialakított nyomtatott huzalozás 5. ábra. Az LPKF MicroLine 3D IR Industrial gépe

LPKF Laser & Electronics AG
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Komoly problémát jelent az elektrotechnika területén
azoknak a berendezéseknek az olvasható és tartós je-
lölése, amelyek kihatással lehetnek a munka bizton-
ságosságára. A DYMO-termékek a jelölések tényleges
kivitelezésével kapcsolatos igényekre
kínálnak megoldást. 

A DYMO világvezetõ márka a
jelöléstechnika terén. Csaknem 60
éves tapasztalattal rendelkezik.
Népszerûségre a hatvanas-het-
venes években tett szert, ami-
kor piacra dobta az elsõ hor-
dozható betûnyomó gép-csalá-
dot. Mára már a feliratozás
sokat fejlõdött, igényesebb
feliratok készítéséhez a
DYMO elektromos felira-
tozógépeket kínál. 

Azok számára, akik
munkájuk nagy részét
nem irodában végzik,
kitûnõ megoldást jelen-
tenek a hordozható
DYMO feliratozógépek
(LP200 és LP300), ame-
lyeket különbözõ fajta
(színû, szélességû) szala-
gokkal, hálózati tápegységgel és elemekkel szereltek
fel. A nyomtatóhoz külön tokot is lehet vásárolni,
amelynek segítségével a gépet övre lehet akasztani. 

Kis méretüknek köszönhetõen az LP felira-
tozógépeket közvetlenül használhatjuk elosztóknál
vagy vezérlõszekrényeknél. A gépek gazdag szimbó-
lumkészlettel rendelkeznek, amelyek közt több elekt-
romos jelzés is található. Olyan sematikus jelöléseket
is tartalmaznak, mint: mágnestekercs, csatlakozók,
kapcsoló, biztosító, mû-
szerek, földelés, Ω és
sok egyéb. Természete-
sen minden DYMO
nyomtatóval magyar ka-
rakterek nyomtatása is
lehetséges (2. ábra).

A könnyû kezelhetõ-
ség érdekében a felira-
tozógépek (LP200
LP300) egykezesek: az
ábécé-beosztású billen-
tyûzeten egy kéz segítségével hajtható végre a szöveg
bevitele, valamint kinyomtatása! A DYMO nyomtatók
kitûnõ tulajdonsága, hogy vízszintesen vagy függõlege-
sen is lehet velük nyomtatni, hagyományos, vékony,
vastagított és dõlt betûket használni, árnyékolni, sze-
gélyt, keretet létrehozni, sõt még vonalkód nyomtata-
tása (LP300) is lehetséges. További elõnyök: háttér-
nyomtatás, árnyékolás, tükörfeliratozás, aláhúzás,
euro/helyi valutaátszámítási funkció. A tényleges ki-
nyomtatás elõtt ellenõrizhetjük a címkét, a nagymére-

tû LCD-kijelzõn
végiggörgethetjük
a kinyomtatandó
szöveget. Ugyan-
azon jelölések
nyomtatása esetére a
nyomtatókba 10 cím-
kére elegendõ memória van

beépítve (LP300). A szala-
gok szélessége 6, 9,
12, 19 mm (az utób-
bi méret csak az
LP300 esetében érvényes). Lehetõség van több
sorban való nyomtatásra is. A szalagok jól illesz-
kednek az olyan cégek nyomógombjainak, csatlako-

zóinak, kontroll-lámpáinak vagy kapcsolóinak jelzõtáb-
láihoz, mint pl. a Moeller, Telemecanique, Siemens.

A 6 és 9 mm-es szalag kiválóan használható cím-
ke készítésére elektromos készülékekhez – csatlako-
zókhoz, jeladókhoz (relékhez) vagy modulos készülé-
kekhez – mûszerkapcsolókhoz, különbözõ áramú és
áramvédõ készülékekhez. Az LP300 feliratozógép se-
gítségével akár 4 sorban is nyomtathatunk, de lehet
vele nyomtatni nagy, jól látható betûkkel egy sorban
is figyelmeztetõ feliratokhoz vagy kapcsoló- és átkap-
csolókarok messzirõl látható feliratozásához szöveget.

A figyelmeztetõ fel-
iratok kapcsán meg kell
említeni a szalagok és
nyomtatási színek gazdag
és sokféle színválasztékát.
A szalagot teljes hosszúsá-
gában bevágással látták el,
így nem okoz gondot az
öntapadós rész leválasztá-
sa, valamint felragasztása.
A szalagok ellenállnak a
törlésnek, szélsõséges kör-
nyezeti viszonyoknak, és
ami nagyon fontos – elvi-
selik a –30 … +150 Cº-s
hõmérsékleti tartományt!

Minden nyomtatót
AA típusú elem vagy ak-
kumulátor táplál, de lehe-
tõség van hálózati tápegy-
ség használatára is (op-
ció).

A DYMO készülékek
ajánlhatók elektromûsze-
részek széles körének,
elektronikai rendszerek,
automatikák gyártói és
szerelõi számára, valamint
szervizeknek is.
További információ:
www.dymo.com 
és www.esselte.hu

Professzionális jelöléstechnika 
– a biztonság garanciája

4. ábra. A speciális jelek táb-
lázata

3. ábra. A DYMO feliratozógép

2. ábra. Kábelérvég-jelölés
DYMO-val

1. ábra. LP100-as készülék
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Nyomtatott 
Tervezés • Filmkészítés • Egy darabtól a nagyobb sorozatig

Áramkör
Egy- és kétoldalas kivitel • Forrasztásgátló bevonat

Gyártás
Pozíciószitázás • Expressztõl a kéthetes határidõig

Gyorsszolgálat

Zsúfolásig megtelt a Benczúr Hotel Budapest terme
a Microsolder Kft. szemináriumsorozatának második
elôadására, amely az ólommentes forraszpasztákkal és
a technológiához alkalmas reflow-kemencékkel foglal-
kozott.

Matthias Brachmann, a Henkel Loctite elektroni-

kai részlegének alkalmazástechnikai tanácsadója fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy a
megfelelô feladathoz a megfelelô forraszpasztát válasz-
szuk. Bemutatta a Multicore ólommentes forraszpasz-
ták választékát, amelynek elsô tagja a kiemelkedô
nyomtatási tulajdonságokat felmutató, de ezért vi-
szonylag szûk reflow-paraméter-ablakkal (process win-
dow) fizetô LF300. Kiválóan alkalmas kis tömegkü-
lönbségû alkatrészekkel szerelt kártyák (pl. mobiltele-
fonok) nagytömegû gyártására. A gyártmányskála má-
sik végén a reflow kemencében rendkívül toleráns, li-
neáris és klasszikus hôprofillal is alkalmazható, komplex
alkatrész-összetételû kártyákhoz kifejlesztett LF320 áll.
Nyomtatási tulajdonságaival ennek ellenére nem kell
szégyenkeznie, 100 mm/másodperc sebességre minden
gond nélkül képes. A kompromisszum gyanánt létre-
jött LF310 elsôsorban meleg, párás környezetben dol-
gozni kényszerülô üzemeknek ajánlott.

A reflow-kemencékkel szembeni elvárások közül
Jürgen Friedrich, az ERSA kutatás-fejlesztô részlegé-
nek fômunkatársa a pontos hômérséklet-szabályozást
és a hatékony, egyenletes hôátadást emelte ki. Az
ólommentes reflow-forrasztás rendkívül szûk, 10 …
15 ºC-os csúcshômérséklet-tartománya nem engedi
meg, hogy a kemence hômérséklete ingadozzon, vagy
hogy a zónán belüli hômérséklet-eloszlás ne legyen

Felületszerelés ólommentesen
Microsolder szemináriumsorozat, 2. elôadás

1. ábra. A résztvevôk a Loctite elôadását hallgatják.
A tolmácsolás szakszerûségét biztosította, hogy azt 
Regôs Péter, a Microsolder Kft. ügyvezetôje maga végezte 
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egyenletes. Bemutat-
ta az Ersa kísérleti
eredményeit, amely
bizonyította, mennyi-
re befolyásolja a 
∆T-t a beállítási
paraméterektôl való
kismértékû eltérés is.
Az új Hotflow 2
r e f l ow - k emen c e -
család az ERSA vá-
lasza az ólommentes
technológia kihívásá-
ra. A technológiai
megfelelôségen túl
kiemelkedik rendkí-
vül egyszerû karban-
tarthatóságával is.
Három változatban
kapható, 7, 10 és 12
alsó-felsô fûtôzóná-
val, 2 … 4 hûtôzónával. Minden típusnál több zóná-
ban is beállítható a megömlesztési hômérséklet,
lehetôvé téve megfelelôen hosszú, de mégis alacsony
(235 … 240 ºC) csúcshômérséklet alkalmazását. Az
elôadó ismertetett néhány olyan kísérletet is, amely
az ólommentes forrasztás sajátos hibáinak, így a gáz-
zárványoknak kialakulási mechanizmusait vizsgálta.

A következô szeminárium májusban lesz, és az
ólommentes felületszerelés további izgalmas kérdései-
vel, az ellenôrzéssel és a reworkkel foglalkozik.

3. ábra. Jürgen Friedrich az ERSA Hotflow 2 sorozatú reflow-
kemencék mûszaki megoldásait magyarázza

2. ábra. Matthias Brachmann ismer-
teti az ólommentes Multicore for-
raszpaszták választékát Több mint 10 éves

gyártási tapasztalattal vállaljuk 
hagyományos és SMD-panelek

beültetését,
szerelését és igény szerinti bemérését 

5400 Mezõtúr, Kürt út 15. • Tel./fax: (+36-56) 350-973
E-mail: rlckft@axelero.hu

ELEKTRONIKAI Kft.
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Az ERSA IR 550A infravörös BGA (és más SMD)
rework berendezése, amelyet az Egyesült Államok-
ban, 2002-ben a legjobb rework-berendezésnek járó,
VISION AWARD-díjjal tüntettek ki, a világ elsõ és
eddig egyetlen reworkrendszere, amely a folyamat so-
rán alkalmazott reflowhõmérsékletet valódi, zárt hur-
kú szabályozással vezérli. 

Az IR 550A a pontosan irányítható és szabályoz-
ható infravörös reflowtechnológiát hasznosítja a
rework-feladatok végrehajtásához. Az infravörös tech-
nológia azon hátránya, amely a reflowkemencékbõl
kiszorította, ne-
vezetesen a kü-
lönféle tömegû
alkatrészek fel-
melegítésekor ta-
pasztalható nagy
hõmérséklet-kü-
lönbség (∆T), a
rework-nél, ahol
egy alkatrészre
koncentrálunk,
nem játszik sze-
repet. A beren-
dezés szabadal-
maztatott érin-
tésmentes infra-
vörös hõérzéke-
lõvel (IRS) ren-
delkezik, amely
roncsolás mente-
sen és pontosan
i smé t e l he tõen
méri és továbbít-
ja az alkatrész
hõmérsékletét a
szabályozó elekt-
ronika számára.
A fûtõteljesít-
mény 1600 W,
ami bármilyen al-
kalmazásra meg-
felel, legyen az
akár a legna-
gyobb hõelvonó
tömegû alkatrész
ólommentes for-
rasszal szerelve. 

Az ólommentes forrasztás magasabb megömleszté-
si hõmérsékletet igényel, és egyidejûleg – az alkatrész
túlmelegedésének elkerülése érdekében – sokkal szû-
kebb mûveleti ablakot (process window) enged. Kö-
vetkezésképpen, a szabályozásnak nagyon pontosnak,
az alkatrészen mérhetõ hõmérséklet-különbségeknek
igen minimálisnak kell lenniük. Ez rendkívüli kihívás
a rework-berendezések számára. 

Az 1600 W-os zárt hurkú infravörös reflowtechno-
lógia garantálja a tökéletes illeszkedést a mûveleti ab-
lakhoz. Egyenletes hõeloszlást, megfelelõ csúcshõmér-
sékletet biztosít nagy megbízhatóságú, ólommentes
forrasztási csomópontok létrehozásához. A speciálisan
erre a feladatra kifejlesztett, nagy teljesítményû infra-
sugárzók jól reprezentálják az ERSA folyamatos ku-
tatásainak eredményeit a közepes hullámhosszúságú,
sötét infrasugárzás-kibocsátási technológia terén. 

Az IR 550A könnyedén felmelegíti a sokrétegû
áramköri kártyákat, a nagy tömegû alkatrészeket, ele-

get tesz az ólommentes forraszok megkívánta maga-
sabb hõmérsékleti követelményeknek. A nagyméretû,
üvegkerámiával fedett alsó sugárzó egyenletes elõme-
legítést ad a kártya – mérettõl függõen – teljes vagy
jelentõs felületén, megelõzve ezáltal a helyi felmelegí-
tésbõl adódó hõtágulási feszültségeket, deformációkat.
A felsõ sugárzókon alkalmazott, szabadalmaztatott re-
keszelési lehetõség megvédi a célalkatrészt körülvevõ
alkatrészeket a szükségtelen mértékû felmelegedéstõl.
Nem utolsósorban, a különféle alkatrészek ki-, illetve
beforrasztásához nincs szükség semmiféle alkatrész-
specifikus fúvókára vagy más tartozékra. A 2 … 8 µm
hullámhosszúságú infrasugárzás tisztán, pontosan vetül
a rekeszek által kijelölt területre. 

A mûvelet tulajdonképpen nyitott térben történik,
látható. A rendszer e tulajdonságát használja ki az
ERSA, hogy hõmérõ rendszerét – szabadalmaztatott
eljárással – az ismert forrasz, ismert olvadáspontjához
kalibrálja. Az opcionális Reflow Process Camera
(RPC) segítségével egyértelmû, vizuális információt
kapunk a megömlés pillanatáról. Gombnyomásra a
rendszer az adott pillanatban érzékelt hõmérsékletet
azonosítja a beállított olvadásponttal. 

A folyamat végén a beépített hûtõventilátor gon-

Bármely korszerû SMD-tokozáshoz, 
ólommentesen is
Innovatív BGA/SMT rework-megoldás

REGÕS PÉTER

1. ábra. ERSA IR 550A infravörös rework-
forrasztóberendezés. Balra kihajtva a fel-
sõ infrasugárzó fej, jobbra a ventilátoros
hûtõegység. Az érintésmentes hõmérõ
középen nyúlik be. Az alsó infrasugárzó
nagy felületû, üvegkerámiával fedett

2. ábra. ERSA IR 550A összeépítve PL
550A alkatrészhelyezõ berendezéssel és
folyamatfigyelõ kamerával (RPC). A tárgy-
asztal a helyezõtõl a reflowegységhez
precíziós vezetéken gördül

3. ábra. Az ERSA IRSoft jellegzetes képernyõje. A hõprofil valós
idõben rajzolódik ki
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doskodik a kártya, illetve az alkatrész megfelelõ le-
hûtésérõl. A folyamat menetét a berendezés része-
ként szállított IRSoft-szoftver valós idõben kijelzi, és
az EN ISO 9001 követelményeit messzemenõen ki-
elégítõ módon dokumentálja. A paraméterek el-
menthetõk, így a szoftver lehetõséget biztosít az is-
métlõdõ feladatok tökéletesen azonos megismétlésé-
re. Az IRSoft kétcsatornás hõmérõ rendszere lehe-
tõvé teszi, hogy az érintésmentes hõmérõ mellet
még egy K-típusú hõelemet is csatlakoztassunk, és
így egy kiválasztott további pont hõmérsékletét is
rögzítsük.

A sûrûn elhelyezett kivezetésekkel rendelkezõ,
rejtett forrasztási pontú alkatrészek (pl. microBGA-
k) precíz elhelyezéséhez az IR 550A kiegészíthetõ a
PL 550A optikai helyezõ berendezéssel.

Az IR 550A rework-állomás integráns része egy
digitális vezérlésû forrasztóállomás, amelyhez öt, kü-
lönbözõ be illetve kiforrasztópáka is csatlakoztatha-
tó. Így egy munkahelyen megmunkálható bármely, a
kártyákon elképzelhetõ forrasztás, legyen az akár
0201 ellenállás vagy éppen furaton át beültetett csat-
lakozó.

Bár a berendezés már három éve piacon van,
Magyarországon most jött el igazán az ideje. A kor-
szerû tokozások rohamos terjedése, az ólommentes
technológiára való kötelezõ áttérés mindenképpen új
megoldást kíván. Az IR 550A/PL 550A berendezést
– az elõzõ számunkban ismertetett ERSASCOPE 2
ellenõrzõ berendezéssel együtt – a Microsolder Kft.
Ólommentes Szeminárium-sorozatának május 18-i
elõadásán gyakorlatban is bemutatja.

Szélgenerátor-rendszerek
autonóm energiaellátási rendszerek

Jellemzõk:

Alacsony indulási 
szélsebesség
Könnyû szerelhetõség

Alkalmazási területek
(energiaellátás)

telemetriás mérések
monitoring
kommunikáció
mezõgazdasg
navigáció
katonai alkalmazások

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

Az eszközök magyarországi forgalmazója az
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Az alternatív energiaforrások kihasználásának azonban
lehetnek más motivációi is. Elõtérbe kerülhetnek
olyan tápellátó rendszerek tervezése, létesítése során
is, amikor a vezetékes energiaellátás kiépítése nem
megfelelõ, illetve a kiépítés egyáltalán nem lehetséges.

A fenti körülményeket példázzák az alábbi alkalma-
zások:
• Fix telepítésû, vagy mobil kivitelû távoli mérõ-, ve-

zérlõrendszerek.
• Kisebb hajók elektromos rendszerei
• Kisteljesítményû, a hálózatoktól távol esõ, idõsza-

kosan bekapcsolható fogyasztók (pl. mezõgazdasá-
gi vízszivattyú)

A fenti objektumok autonóm tápellátását koráb-
ban fényelektromos napelemek alkalmazásával kísérel-
ték megoldani. Sajnos azonban a Magyarországra jel-
lemzõ kontinentális éghajlat téli viszonyok között
idõnként  hosszú (többhetes), folyamatos felhõs idõ-
szakokat eredményezhet, ami vagy a pufferakkumulá-
torok lemerülését eredményezi, vagy ésszerûtlenül
nagy kapacitású akkumulátortelep létesítését tenné
szükségessé. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ener-
giatermelés egyenletesebbé tehetõ napelem és szélge-
nerátor kombinált alkalmazásával.

A szélgenerátorok alkalmazása során célszerû fi-
gyelembe venni néhány sajátos körülményt. A már
említett kontinentális viszonyok, valamint a Kárpát-
medence elhelyezkedése folytán a hazánkra jellemzõ
szélviszonyokkal kapcsolatosan az alábbiakat jegyez-
zük meg. A szárazföld belsejében az átlagos szélse-
besség alacsonyabb, mint a tengerhez közeli területe-
ken. A széljárás változékonysága és dinamikája is ma-
gasabb. Célszerû tehát olyan generátorokat alkalmaz-
ni, amelyek alacsony sebességû, gyorsan változó sze-
lek energiáit képesek viszonylag hatékonyan hasznosí-
tani.

Az ATYS-Co Irányítástechnikai Kft. által forgalma-
zott, Marlec (Anglia) gyártmányú szélgenerátorok ala-
csony és közepes erõsségû évi átlag szélsebességre ter-
vezett, csendes járású, rendkívül könnyû, 60 … 250 W
max. teljesítményû eszközök, amelyek indulási szélse-
bessége viszonylag alacsony (3 m/s). A gyártó mintegy
20 éves tapasztalatot szerzett olyan kisteljesítményû
szélgenerátorok gyártásában, amelyeket kezdetben fõ-
leg tengerjáró hajókon alkalmaztak. Ennek megfelelõ-
en az igényes kialakítású eszközöknek a tartós, kar-
bantartásmentes mûködése a legmostohább körülmé-
nyek között is biztosított. Ezt részben a konstrukció

Az energiafelhasználás és annak költsége növekedésével a megújuló
energiaforrások hasznosítása (szél, nap, víz) napjainkban egyre aktuáli-
sabbá válik. A tendencia erõsödése annak köszönhetõ, hogy a környe-
zetet egyre nyilvánvalóbban károsító eljárásokkal megtermelt energia
költségeibe fokozódó mértékben épülnek be a környezetkárosító hatás-
sal arányos többletköltségek. 

kialakításával érik el, részben a felhasznált anyagok,
bevonatok körültekintõ megválasztásával.

A következõkben megemlítünk néhány konstruk-
ciós mûszaki jellemzõt. A hatlapátos kerék az ala-
csony szélsebességek optimálisabb kihasználását teszi
lehetõvé a kevesebb lapáttal épített berendezésekhez
képest. Szintén az alacsony szélsebességek hatéko-
nyabb hasznosítását szolgálja a MARLEC által terve-
zett 3-fázisú, állandó mágneses generátorkonstrukció.
Az FM910-3 konstrukció esetén a faroklapát csuklós
mechanizmusa veszélyes mértékû viharos szélben a
szélerõsséggel arányos mértékben kifordítja a generá-
tort a szélirányból, így megvédi azt a károsodástól,
ugyanakkor lehetõvé teszi a viharos szélben is az
energiatermelést.

A szélgenerátor elhelyezése során figyelembe kell
venni a közeli tereptárgyak magasságát, valamint azt
a (nem annyira közismert) megfigyelést, miszerint a
talajszinttõl távolodva az átlagos szélsebesség rendkí-
vül progresszív összefüggés szerint növekszik.

A generátorokhoz kaphatók olyan kombinált töl-
tõrendszerek, amelyekre csatlakoztathatók a napelem,
valamint az akkumulátorok is. A rendszer kiegészít-
hetõ DC/AC inverterekkel, amelyek révén az akku-
mulátorokban tárolt villamos energiával táplálhatók
normál 230 V AC hálózatra tervezett fogyasztók is.

Az ATYS-Co Irányítástechnikai Kft. telepítésében
több szélgenerátor-napelem rendszer mûködik mérés-
adatgyûjtési rendszerek energiaellátásának biztosításá-
ra a MOL Rt. területén. A kezdetben csak napener-
giával mûködõ rendszerek a téli hónapokban nem
tudták biztosítani az akkumulátorok feltöltéséhez
szükséges energiát a napos órák számának jelentõs
csökkenése miatt. A szélgenerátorral kiegészített ener-
giaellátó rendszer azonban télen-nyáron képes a szük-
séges energia szolgáltatására.

Alkalmazási területek (energiaellátás):
• Telemetriás mérések
• Monitoring
• Kommunikáció
• Mezõgazdaság
• Navigáció
• Katonai alkalmazások

Az ATYS-Co Kft. munkatársai készséggel nyújta-
nak segítséget mind az elõzetes rendszerspecifikáció-
hoz, mind pedig a megvalósításhoz.

Szélgenerátoros rendszerek 
az ATYS-Co Irányítástechnikai Kft.-tõl
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Az ADAM-6500 kompakt méretû kommunikációs
vezérlômodul kihozatalával az ADVANTECH egy
olyan Ethernet-alapú, minden szükséges funkciót el-
látni képes kommunikációs vezérlôt ad a rendszerin-
tegrátorok kezébe, amely széleskörûen és elônyösen
használható az ipari automatizálási rendszerekben;
elsôsorban a többi adatgyûjtô és vezérlômodul (PLC-
k, ADAM-modulok, érzékelôk, beavatkozók stb.) he-
lyi megbízható vezérlésére és a kimenôhálózathoz va-
ló csatlakoztatására.

Az ADAM-6500 modul egy kisméretû, kompakt
(60×110×25 mm-es ipari mûanyag tokba helyezett),
teljes funkciójú, univerzálisan programozható „cél-szá-
mítógép”, amely ideális környezetet biztosít az auto-
matizálási és adatgyûjtô rendszerek fejlesztôinek és
üzemeltetôinek olyan alkalmazások elkészítéséhez,
amelyekkel RS–232 vagy RS–485-ös eszközöket, mû-
szereket  csatlakoztathatnak Ethernet-hálózatokhoz
vagy az internethez, minimális idô és munka befekte-
tésével. Az ADVANTECH és a Microsoft közötti ki-
emelt együttmûködésnek köszönhetôen az ADAM-
6500 beépített Windows CE.Net operációs rendszerrel
rendelkezik (a licenc árát a készülék ára tartalmaz-
za), ami lehetôvé teszi a felhasználóknak saját prog-
ramjaik használatát, amelyet Microsoft Visual Basic-
ben vagy Visual C++-ban írhatnak. A windows-os

környezet tartalmazza a webszerver funkciót is,
lehetôvé téve a webalapú alkalmazásokat.

Az ADAM-6500 egy 10/100 BaseT hálózati porttal
és további négy soros porttal (3x RS–232 és 1x
RS–485) rendelkezik. Utóbbiak biztosítják a megfelelô
kommunikációt a vezérlô, az eszközök és a felhaszná-
ló programja között. A LAN csatlakozón keresztül pe-
dig könnyen elvégezhetô a programletöltés, hibakere-
sés és távkarbantartás, valamint a soros eszközök csa-
tolása a helyi hálózatokhoz vagy az internethez. A
COM1 port (RS–232) támogatja az összes vezérlôjelet,
pl. modem használatához. A további portok (COM2
… 4) a szokásos 3-huzalos kommunikációt támogatják
a tradicionális RS–232 és RS–485-ös eszközökhöz. 

Az ADAM-6500 kommunikációs vezérlômodul
rendkívül széles körû felhasználási lehetôségeket
nyújt. Például: az adatgyûjtô programot letöltjük a ké-
szülék beépített Compact Flash memóriájába, csatla-
koztatjuk az RS–485-ös hálózathoz, és már kezdôdhet
is az adatgyûjtés. A beépített „Real Time Clock” biz-
tosítja a pontos idôzítésû rögzítést, a „Watchdog”
áramkör pedig automatikusan reseteli a CPU-t hibás
programfutás esetén.

A beépített Microsoft Windows CE.Net operációs
rendszer lehetôvé teszi a Windows-kompatibilitást és
a valós idejû jelfeldolgozást is. Az új kernel szolgál-
tatásai, mint pl. az egymásba ágyazott megszakítások,
a többszálú feladatkezelés, a beállítható task prioritá-
sok lehetôvé teszik az oprációs rendszer számára az
események és megszakítások azonnali kezelését. Így a
„Real Time”-képességekkel felvértezett Windows
CE.Net ideális környezet az ipari automatizálási alkal-
mazások számára. Az ADAM-6500-hoz az Advantech
kifejlesztette az ADAM-4000/5000 Windows CE meg-
hajtót, amely megkönnyíti a fejlesztôknek adatgyûjtô
és vezérlôprogramok írását Embedded Visual Basic és
Embedded Visual C++ fejlesztôi környezetben (ez a
Microsoft honlapjáról ingyenesen letölthetô).

Az ADAM-6500-as fôbb mûszaki jellemzôi

• CPU: Intel StrongArm-206 MHz 32 bit (ventilátor
nélküli!);

• Flash-memória: 16 MiB Flash memória az operáci-
ós rendszer részére

• Memória: 32 MiB SDRAM
• Operációs rendszer: Windows® CE. NET
• Ethernet port: 10/100 Base-T RJ-45
• Soros port:

– RJ-48, 3 x RS–232/1 x RS–485 soros port
– sebesség: 115,2 Kibit/s
– 1500 VRMS túlfeszültség-védelem

• Beépített watchdog timer
• Real-time clock
• LED-kijelzôk: tápfeszültség, diagnosztika, kommu-

nikáció
(folytatás az 54. oldalon)

Új, kommunikációs vezérlômodul-PC 
az ADVANTECH-tôl
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(folytatás az 52. oldalról)
• Támogatott protokollok: TCP/IP, UDP
• Rendszerfelügyelet:

– webalapú távkonfigurálás szabványos JAVA-tá-
mogatott böngészôprogrammal;
– Konzol-mód parancs soros konfigurálással

• Rögzítés: DIN-sín/fali/Panel rögzíthetôség
• Tápfeszültség: +24 V = (tartomány: 10 … 30 V =)
• Max. áramfelvétel: +24 V = @ 0,25 A
• Mûködési hômérséklet-tartomány: 0 … 65°ºC
• Tárolási hômérséklet-tartomány: –20 … 80°ºC

AC-DC konverterek

Inverterek

Vin: 84–264 V AC
Vout: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Teljesítmény: 10–480 W

Módosított és valós szinuszhullám-kimenet
Vin: 12, 24, 48 V DC
Vout: 230 V AC
Teljesítmény: 150–3000 W

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

Az eszközök magyarországi forgalmazója az

RAPAS Kft.
1184 Budapest, Üllõi út 315.

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

Internet: www.rapas.hu

Földelésiellenállás-mérõk

Telepes táplálás
Talaj vezetõképességének mérése
Talaj ohmos ellenállásának mérése

Önellenõrzési funkció
Zavaró körülmények kijelzése 

Infravörös interfész

Szigetelésvizsgálók

Mérõfeszültségek:
100–250–500–1000–1500–2000

–2500–5000 V
0,1 MΩ … 1 TΩ

Kézi hajtású generátoros 
Analóg kijelzés

Egyéb forgalmazott gyártmányok
Érintésvédelmi mûszerek, szigetelésvizsgálók, hurokimpedan-
cia-mérõk, átütésvizsgálók, multiméterek, tápegységek, táv-

adók, áramváltók, frekvenciamérõk, fénymérõk, légsebesség-
mérõk, lakatfogók, generátorok, teljesítménymérõk, teszterek 

Látogassa meg a www.rapas.hu weboldalunkat!

További információ: Advantech Magyarország Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10/4 ép. Tel.: 264-3333. Honlap: www.advantech.hu
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• APS-tesztek
• OH-tesztek minden hálózati rétegen
• Konkatenációtérképezés
• Átmenõ üzemmód, OH-felülírással
• Hiba- és riasztásbeiktatás és -detektálás
• G.821, G.826, G.829, M.2100, M.2101, M.2110 és

M.2120 hibateljesítmény-analízis
• Frekvenciaeltolás-generálás és frekvenciamérések
• Optikaiteljesítmény-mérések

Pontos dzsittertesztek

Egy 10/10.7 G dzsitteregység installálása rendkívül
pontos SONET/SDH (52–9953 MHz), OTU-1 (2,66
GHz), OTU-2 (10,71 GHz) és 10,3 GHz-es dzsitter
generálást-mérést tesz lehetõvé. Végrehajthatók a
dzsittertolerancia- és dzsittertranszfer-karakterisztikák
ITU-T Rec. G.783-at, G.825-öt, G.8251-et és a Tel-
cordia GR-253-at kielégítõ mérései. A mérési ered-
mények számértékben és grafikusan is megjeleníthe-
tõk, megkönnyítve a megfelelõségi döntéseket.

DWDM-tesztek

Az MU120134A plug-in egységgel lehetõség van egy
belsõleg generált adatáram külsõ (fix vagy hangolha-
tó) DWDM-fényforrással történõ modulálására. Így az
MP1590A kimenete 100%-ig megfelel az ITU-T
DWDM-elõírásoknak. Az 1260 … 1610 nm hullám-
hossztartományt lefedõ széles sávú optikai vevõkkel,
az opcionális beépített optikai csillapítóval és a
konkatenációtérképezéssel az MP1590A tökéletes
megoldás a DWDM-rendszerek tesztelésére.

További információért forduljon 
az ELSINCO Budapest Kft.-hez, hívja Böckl Mátyást!
1136 Budapest, Pannónia u. 8. IV/1.
Tel.: 339-0000, fax: 339-4444 
E-mail: office@elsinco.hu; www.elsinco.com

Az új MP1590A által támogatott bitsebességek, interfészek:

Elérhetõ bitsebességek/interfészek
DSn/PDH 1,544 Mbit/s és 44,736 Mbit/s, 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s, 34,368 Mbit/s és 139,264 Mbit/s
PDH 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s, 34,368 Mbit/s és 139,264 Mbit/s
SONET/SDH 51,84 Mbit/s, 155,52 Mbit/s optikai és elektromos, 622,08 Mbit/s optikai, 2488,32 Mbit/s optikai,

9953,28 Mbit/s optikai és elektromos
OTN 2,66 Gbit/s optikai, 10,71 Gbit/s optikai és elektromos

A hálózati tesztek új generációja 10,7 Gbit/s-ig

Az Anritsu új MP1590A-ja egykészülékes megoldás
az átviteltechnikai vizsgálatok széles tartományára, be-
leértve a DSn, PDH, SONET, SDH (STM-64-ig) és
OTN (2,66 Gbit/s és 10,7 Gbit/s) hálózatokat, vala-
mint a dzsitterméréseket (10,7 Gibit/s-ig).

A részletes, mégis egyszerû G.709 vevõoldali hiba-
javítási (FEC) teszteléshez az MP1590A támogatja a
véletlen hibabeiktatási funkciót és a hangolható opti-
kai kimenõteljesítményt. Ezenkívül a készülék lehetõ-
vé teszi az összes OTN overhead byte programozását
és monitoringját.

A dzsittermérések területén az MP1590A az ipar-
ágban eddig elérhetetlen új pontossági szintet kép-
visel.

A széles sávú optikai vevõ (1610 nm-ig), a kényel-
mes, beépített optikai csillapító és a külsõ fényforrás
modulálásának lehetõsége ideális választássá teszik az
MP1590A-t a DWDM-tesztekhez is.

DSn/PDH/SONET/SDH/OTN- és dzsittermérések 
egyetlen készülékkel

G.709 OTN-tesztek

Az MP1590A támogatja az OTU-1 (2,66 Gbit/s) és
az OTU-2 (10,71 Gibit/s) minden overhead bájtjának
beállítását-monitoringját.

A hiba/riasztás generáló és -detektáló funkciók tö-
megének használatával könnyen tesztelhetõk az OTN-
végberendezések. Az MP1590A-t Poisson-hibabeik-
tatási funkciója teszi különösen alkalmassá a FEC
(vevõoldali hibajavítás) mechanizmus alapos vizsgála-
tára. Az opcionális hangolható optikai kimenõteljesít-
mény-funkció használatával egyetlen MP1590A egy-
séggel tesztelhetõ egy DUT hibajavítási arányának és
optikai kimenõteljesítményének viszonya.

PDH/SDH- és DSn/SONET-tesztek

A DSn-, PDH-, SONET- és SDH-hálózatok tesztelé-
séhez az MP1590A kiváló funkciókkal szolgál, egye-
bek között:
• Add/Drop és Mux/Demux funkciók

OTN-hálózatok minõsítése

BÖCKL MÁTYÁS
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A mûszer tudása

Jelen cikkünk a Dewetron cég PNA-600-as hálózati
analizátoráról szól, amely alkalmas a háromfázisú vil-
lamos hálózatok minõségének vizsgálatára. A készü-
lék folyamatosan figyeli mindhárom fázis és a nulla-
vezetõ áramát és feszültségét (az áramokat négy fle-
xibilis lakatfogóval), és ellenõrzi a hálózatminõséggel
szemben támasztott követelmények meglétét.

Vizsgálja a felharmonikusokat az 50. rendig, az in-
gadozásokat az MSZ EN 50160 szabvány szerint. Eh-
hez programozható adatgyûjtõ funkció társul, amely
valamilyen eseményre, például (a teljesség igénye nél-
kül felsorolva) feszültségcsúcsok, feszültségletörés, il-
letve -kimaradás elõfordulására, avagy a teljes harmo-
nikustorzítás (THD) határértéket meghaladó mértéke-
kor rögzítheti a mért értékeket egy megadható idõ-
tartamon keresztül. A három fázis- és nullavezetõ
áram- és feszültség-jelalakjait a hagyományos oszcil-
loszkópos megjelenítés mellett vektorszkópos formá-

ban is megmutatja a számszerû értékek mellett. Hogy
könnyen képet alkothassunk a pillanatnyi felharmoni-
kustartalomról, a gyors Fourier transzformálómodul
(FFT) valós idõben grafikusan ábrázolja a négy fe-
szültség vagy áram valamelyikét. Természetesen a
mért adatokból bármikor (akár folyamatosan is) ki-
számítja a (valós, látszólagos és meddõ) teljesítmény
és az energiaértékeket is.

A készülék felépítése

Elsõ ránézésre a PNA-600 masszív és hordozható vol-
ta tûnik fel. Párnázott sarkai, az IP65 szabvány sze-
rinti por- és vízállósága biztonságossá teszi mûködé-

sét. A mindössze 6 centiméter vastagságú ház lehetõ-
vé teszi, hogy a készülék akár kapcsolószekrényekbe
is telepíthetõ legyen. Akkor még nem is szóltunk a
mûszerrel járó válltáskáról, amelyben a készülék mel-
lett a megfelelõ rekeszekben az összes tartozék is el-
fér. A táska kialakítása olyan, hogy a PNA-600 akár

Napjainkban a kicsit is bonyolultabb mérõmûszerek már valamilyenfajta beépített
intelligenciával rendelkeznek. Egyszerûbb esetben egy mikrokontroller gondos-
kodik a bejövõ mérési eredmények esetleges kiértékelésérõl, a mérés vezérlésé-
rõl, esetleg a mért mennyiségek átmeneti tárolásáról. Legtöbbször már egy szemé-
lyi számítógéppel közvetlenül összekapcsolható az adott mûszer, és a mérési kö-
rülmények és eredmények áttölthetõk a PC-re. A további adatfeldolgozás, az
eredmények megjelenítése, nyomtatása, archiválása már a számítógép feladata.
Ám néha a nagy tárolandó adatmennyiség, a gyors kiértékelés vagy a különleges
(grafikus) megjelenítés igénye, esetleg ezek együttese olyan mûszerkialakítást
eredményezhet, amikor a mûszer házába egy komplett személyi számítógépet cél-
szerû beépíteni. Persze nem a hagyományos „alaplap, kártyák, háttértárak az álló
számítógépházban” szerkezetre kell gondolni, de szinte minden részegység meg-
található az adott mûszer belsejében.

Távoli mérés, távvezérelhetõ mûszer
Egy hálózati analizátor mint a PC-PC internetes 
kapcsolattartás mintapéldája

HORVÁTH LÁSZLÓ

1. ábra. A Dewetron PNA-600 hálózati analizátora lakatfogókkal
és érintõképernyõvel

2. ábra. A távoli felügyelet programja, – mintha a készülék kijel-
zõje elõtt ülnénk
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abban is mûködtethetõ, hiszen a szükséges szellõzõ-
rések a táskánál nyitottak. A mûszer összes csatlako-
zója pedig egy oldalon – a táskába téve felül – talál-
ható, így a csatlakoztatás egyszerû.

Valamennyire számítógépes jelleget a színes LCD-
kijelzõ ugyan sugall, de sehol egy billentyûzet, sehol
egy egér. Ezekre nincs is szükség, ugyanis az ominó-
zus kijelzõ egy érintõképernyõ. (Vagyis az ujjunkkal
tehetjük bárhová a kurzort, ha meg szöveget, számo-
kat kell beadni, egy virtuális billentyûzet jelenik meg
a képernyõn.) Hosszabb mérésnél, adatgyûjtésnél ma-
gát a képernyõt nem kell a helyszínen hagyni (több
mûszerhez elég egy kijelzõ), az alapmûszeren egyet-
len piros-zöld LED jelzi csupán a mûködést. Noha a
házba épített PC-n a Windows 2000 fut, még sincs
még ki-be kapcsoló sem a PNA-600-ason; a tápcsat-
lakozó kihúzása után a Windows kilépéséig még tud-
ja táplálni a mûszer a beépített PC-t.

Azért, ha kell, hagyományos monitor és USB-s
egér vagy USB-s billentyûzet is köthetõ a PNA-600-
hoz, amivel a készülék „felprogramozása” szintén el-
végezhetõ.

Kapcsolat a külvilággal

A már említett USB-csatolóra nyomtató is köthetõ,
amely segítségével a mérési eredmények papíralapon
is elõállíthatók. Emellett két hagyományos, soros 
(RS-232) csatolóval is felszerelték a PNA-600-ast,
amelyekre, ha kell, külsõ modem köthetõ. Így csupán
egy telefonvonal szükséges ahhoz, hogy a mûszerünk-

kel távolból is lehessen kommunikálni. Egy Ethernet-
csatoló szolgálhatja még az analizátor távoli gyors el-
érését. Ez utóbbi segítségével a PNA-600 ugyanolyan
TCP/IP végpont lehet, mint bármely másik, az inter-
netre kötött PC, vagyis a világ bármely pontjáról el-
érhetõvé válhat. Persze adott esetben a helyi hálózat
átjáróját, tûzfalát megfelelõen konfigurálni kell az el-
érhetõség biztosításához.

Mire jó mindez? Nos, a PNA-600 belsõ program-
ját felkészítették a távoli elérésre. A távoli gépen fu-
tó kliensprogramon keresztül ugyanúgy láthatóvá te-
hetõk a mûszer mérési folyamatai, mintha közvetle-
nül mellõle, a kijelzõjén tanulmányoznánk. A kapcso-
lat kétirányú, azaz be is avatkozhatunk, át is progra-
mozhatjuk a mûszert. Ráadásul az analizátor merev-
lemezén összegyûjtött – akár több gigabájt – adathal-
maz áttöltésére és utólagos részfeldolgozására is alkal-
mas ez a kliensprogram.

Vagyis a megfelelõ pontokra kitelepített hálózati
analizátorok folyamatosan felügyelhetõk anélkül, hogy
jól fûtött (nyáron hûtött) irodánkból ki kéne lépnünk.
Mindig az a készülék figyelhetõ, amelyik éppen kri-
tikus vagy fontos. A mérési eredményeket, az esetle-
gesen felmerülõ hálózati események, problémák kiér-
tékelését pedig szintén megszokott karosszékünkbõl
végezhetjük el.

További információ:
C+D Automatika Kft.
1191 Budapest, Földvári u. 2. Tel.: 282-9676. Fax: 282-3125
E-mail: info@cdaut.hu, Honlap: www.meter.hu
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Az olaszországi PMM S.r.l. (www.pmm.it) széles ter-
mékskálája szinte minden feladatra kínál megoldást,
ahol elektromos vagy mágneses térerõsségmérés szük-
séges. Termékeik között megtalálhatóak hordozható
készülékek adatgyûjtõ funkcióval (PMM 8053), illetve
fixen telepített monitoringrendszerek (PMM 8055) is,
amelyek vezetékes telefonhálózaton vagy GSM-modu-
lon keresztül lehetõvé teszik az adathozzáférést, illet-
ve határértékek elérése esetén a figyelmeztetõ jelzé-
sek küldését. Ezekhez a mérõrendszerekhez széles
frekvenciatartományban (5 Hz … 40 GHz) választha-
tóak mérõfejek. 

Az EHP-50B tí-
pusú mérõfej egy
univerzális készü-
lék, amely az 
5 Hz… 100 kHz
tartományban te-
szi lehetõvé az
elektromos és
mágneses terek
mérését spekt-
rumanalízis-funk-
cióval kibõvítve. 

A PMM S.r.l. legújabb fejlesztése kedvezõ árú
megoldást kínál az EHP-50B mérõfej alkalmazására.
Az „EHP-50PALM kit”  tartalmaz egy RS–232 ká-
belt, egy optikai átalakítóval kiegészítve, amelynek se-
gítségével a mérõfej egy HP iPAQ Pocket PC-hez
(2210) csatlakoztatható, valamint egy SD memóriakár-
tyát az alkalmazói szoftverrel. A mért értékek a
Pocket PC-n digitális, illetve analóg formában is meg-
jelennek.

A spektrumanalízis-funkció további kiértékelési le-
hetõséget biztosít. Kurzor segítségével az egyes felhar-
monikusok frekvencia értéke és a jel nagysága leol-
vasható. A spektrum TXT formátumban elmenthetõ
az SD-memóriakártyára.

Az EHP-50B mérõ-
fej paraméterei:
• frekvenciatarto-

mány: 5 Hz …
100 kHz

• elektromos tér:
0,01 V/m… 100
kV/m

• felbontás: 
0,001 V/m

• mágneses tér: 
1 nT … 10 mT

• felbontás: 1 nT
• dinamikatarto-

mány: >140 dB

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

Kedvezõ árú elektromos és 
mágneses térerõsségmérõ 
az 5 Hz … 100 kHz tartományban

Elektromos és  
mágneses térerõsség-
mérõk 5 Hz–40 GHz
tartományban

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

www.promet.hu

• hordozható és fixen telepített mérõeszközök
• mérõeszközök EMC-alkalmazásokhoz 

(GTEM-cellába, árnyékolt helyiségbe)
• mérõfejek széles választéka:

• elektromos- és/vagy mágnesesterekhez
• 5 Hz-tõl 40 GHz-ig

• speciális mérõfej spektrumanalízis funkcióval
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• közvetlen- hõelem (TC) és feszültség- (±20 V)
bemenet

• ideális laboratóriumi
és hordozható
alkalmazásokhoz

• bõvíthetõ 
(max. 80 bemenet)

• 22 bites felbontás
• Personal DaqView

szoftver
• Visual Basic, Delphi,

DASYLab, LabView
driverek

Mérõrendszerek
USB interfésszel

Personal Daq

Neutrix Kft. Szigetszentmiklós, Elõd u. 10.
Tel.: 24/540-450. Fax: 24/540-451

E-mail: info@neutrix.hu
www.neutrix.hu

Sagax Kft.
1096 Budapest, Haller u. 11–13.
Telefon: 219-5455, 219-5456
Fax: 215-2126
Honlap: www.sagax.hu

Ha 
2004. június 30-ig 
vásárol 

Protel 2004
vagy 

Nexar 2004 
tervezõrendszert, 
ingyen hozzájuthat 

a NanoBoard
FPGA
tesztpanelhez.

Az Ön partnere Magyarországon:
Banfoldy&Partners

Telefon: +43 662 627879
banfoldy@elsnet.at • www.banfoldy.com
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dsPIC fejlesztõpanelek

A Microchip új, 16 bites, DSP-funkcionalitással is fel-
ruházott mikrovezérlõ családja ez évben kerül piacra.
A fejlesztéshez, ill. kezdeti ismerkedéshez számos fej-
lesztõpanelt kínál a gyártó, amelyek közül kettõ már
raktárról elérhetõ. A kisebbik, dsPICDEM 28P Star-

ter egy 28 lábú, DIP tokos dsPIC30F eszközt tartal-
maz. További jellemzõi: stabilizált táp, MPLAB ICD2
csatlakozási felület, RS–232 interfész, tüskesorra kive-
zetett I/O portok,
28 lábú DIP fogla-
lat, 28 lábú SOIC
fogadására alkal-
mas felület, proto-
típus-felület, elõre
beégetett de-
monstrációs prog-
ram a megszakí-
tás, az I/O-kezelés
és soros kommu-
nikáció szemlélte-
tésére. A nagyob-
bik dsPICDEM starter panel egy 64 lábú
dsPIC30F6012 eszközt tartalmaz. A kártya érdekessé-
ge, hogy a mikrovezérlõ egy vendégpanelen kapott
helyet, így az könnyen cserélhetõ, ha más típussal sze-
retnénk dolgozni. A DSP-funkcionalitás teszteléséhez
egy D/A konverterként használt MCP41010 digitális
potenciométer, ill. egy be- és kimeneti szûrõként
funkcionáló MCP6022 áramkör is a panelra került. A
szûrõ törésponti frekvenciáját 4 kHz-re állították be,
így telefonvonalnak megfelelõ hangminõségû jeleket
képes produkálni. További jellemzõk: stabilizált táp,
kristályoszcillátor, ICD2 csatlakozófelület, soros port,
LED-ek, nyomógombok, potenciométer, prototípus-fe-
lület, elõre beégetett demonstrációs program.

Akkumulátortöltõ áramkörök

A Microchip új, szimpla- és duplacellás lítium-ion és
lítium-polimer töltés-menedzsment áramköre az ipar-
ban vezetõnek számító ±0,5%-os pontosságú feszült-
ségstabilizátorral rendelkezik. Az MCP7384x sorozat a
következõ tulajdonságokat kombinálja: nagy pontos-
ság, konstans feszültség-/konstans áramszabályozás,
cella-újrakondicionálás, cellahõmérséklet-figyelés, fej-
lett biztonsági idõzítés, automatikus töltésmegszakítás
és töltésstátusz-visszajelzés, mindezt egy helytakarékos
MSOP tokozásban. A cella-újrakondicionálás a mé-
lyen kisütött akkumulátorok állapotának feljavítására
szolgál. A cellahõmérséklet figyelése megakadályozza
az akkumulátor töltését az ajánlott hõmérséklet-kere-
tekenkívül. A biztonsági idõzítõ lehetõvé teszi a töl-
tés idõbeni korlátozását, megakadályozva a hibás cel-
lák hosszú idejû felesleges töltését. A tervezõk prog-
ramozhatják a töltõáramot, és külsõ tranzisztor alkal-

mazásával nagy kapacitású akkumulátor gyors töltésé-
re is ideálisan alkalmazható. A töltõáramkörök –40 …
+80 ºC hõmérséklet-tartományban mûködnek.

Az eszközök automatikusan lekapcsolnak, ha a be-
meneti feszültség megszûnik, minimalizálva az akku-
mulátorok csatornaáramát. Ha az akkumulátorfeszült-
ség az újratöltési küszöb alá esik, egy új töltésciklus
kezdõdik, megakadályozva a gyakori csepptöltési pe-
riódusokat. Az eszközök tolerálják a gyengén szabá-
lyozott fali adapterekbõl érkezõ, akár 12 V-os feszült-
séget is, csökkentve a teljes rendszerköltséget. Az
MCP7384x típusok 4,1 V, 4,2 V, 8,2 V és 8,4 V elõ-
re beállított feszültségszintekkel készülnek 8- és 10-lá-
bú MSOP tokozásban.

ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 3.
Tel.: 231-7000. Fax: 231-7011
E-mail: microchip@ChipCAD.hu
www.chipcad.hu

Microchip-oldal dsPIC fejlesztõpanelek

A DSP-funkcionalitással is felruházott új, 16 bites dsPIC mikrovezérlõkkel törté-
nõ kezdeti ismerkedést segíti a Microchip két új demonstrációs panelje. A kártyák
már most, a csipek megjelenés elõtt elérhetõek, lehetõvé téve a dsPIC-fejlesztési
munkálatok azonnali megkezdését. A hordozható készülékek területén egyre el-
terjedtebbek a lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok, melyekhez intelligens
töltõáramkört kínál a Microchip.
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A megoldandó feladatok

Összefoglalva a feladatokat, a következõ igények lép-
tek fel:
• külsõ körülmények hangsúlyozott figyelembevétele

a fontos mennyiségek, elsõsorban a beszívott leve-
gõ mennyiségének/tömegének a mérése által,

• az üzemanyag nagyon pontos mennyiségi adagolá-
sa befecskendezés útján,

• a pillanatnyi motorállapot nagyon pontos ismerete
– akár hengerenként is! – a fontos jellemzõk ész-
lelése, mérése által,

• a motor üzemi tulajdonságainak minden részletre
kiterjedõ, elõzetes felderítése a tervezés stádiumá-
ban, még a fékpadon/próbapályán, majd a mérési
eredmények alapján jellemzõ üzemeltetési adatbá-
zis készítése,

• a fentiekre támaszkodva az üzemanyag adagolásá-
nak, a motor üzemének minél pontosabb mene-
dzselése, akár hengerrõl hengerre, fõtengely-fordu-
latról fordulatra is – nagy megbízhatóságú, érzéke-
lõkkel és beavatkozóeszközökkel kiegészített ve-
zérlõ számítógéppel, elektronikus motormenedzs-
menttel.

Az elektronikus menedzsment hosszú évek mun-
kája során, számos fejlesztési lépcsõben, fokozatosan
alakult ki és nyerte el mai színvonalát. A motor üze-
mének elektronikus szabályozását több részmegoldás
egyidejû alkalmazása tette lehetõvé. A legfontosabb
az üzemanyag-levegõ keverék mindenkori helyes ará-
nyainak a kézben tartása. Ehhez ismerni kell a beszí-
vott levegõ tömegét, amely közvetve annak térfogati
mennyiségébõl és egyéb jellemzõibõl is számítható.
Az üzemanyag adagolását villamosan vezérelt szelep-
rendszerû, nagyon pontosan szabályozható befecsken-
dezõberendezésre (injektorra) bízták és a primitív,
mechanikus gyújtásszabályozó elemeket villamos üze-
mû, vezérelhetõ eszközökre cserélték.

Kiegészíthetõ a rendszer további újfajta, a porlasz-
tós motornál ismeretlen – villamos – érzékelõkkel is,
majd az érzékelõk és a beavatkozószervek feletti fel-
ügyeletet komplex elektronikus szabályozórendszer
vette át. Ezáltal a motor jellemzõi – akár többféle
minõségi osztályban és árszinten – tovább javíthatók.
Az így nyert komplex rendszer már rugalmasan alkal-
mazkodhat a szélsõséges körülményekhez, amellett
környezetbarát is.

A szélsõséges üzemi körülmények akár egy néhány
napos üzleti vagy turistaút során is létrejöhetnek. Ha
például valamelyik tengerpartról igyekszünk hazafelé,
mindenképpen át kell kelnünk magasabb hegységeken,
hágókon, ahol a légnyomás akár a fele is lehet a ten-
gerszintihez képest. Ugyanekkor egy magasabban fekvõ
helyen még aznap kifoghatunk – az induláskori +40 ºC-
os kánikula  után egy –5 ºC-os hideggel járó, váratlan
nyári hóvihart. Mindezen közben elvárjuk, hogy a mo-

tor általában úgy húzzon, mint ahogy azt megszoktuk,
az úgymond normál, hétköznapi körülmények között.
Nos, ez az, amelyhez már nem elegendõek a korábbi
szabályozó mechanikák, az átlagos körülményekhez jól-
rosszul beállítható, de az üzemvitel szempontjából ru-
galmatlan porlasztó.

A kérdés csupán az, hogyan lehet felkészülni ar-
ra, hogy ugyanaz a motor a gázpedálra egyaránt jól
reagáljon, pl. nyáron Kairóban, télen Pétervárott, to-
vábbá a tengerparton is és az Alpok vagy az Andok
egyik 2 … 4000 méter magasan fekvõ hágóján való át-
kelés közben is; miközben a gépkocsivezetõ egyaránt
lehet igen rutinos és/vagy agresszív is, de teljesen ta-
pasztalatlan, kezdõ, tétovázó, fontolgató típus is. Mind
eközben pedig legyünk maximális tekintettel a kör-
nyezetszennyezésre.

Abból indulhatunk ki, hogy a sorozatgyártású,
benzinüzemû személygépkocsik motorjának a fejlesz-
tése évtizedek óta úgyszólván egy helyben toporog,
tehát a motor alapvetõ tulajdonságai adottak. A se-
gítségnek tehát kívülrõl kellett érkeznie. Az elektro-
nika lehetõségei viszont akkor nyíltak meg a motori-
záció irányában, amikor sikerült a tartósan üzemké-
pes, strapabíró félvezetõket kidolgozni.

Az elsõ lépés volt a jelentõs hõterhelést tartósan
elviselõ szilícium alapanyagú teljesítményeszközök elõ-
állítása, a második – döntõ – lépés pedig fõleg a meg-
bízhatóság kellõ szintre emelése volt (kellõ élettartam,
zavar- és túlfeszültség-védelem, rázásállóság stb.).
Mindkét lépés megvalósítása elsõsorban technológiai
probléma volt, s elmondható, a mai gépjármûelekt-
ronikai félvezetõeszközök nem képezik az autó gyen-
ge pontját, meghibásodásuk gyakorisága nem számot-
tevõ, üzemük kellõen megbízható.

Adatbázis-készítés

A végsõ konstrukció kialakítása során számtalan pró-
bapályás és trópusi/sarki viszonyokat utánzó klíma-
kamrás kísérlet során teljes részletességgel feltérképe-
zik egy-egy motor és/vagy jármû viselkedését a kü-
lönféle szokványos és szélsõséges körülmények között.
Ennek során a prototípus-motorra és/vagy a jármûre
vonatkozóan üzemeltetési adatbázisok keletkeznek (pl.
fordulatszám-, terhelés-, teljesítmény-, elõgyújtás-, nyo-
maték-, külsõ/belsõ hõmérséklet-, kopogás-, hidegindí-
tás-, melegindítás- stb. adatok és egymáshoz való vi-
szonyaik, idõbeli viselkedésük, egymásra hatásuk, kü-
lönös tekintettel az átmeneti és tudatosan hibás ke-
zeléssel megzavart állapotokra).

A keletkezett adathalmaz szinte kottaszerûen írja
le a rendszer mûködését az összes vizsgált körülmény,
hatás közepette, például az indítás, az alapjárat, a
részterhelés, a teljes terhelés és a tolóüzem (motor-
fék) során. Ha a vizsgálati körülményeket eléggé in-
telligensen/szélsõségesen sikerült kialakítani, majd a
kapott eredményeket, adatsorokat gondosan súlyoz-

Gépjármûmotor-menedzsment 
(2. rész)

SIPOS GYULA OKL. IC-SZAKMÉRNÖK
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ni/átlagolni, feltehetõleg a sorozatgyártású jármûvet
sem fogja tulajdonosa a vizsgáltakhoz képest jelentõ-
sen eltérõ körülmények között használni. A cél tehát
az, hogy a jármû soha ne jöjjön zavarba, ismerje és
„tartsa fejben” azokat az üzemi körülményeket, ame-
lyek között a példány maga ugyan még biztosan nem,
viszont a prototípus a próbapályán és a klímakamrá-
ban igenis már dolgozott.

Az autógyárak elsõsorban egy adott kereskedelmi
céltípus érdekében végzik ezen méréseket, de például
a Forma–1 edzéseken és versenyeken a mérés napi
gyakorlat. Ott a pillanatnyi helyzet a döntõ. Az adott
órában, az adott pályán, az adott körülmények (lég-
nyomás, hõmérséklet, páratartalom, pályaív, a pilóta
lelkiállapota, új rejtett technikai trükk, „megegyezés”
stb.) mellett kell a motorból az elõzetes próbapadi és
a korábbi futamtapasztalatok alapján a maximumot ki-
csikarni. Ehhez elõször a számítógépes alapkorrekcióra
kerül sor a depóban, majd a pilótának kell tesztelnie
a motort az edzés, a próbafutam során. Így ugyanaz a
motor már elektronikusan módosított, a viszonyokhoz
hangolt, átigazított beállításokkal üzemel, és döntõen
másként viselkedik, mint a megelõzõ mérés, a tesztfu-
tam és a beavatkozások elõtt. Nem véletlen, hogy a
verseny közbeni „elektronikus távbeavatkozást” oly kri-
tikusan szemléli a versenyág.

Ismeretes, hogy az így megszerzett számtalan üze-
meltetési tapasztalatot, elektronikai gyakorlatot idõvel
a szériagyártású kocsik tervezése során is felhasznál-
ják az autógyárak, valamivel egyszerûbb formában.
Ma már az olcsóbb szériakocsikban is találunk intel-
ligens motorvezérlést. A drágább, sportosabb személy-
autók némelyikében pedig – némi kutatás után –
megtalálható az a rejtett potenciométer vagy fokozat-
kapcsoló, amellyel a „fontolgatva haladó” stílusról né-
mi fogyasztásnövekedés árán, akár több fokozatban is
átválthatunk egyfajta „fickós” stílusra, a kocsi lehetõ-
ségeinek a függvényében. Igaz, a jó menedzsment a
pilótára is ügyel, s ilyenkor hamarosan módust vált,
s fokozottan alkalmazkodik. Ugyanekkor a gyorsulás-
érzékelõkbõl, a kocsioszlopokba épített dõlésmérõk-
bõl, az ABS-bõl, a kormány szögállásának érzékelõ-
jébõl stb. érkezõ „terhelõ adatok”, azaz kellõ inger-
lés után, némi hang- és optikai üzenettel figyelmez-
tetheti, sõt, tevékenységében önvédelembõl felülbírál-
hatja, korlátozhatja is a túl vad stílusban vezetõ, ön-
magára is veszélyes pilótát. Ezen kiegészítõ szolgálta-
tás elõfordulása egyre gyakoribb a közép/felsõ árka-
tegóriás, nagy lökettérfogatú, erõteljes motorral épí-
tett, luxuskivitelû személygépkocsikban.

Ha ismerjük a lehetséges külsõ körülményeket
(hõmérséklet, légnyomás) és a motor próbapadi jel-
lemzõit, a számos elõzetes mérési adat birtokában ki-
alakítható és a motor üzemének támogatására beépít-
hetõ egy olyan intelligens „kotta”, adatbázis (EP-
ROM), amely szinte minden várható eseményre vo-
natkozó üzemi és vésztartalékadatot ismer, tartalmaz.

A környezeti adatokat és a motor üzemi jellem-
zõit speciális érzékelõkkel (pl. termisztorokkal, induk-
tív jeladókkal, testmikrofonokkal, áramlásmérõkkel,
oxigénérzékelõ lambda-szondákkal) kell mérni. A be-
épített intelligencia, a motormenedzsment pedig önál-
ló, komplex elektronikus egység, egyre nagyobb tudá-
sú beépített vezérlõ célszámítógép. A különféle érzé-
kelõkbõl beérkezõ pillanatnyi külsõ és belsõ adatok,
valamint a próbapályán/klímakamrában korábban
megszerzett és itt egy EPROM-ban tárolt üzemi ada-
tok birtokában tartja kézben az erõforrást. Központi
egység (CPU) és illesztõ- (interfész-) áramkörök és
beavatkozóeszközök (vezérelt szelepek, kismotorok
stb.) serege útján képes arra, hogy a vezetõ óhaja sze-

rinti módon vezérelje a motor pillanatnyi teljesítmé-
nyét, fordulatszámát, nyomatékát.

Az injektoros és menedzsmenttel ellátott gépkocsi
teljesítménye nagyobb, dinamikája jobb, üzemanyagfo-
gyasztása kisebb, mint ugyanannak a modellnek (vagy
hasonló társának) a karburátoros és menedzsment
nélküli változata (lásd 6. ábra és I. táblázat).

A II. táblázatban néhány olyan idõsebb gépkocsi-
modell található, amelybe legkorábban vezették be az
elektronikus motormenedzsmentet. Az évszámok 
– számunkra – némiképp elgondolkodtatóak lehetnek.

Néhány drágább autótípusba a tuning gyárilag be
van építve egy rejtett fokozatkapcsoló vagy rejtett po-
tenciométer formájában (3. táblázat), s mi több, már
hazai cégek is vállalnak motortuningot – EPROM-cse-
rével... Számos menedzsment EPROM-tartalma az
interneten hozzáférhetõ, frissíthetõ, kellõ autótechni-
kai és programozói szakértelemmel átírható.

II. táblázat. Az elektronikus motormenedzsment típusa,
gyártója és bevezetési éve néhány autógyárban 
(legalább 1 autómodellnél)

Autógyár Modell Év Gyártó és típusjelzés

Alfa Romeo 33 1.7ie Sportwagon 4x4 cat 1987 Bosch LE-Jetronic 3.2

Audi 80 1.8i cat 1989 Bosch Mono-Jetronic A2.2

BMW 325i (E28) cat 1982 Bosch LE-Jetronic

Citroen BX 19 GTi 16v 1905cc 1987 Bosch Motronic ML 4.1

Fiat Croma 2000ie Turbo DOHC 8v 1986 Bosch LE2 Jetronic

Ford Granada 2.8 V6 & 4x4 1985 EEC IV

Honda Civic 1.6I-16 &CRX DOHC 16V 1987 Honda PGMFI

Hyundai Sonata 1.8 SOHC 1989 Hyundai ECi

Isuzu Piazza Turbo 1986 Isuzu I-Tec

Jaguar XJ6 3.6 24v 1986 Lucas LH 9CU

Kia Mentor 1.6 SOHC 8v 1995 Kia EGi

Lancia Delta 1600ie DOHC 1986 Weber-Marelli IAW MPi

Land Rover Range Rover V8i 3.9 OHV R-cat 1989 Lucas 14CUX

Mazda 323, 1600i 1985 Mazda EGi MPi (4-cyl)

Mercedes Benz 260SE 2.6 Cat 1985 Bosch KE3.1 Jetronic

Nissan 300 ZX 1984 Nissan ECCS MPi (6cyl)

Opel Vauxhall Ascona C 1.8E 1983 Bosch LE2 Jetronic (4-cyl)

Peugeot 205 1.4i LC Cat 1988 Bosch Mono-Jetronic A2.2

Renault 25 2.2 1984 Renix MPi

Rover Maestro-MG 2.0 EFi 1984 Lucas 11CU MPi

Saab 9000 Turbo 16 1985 Bosch LH-Jetronic 2.2

Seat Malaga 1.5i 1985 Bosch LE2 Jetronic

Skoda Favorit/Forman (pickup) 1993 Bosch Mono-Motronic 1.2.3

Suzuki Swift GTi DOHC 16V 1986 Suzuki EPi-MPi

Toyota Corolla 1.6 GT coupe OHC 1984 TCCS AFS (4-Cyl)

Volkswagen Golf 1.8i cat 1987 VAG Digifant (45 pin)

Volvo 760 turbo 1985 Bosch Motronic 1.0

III. táblázat. Keverékminõség- és elõgyújtás-szabályozó,
rejtett kapcsolóval (beépített, gyári tuningopciók)

Kapcsolópozíció Keverékdúsítás Többletelõgyújtás

1 0 0º°

2 +2 … 4% 0º°

3 +4 … 7% 0º°

4 –2 … 4% 0º°

5 0 –2 … 4º°

6 +2 … 4% –2 … 4º°

7 +4 … 7% –2 … 4º°

8 –2 … 4% –2 … 4º°

Megjegyzés: a gépkocsit az 1. kapcsolóállással értékesítik
(folytatjuk)
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Gyorsulásszenzorok 
az autóiparban (3. rész)

SZEGEDI ANDRÁS

Az elõzõ két cikkben bemutatásra került az autóipar-
ban használt gyorsulásszenzorok öt különbözõ fajtája,
a felületi és tömbi mikromechanikai eljárással készült,
a piezoelektromos és piezorezisztív, valamint a termo-
dinamikai elven mûködõ. Ezek közül az elsõ négy a
„hagyományos” erõ-rúgó-elmozdulás elvét használja,
míg az utolsó (újdonságként) a szabad hõáramlást ki-
használva mûködik. A második részben három szen-
zort mutattam be az általam – önálló laboratórium és
késõbb diplomamunka keretein belül – tervezett mé-
rõrendszer segítségével, valamint ismertettem ezek fel-
használási területeit az autóiparon belül.

A cikksorozat ezen befejezõ részében a mérési
eredményeket szeretném ismertetni.

A diplomamunka során (az elõzetes mérésekhez
hasonlóan) csak statikus méréseket végeztem. A di-
namikus mérések megoldásához nem volt meg a meg-
felelõ háttér. 

Dinamikus mérést (lehetõleg 1 g terhelés felett)
csak forgó- vagy rázópadon lehet elvégezni, azonban
ehhez mindenképpen egy hitelesített eszközre lett vol-
na szükség. Ennek beszerzése anyagi okok miatt le-
hetetlen volt.

Elõzetes mérések, a PWM-jelek vizsgálata

Ennél a vizsgálatnál a digitális kimenetek fõbb jellem-
zõit vizsgáltam, úgymint: periódusidõ, kitöltési ténye-
zõ, csúcstól csúcsig mért feszültség, valamint a fel- és
lefutási idõk. 
A PWM-kimenetek vizsgálatához felhasznált mûszerek:
• HAMEG HM8011-3 digitális multiméter (a hõ-

mérséklet méréséhez)

Ezen cikk alapját egy önálló laboratóriumfeladat képezi,
amelyet Szegedi András, a BME villamosmérnöki karának
végzõs hallgatója készített az Elektronikai Technológia
Tanszék és az Inventure Kft. közremûködésével. A feladat-
hoz a tanszék részérõl Dr. Schön András, a kft. részérõl pe-
dig Dr. Szalay Zsolt nyújtott segítséget.

• HP 54600A digitális oszcilloszkóp
Megjegyzés:
A felfutási és a lefutási idõ (Trise és Tfall 10 … 
… 90%)) minden esetben kevesebb volt, mint 4 µsec.
A méréseket állandó, 25 ºC hõmérsékleten végeztem.

Termikus nullponteltolódás vizsgálata

A panelen található szenzorok egyik legfontosabb tu-
lajdonságát, a termikus nullponteltolódást a tanszéken
található hõkamra segítségével vizsgáltam. A mérés
célja az volt, hogy kiderítsem, a szenzorok teljesítik-e
az adatlapjukon szereplõ értékeket. Ezek az adatok a
következõk:

MEMSIC MXD 2125NW
• termikus nullponteltolódás: ±0,02 %/ºC
• érzékenység: 310 mV/g

Analog Devices ADXL202
• termikus nullponteltolódás: ±2 mg/ºC
• érzékenység: 310 mV/g

Tperiod Frequency Duty Cycle Vpp
[ms] [Hz] [%] [V]

S1_X 2,479 403,39 50,1 4,531
S1_Y 2,478 403,55 50,1 4,562
S2_X 2,175 459,77 53,2 4,937
S2_Y 2,171 460,62 47,9 4,969

I. táblázat. Vízszintes helyzetben, terhelés nélkül

Tperiod Frequency Duty Cycle Vpp
[ms] [Hz] [%] [V]

S1_X 2,482 402,90 62,5 4,562
S1_Y 2,482 402,90 50,2 4,531
S2_X 2,175 459,77 65,6 4,969
S2_Y 2,172 460,41 48,1 4,969

II. táblázat. +1 g terhelés X irányban

Tperiod Frequency Duty Cycle Vpp
[ms] [Hz] [%] [V]

S1_X 2,485 402,41 37,3 4,562
S1_Y 2,485 402,41 49,5 4,562
S2_X 2,178 459,14 39,6 4,937
S2_Y 2,179 458,93 48,1 4,969

III. táblázat. –1 g terhelés X irányban

Tperiod Frequency Duty Cycle Vpp
[ms] [Hz] [%] [V]

S1_X 2,484 402,58 49,8 4,562
S1_Y 2,482 402,58 63,3 4,562
S2_X 2,147 465,77 52,7 4,969
S2_Y 2,172 460,41 60,9 4,969

IV. táblázat. +1 g terhelés Y irányban

Tperiod Frequency Duty Cycle Vpp
[ms] [Hz] [%] [V]

S1_X 2,482 402,58 50,4 4,594
S1_Y 2,485 402,41 37,5 4,531
S2_X 2,175 459,77 52,5 4,969
S2_Y 2,171 460,62 35,3 4,937

V. táblázat. –1 g terhelés Y irányban
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VTI-Hamlin C28H1A
• termikus nullponteltolódás: max. 125 mg total 

(–55 … +125 ºC között)
• érzékenység: 1200 mV/g

Látszik, hogy a katalógusokban nem egyforma
egységben adják meg ezt a paramétert, ezért ebben
a mérésben minden szenzort a saját adatlapjával aka-
runk összehasonlítani, ezért ez nem befolyásolja a mé-
rést. 

A mérések során a legalacsonyabb hõmérséklet
–25, a legmagasabb +85 ºC volt. (Ezen a tartományon
kívül már a referenciafeszültség-tartó áramkör nem
mûködik megfelelõen.)

A mérések során a következõképpen jártam el:
minden mérés kezdeténél és végénél hagytam „hõn-
tartási idõt”, azaz nem kapcsoltam ki azonnal a
hõkamrát, ahogy elérte a kívánt hõmérsékletet. Az
„indulási érték” nem minden esetben volt pontosan 
0 g, azt a hõkamrában beállítani pontosan nem lehet,
de ami fontos, hogy mérés közben nem mozgattam a
panelt, tehát ami változás a kimeneti feszültségben
volt, azt csakis a hõmérséklet-változás hatására pro-
dukálta a szenzor.

A számításnál (az analóg jelek esetleges zavarai
miatt egy „mérési pontot” minden esetben 30 méré-
si érték átlagából
számítottam, azaz
egy olyan mérésnél,
ahol az indulási hõ-
mérséklet +25 ºC, a
végsõ érték –20 ºC
volt, ott a kezdeti
értéket a mérés ele-
jén (amikor még a
hõkamra nem volt
bekapcsolva, tehát
a hõmérséklet ál-
landó) 30 pillanat-
nyi érték átlagából
képeztem, majd a mérés végén hasonlóan számoltam.
Ezzel a szórásokból adódó esetleges hibákat kívántam
kiküszöbölni.

A méréshez használt berendezések

A gyorsulásérzékelõk különbözõ paramétereinek hõ-
fokfüggését az ETT-tanszék V2/201. laborjában talál-
ható, ESPEC SH-241 típusú (gyártási szám: 92000167)
hõkamrával végeztem. A berendezés legfontosabb pa-
raméterei a következõk:
• hõmérséklet-tartomány: –40 … 150 ºC
• relatív páratartalom-tartomány: 30 … 95 %
• hõmérséklet-emelkedési sebesség (–20 … +120 ºC):

kb. 35 perc
• hõmérséklet-csökkenési sebesség (+120 … –20 ºC):

kb. 65 perc

Mérési eredmények és értékelésük

Kiszámítottam, hogy mennyivel (hány százalékkal)
változott a szenzor kimeneti feszültsége a kezdeti és

a végállapot között, majd ezt elosztottam a kezdeti
és a végsõ hõmérséklet különbségével, tehát így egy
%/ºC dimenziójú mérõszámot kaptam. (Amelyik szen-
zorból több volt, ott átlagot számoltam.)

Az eredményeket a következõ táblázat foglalja össze.

S1 (MEMSIC)
A táblázat szerint hõmérsékletfüggés maximális érté-
ke: ±0,02 %/ºC. Az eredményekbõl látszik, hogy ez
az Y tengelyre teljesül, az X-re azonban sajnos nem.
(a kettõ átlaga: 0,02357, ami szintén kívül esik a meg-
adott tartományon).

S2 (ANALOG DEVICES)
A táblázat szerint hõmérsékletfüggés maximális érté-
ke: ±2 mg/ºC. Ehhez a mért értékeket természetesen
át kellett számolni, ezek után az eredmények: X ten-
gely: 0,10449 mg/ºC, Y tengely: 0,17517 mg/ºC. Már
a grafikonokból (lásd: melléklet) is látszott, hogy ezen
szenzorok hõmérsékletfüggése a legkisebb, és ezt a
mérések is alátámasztják: kb. egy nagyságrenddel ki-
sebb a hõmérsékletfüggés az adatlapban szereplõ ér-
téknél.

S3 (VTI-HAMLIN)
Ennél a szenzornál a gyári adatlap szerint a null-
pont hõmérsékletfüggése maximum 125 mg a teljes
–55 … 125 ºC mûködési hõmérséklet-tartományban,
azaz átlagosan 0,694 mg/ºC. A kapott eredmények
átszámítása után a megfelelõ érték: 0,56761 mg/ºC,
tehát ez a szenzor teljesíteni az adatlapjában foglal-
takat.

Minden mérést a PC-programmal rögzítettem és
elmentettem, a kiértékelésüket késõbb, részben a PC
programmal magával, részben pedig Excel-el készítet-
tem. 

Összefoglalás

Rövid értékelésként elmondhatjuk, hogy a kifejlesztett
rendszer alkalmas az elõzõekben megtervezett felada-
tok megoldására, a követelményeknek minden szem-
pontból megfelel.

Ahhoz, hogy a termodinamikai elven mûködõ
szenzort, mint új technológiát, részletesen összehason-
líthassuk a többi, más technológiával készült gyorsu-
lásszenzorokkal, és egyértelmû választ adjunk minden
feltett kérdésre, ahhoz részletesebb, több paraméterre
kiterjedõ vizsgálatsorozatot kellene elvégezni, ami
meghaladja egy ilyen diplomamunka kereteit. A dip-
lomamunkám során kifejlesztett és megvalósított rend-
szer azonban alkalmas lehet a késõbbiekben egy tü-
zetesebb vizsgálatra.

1. ábra. A ESPEC SH-241 típusú
hõkamra [10.]

jel S1X S1Y S2X S2Y S3X
(MEMSIC X) (MEMSIC Y) (AD X) (AD Y) (VTI X)

[%/ºC] 0,03384 0,01329 0,00705 0,01132 0,02804

VI. táblázat. A termikus nullponteltolódás vizsgálati 
végeredményének összefoglaló táblázata
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Az Intel – a világ legnagyobb lapkagyártója – febru-
ár 17. és 19. között tartotta meg, a már hagyomá-
nyos, évente kétszer megrendezésre kerülõ Fejlesztõ
Forum tavaszi „kiadását”. A nagy érdeklõdéssel várt
konferenciát ezúttal is San Franciscóban a Conven-
tion Centerben tartották, ahol több mint 5000 hard-
ver- és szoftverfejlesztõ gyûlt össze a világ minden tá-
járól. A szokásosnál is nagyobb érdeklõdés annak
szólt, hogy az elmúlt évi „IDF ’2003. ôsz” konferen-
cia óta nagyon sok érdekes esemény történt az Intel
„háza táján” és számos olyan hír kelt szárnyra, amit
a vállalat hivatalosan nem erõsített meg, de nem is
cáfolt, ennek ellenére mindegyikben volt valami igaz-
ság.

Mint ismeretes az Intel erre az évre halasztotta a
nagyon várt elsõ 90 nm-es asztali lapkák (Prescott
Pentium 4) és mobil lapkák (Dothan Pentium M) be-
vezetését, amelyet tavaly még a negyedik negyedévre
ütemeztek. A keringõ hírek szerint probléma volt az
Intel 90 nm-es technológiájával, de magukkal a lap-
kákkal is, mivel nagyon sok energiát igényeltek és
igényelnek. A Prescott-lapka hõtermelése például 
103 watt, ami sokkal több, mint a Northwood Pen-
tium 4 lapka energiafelvétele. Ez csak kevéssel halad-
ja meg a 80 wattot. Ezért az Intel újratervezte a lap-
kát. Az új lapka tesztjei most kezdõdnek és nagy
mennyiségben április közepén lesz kapható. Hasonló
probléma volt a Dothan Pentium M lapkával is,
amely az eredetileg tervezett idõpontnál jó félévvel
késõbb, csak áprilisban kerül bevezetésre. A konfe-
rencián kiderült, hogy a lapkák szivárgási árama ma-
gas, ezt kell csökkenteni.

Még ennél is érdekesebb hír volt, hogy az Intel a
32 bites x86 architektúrán alapuló Pentium 4 és
Xeon-lapkákat – az AMD-hez hasonlóan – 64 bites
kiterjesztéssel is piacra dobja. Az ilyen processzorok
32 bites kódok mellett a 64 bites kódokat is kezelik,
de még ennél is nagyobb jelentõsége van annak az
egyszerû ténynek, hogy ezek a lapkák 4GB-nál sok-
kal nagyobb tárat képesek címezni, illetve kezelni.
Sok ipari elemzõ már tavaly, a tavaszi IDF-en kibo-
csátott, de még kissé fedett lapkafotók alapján meg-
állapította, hogy a Prescott-lapka már tartalmazza a
64 bites kiterjesztést, illetve komponenseket (regiszte-
rek, aritmetikai egységek). Ez a technológia egész
mostanáig „Yamhill” néven volt ismert, de most új
nevet kapott (CT). Az Intel eddig tagadta, hogy a
közeljövõben ilyen processzor bevezetését tervezi. A
vállalat vezetése szerint 64 bites asztali processzorok-
ra csak 2006 után lesz igazán nagy igény.

Elsõ nap

Most azonban változott a helyzet. Ez derült ki Craig
Barrett az Intel elnökének a konferencia elsõ napján

tartott bevezetõ elõadásából
és az õt követõ Louis Burns
alelnök és vezérigazgató
Intel Asztali Platform Cso-
port beszámolójából.

C. Barrett elõadásában
röviden vázolta az Intel ter-
mék- és technológiaterveit.
Barrett a levegõben „lógó”
kérdésekre válaszolva el-
mondta, hogy a Prescott
Pentium 4 lapka valóban
tartalmazza a 64 bites kiter-
jesztést, de ez a funkció itt
ki van kapcsolva. Az elsõ
x86-64 bites lapka a
Prescott- magon alapuló,
kétprocesszoros munkaállo-
másokhoz és szerverekhez
fejlesztett – ma Nocona fe-
dõnéven ismert – Xeon DP-
processzor lesz, amely áprilisban érkezik. Ez a lapka
3,6 GHz-es órajellel dolgozik, 4GB-nál nagyobb me-
móriát kezel és 1MB integrált L2 gyorsítótárat, tar-
talmaz. Ezt követi az év második felében Potomac
kódnéven ismert Xeon MP-64 processzor, majd 2005-
ben a 32/64 bites mobil és asztali lapkák. A 64 bites
kiterjesztést – „64 bit Extended Technology” –  tar-
talmazó lapkák neve: „IA-32e”.

Barrett röviden vázolta az Intel egyéb 64 bites
(Itanium) terveit, majd szólt egy nagyon érdekes új
kezdeményezésrõl a vezeték nélküli digitális otthon-
ról, amely számos új technológiai megoldást tartalmaz.
Az Intel az új technológiákat a processzorok belsejé-
be és a szilíciumlapkára integrálja. Ilyen például a
több CPU-mag, a 64 bites technológia, multi-thread-
ing (több programszál), a Vanderpool és a La
Grande-technológia, valamint a Centrino-kombináció. 

Barrett az Itanium processzorról elmondta, hogy
2003-ban az Intel több mint 110 000 Itanium 2 lap-
kát szállított a partnereinek. Jelenleg több mint 50
OEM gyárt és szállít Itanium 2 alapú rendszereket,
amelyekhez ma már 1000-nél is több alkalmazás kap-
ható. Az Itanium következõ generációiba számos új
technológiát – két- és több CPU-mag/lapka, fejlett
energiafelügyelet, nagyobb teljesítményt biztosító meg-
oldások, MT (multi-threading = több programszál)
technológia, nagyobb megbízhatóságú gyorsító-tár,
PCI Express támogatás – épít be. A 2005-ben beve-
zetésre kerülõ, 90 nm-es technológiával készülõ Mon-
tecito lapka két CPU-magot és 1 milliárdnál több
tranzisztort tartalmaz. A 2006-ben vagy 2007-ben ér-
kezõ Tukwila lapka kettõnél több (4, vagy 8?) CPU-
magot és közel 2 milliárd tranzisztort foglal magába.

Intel Fejlesztõ Fórum 2004 Tavasz 
(IDF ’2004) (1. rész)

SZÉLL ZOLTÁN

1. ábra. Craig Barrett 
az Intel elnöke

2. ábra. Nocona-alaplap
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A Tukwila Itanium lapkákat az Intel már 65 nm-es
technológiával gyártja, amely több új megoldás kom-
binációja.

A Xeon platformba, illetve lapkákba szintén sok
új technológiát – PCI Express támogatás, gyorsabb
CPU-k és frontoldali busz, DDR2 memóriatámogatás,
fejlett energiafelügyelet, 64 bites kiterjesztés, SSE3
utasítások – építenek be.  

Barrett befejezésül a
vezeték nélküli digitális
otthon vízióját idézte fel
az összegyûlt szakemberek
szemei elé. A digitális ott-
honok lelke a vezeték
nélküli hálózat lesz,
amelyhez mobil és asztali
eszközök csatlakoztatha-
tók. Mindezekrõl részlete-
sen L. Burns beszélt.

A digitális otthonok-
ban, a vezeték nélküli há-
lózaton keresztül össze-
kapcsolva használhatók
lesznek a PD-k, a mobil
számítógépek, az asztali
számítógépek és egy új
termék, amely kombinálja
a szórakoztatóelektronikai (DVD, erõsítõ) és a PC-
funkciókat. Ez a készülék nagy méretû, lapos LCD,
vagy plazma-tv-képernyõkhöz csatlakoztatható. Az
Intel az új PC-khez és az új eszközhöz a Dolby La-
boratóriummal közösen egy „hiper-szuper” 24 bites,
192 KHz-es hang-alrendszert fejlesztett, amelyet elsõ-
ként a Grantsdale lapkakészletbe integráltak, melyet
a Prescott-proceszszorral kimondottan multimédia
(mozgókép, hang, grafika) alkalmazásokhoz fejlesztet-
tek. A korábban Azalia kódnéven, most már „Intel
High Definition Audio” néven jegyzett hang-alrend-
szer 7.1 csatornát támogat. A „Dolby 7.1 Surround
Sound” az otthoni színház élményét biztosítja a né-
zõknek-hallgatóknak. A Grantsdale lapkakészlet ma-
gában foglalja a következõ generációs grafikát, ame-
lyet a HD-videóhoz és a két, független képernyõ-
technológiához optimalizáltak. Az új lapkakészlet a
második negyedévben lesz kapható. A Grantsdale lap-
kakészlettel csaknem egy idõben érkezik az elsõsor-
ban szórakoztatáshoz fejlesztett Alderwood. Ez az el-
sõ olyan kliens PC-lapkakészlet, amely támogatja a
DDR2 memóriát. A DDR2 technológia nagyobb me-
mória-sávszélességet biztosít a PC-k minden típusának
(szórakoztató PC-k, hordozható PC-k). A Grantsdale
lapkakészlet magában foglalja a PCI Express techno-
lógiát, amely egy új, nagy sávszélességû busztechnoló-
gia, és az integrált vezeték nélküli hozzáférési pontot,
amely kiküszöböli a vezeték nélküli modul szükséges-
ségét ahhoz, hogy a lapkakészletet tartalmazó eszkö-
zöket vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztassuk, akár
otthon, akár a munkahelyünkön.

Az Intel partnereivel együtt a digitális otthonok-
hoz új, egységes platformon dolgozik, amelynek kód-
neve „Kessler”. Az új platform a Pentium 4 procesz-
szoron, a Grantsdale lapkakészleten és a Windows
XP Media Center Edition operációs rendszeren ala-
pul. Kessler egy példa az „Entertainment PC” meg-
oldásokra, amely egy lapos házba szerelt, nagy telje-
sítményû PC-ben áll a felhasználó rendelkezésére és
tv-képernyõhöz csatlakoztatható. Ezek a PC-k kezelik

a digitális tartalmat (zene, kép, tv-program, játékok,
HD-video). A „Kessler PC” beépített tv-vevõt, DVD-
lejátszót és PVR-t (Personal Vodeo Recorder) tartal-
maz, de a digitális médiaadapter szerepét is betölthe-
ti. Távvezérlõvel és vezeték nélküli, hagyományos bil-
lentyûzettel is mûködtethetõ.

Második nap

A második nap leg-
nagyobb érdeklõ-
déssel várt elõadója
Mike Fister alelnök
és vezérigazgató
(Intel Vállalati Ter-
mék Csoport) volt,
de szintén nagy fi-
gyelem kísérte kol-
legái Anand Chan-
drasheker alelnök
és vezérigazgató
(Mobil Platform
Csoport) és Bill Siu
alelnök és vezér-
igazgató (Asztali
Platform Csoport)
beszámolóit is.

Mike Fister elõ-
ször a vállalati pro-
cesszorok (Xeon,
Itanium) következõ
generációit és az új
vállalati technológi-
ákat mutatta be,
majd Bill Siuval
együtt Intel-alapú
számítógépek – kli-
ensektõl kezdve a
háttérszerverekig –
részleteit fedte fel.
Ezek a számítógé-
pek a legkülönbö-
zõbb méretû – kis-
vá l l a l kozá sok tó l
kezdve a legnagyobb cégekig – vállalatok igényeit ké-
pesek kielégíteni. Bill Siu a digitális irodához fejlesz-
tett „Concept PC”-ket mutatta be. 

Az Itaniun-platform ebben az évben, 2005.-ben és
2006-ban sok új processzorral, lapkakészlettel és fej-
lett technológiával bõvül. Az Itanium platform új-
donságait egy könnyen áttekinthetõ táblázatban mu-
tatjuk be.

(folytatjuk)

3. ábra. L. Burns alelnök és
vezérigazgató

5. ábra. Bill Siu, 
alelnök és vezérigazgató

4. ábra. M. Fister, 
alelnök és vezérigazgató

2004. 2. félév 2005 2006–07

Itanium MP Madison 9M Montecito Tukwila
(1,7 GHz, 9 MB L3) Két CPU-mag Több CPU-mag, MT

(2 GHz+, 90 nm, (2,4 GHz+, 65 nm,
24 MB L3, 32 MB L3,

1+ milliárd tranzisztor) 2 milliárd tranzisztor)
Lapkakészlet E8870 Bayshore

(PCI Express, DDR2)
Itanium DP Fanwood Fanwood (533 MHz) Dimona

(1,6 GHz, 3 MB L3) Millington Több CPU-mag    
LV Fanwood (65 nm)

(1,2 GHz, 3 MB L3) LV Millington LV Dimona 
Lapkakészlet E8870

I. táblázat. Itanium platform 2006-ig
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A Hewlett-Packard február hónapban a 64 bites szer-
verek özönét zúdította a piacra (és a felhasználókra).
A legnagyobb szervergyártó a 64 bites rendszerek szé-
les választékát bocsátotta ki, amelyek most a teljes
piacot lefedik, kezdve a kis- és közepes vállalatoktól
a nagyvállalatokig.

A HP február elején indította útjára az új 64 bi-
tes PA-8800 mikroprocesszoron alapuló HP 9000 szer-
vereket és megkezdte a már kissé korábban bejelen-
tett LV Itanium 2 alapú rx1600 szerverek szállítását.
A hónap második felében pedig bevezette a 64 bites
AMD Opteron-lapkákon alapuló ProLiant-szervere-
ket, amelyek elsõsorban a kisvállalatok számára teszik
elérhetõvé a 64 bites számítástechnikát.

HP 9000 szerverek PA-8800 processzorral

A HP bevezette a HP 9000 szervercsalád új generáci-
óját, amely a következõ generációs PA-8800 RISC-pro-
cesszoron alapul. A most bevezetett rendszerek 2–128
processzort tartalmaznak. Az új modellek csúcsán a 128
PA-8800 processzort magában foglaló Superdome rend-
szer áll. Az új szerverek gazdag választékában minden
vállalat megtalálja a növekvõ igényeinek megfelelõt.

PA-8800 CPU 

Az új HP 9000 szerverek szíve a következõ generációs
PA-8800 RISC-processzor, amelyet az IBM gyárt bér-
munkában, fejlett 130 nm-es SOI CMOS-technológiával.
A PA-8800 processzor érdekessége, hogy két CPU-t tar-
talmaz egyetlen szilíciumdarabkán. Ez a megoldás meg-
kétszerezi a HP 9000 szerverek processzorsûrûségét, mé-
retezhetõségét, valamint teljesítményét, és a fejlett gyár-
tástechnológiával kombinálva 50 százalékkal magasabb
teljesítményt kínál processzoronként. Az új PA-8800 lap-
ka és kétprocesszoros modul két 800, 900, vagy 1 GHz-
es CPU-t, processzoronként 3,0 MiB integrált L1 gyor-
sítótárat, a modul még 32 MiB külsõ gyorsítótárat is tar-
talmaz. A PA-8800 processzor teljes mértékben kompa-
tibilis a PA-8700 és PA-8700+ lapkákkal. Az Itanium 2
processzorokra történõ egyszerû és gyors áttérés érdeké-
ben Itanium 2 rendszerbuszt használ.

A februárban bevezetett 
PA-8800 alapú HP 9000 modellek a következõk

rp3410-2
Ez a legkisebb és legolcsóbb PA-8800 alapú modell,
amely két 800 MHz-es PA-8800 processzort (1 mo-
dult), maximum 6 GiB ECC RAM-memóriát, két
PCI–X 133MHz/66MHz-es I/O-bõvítõhelyet tartalmaz.
Ez a nagy megbízhatóságú rendszer kis- és közepes
vállalatok igényeit képes kielégíteni.

rp3440-4
A négyprocesszoros rendszer hatalmas teljesítményt
kínál 2U (88 mm) magas rackfiókban, amelyekbõl 20
dugaszolható egy rackszekrénybe. A szerver 2-4, 800
MHz-es, vagy 1 GHz-es PA-8800 processzort (1-2
processzormodult), maximum 24 GiB ECC RAM-me-
móriát, és maximum négy PCI-X 133 MHz/66 MHz
bõvítõhelyet foglal magába.

rp4440-8 
A nyolcprocesszoros rendszer kompakt, 4U (176 mm)

magas rackfiókban kapható, amelyekbõl 10 dugaszol-
ható egyetlen rackszekrénybe (10 x 8-utas
szerver/rack). Az rp4440-8 szerver 2-8, 800 MHz-es
vagy 1GHz-es PA-8800 processzort (1-4 processzor-
modult), maximum 64 GiB ECC RAM-memóriát és
maximum 6 PCI-X 133MHz/66MHz I/O-bõvítõhelyet
tartalmaz.

rp7420-16
A 16 processzoros rendszer páratlan teljesítménysûrû-
séget biztosít egyetlen rackfiókban, amelyekbõl négy
dugaszolható egy rackszekrénybe (4 x 16 CPU). Ma-
ximum 16, 900 MHz-es, vagy 1 GHz-es PA-8800 pro-
cesszort, 64 GiB ECC RAM-memóriát és maximum
15 PCI-X 133 MHz/66 MHz I/O-bõvítõhelyet, vala-
mint két hardverpartíciót támogat. A cellakártyák ma-
ximum nyolc processzort képesek befogadni (4 PA-
8800 lapka/csatlakozó).

rp8420-32
A 32 processzoros rendszer olyan nagy teljesítményt
szállít, hogy képes kielégíteni a közepes, de akár a
nagyvállaltok igényeit is. A szerver 32, 900 MHz-es,
vagy 1 GHz-es PA-8800 processzort, 128 GiB RAM-
memóriát és maximum 32 PCI-X 133 MHz/66 MHz
bõvítõhelyet tartalmaz. A nyolcprocesszoros cellakár-
tyákat magában foglaló rendszerben a hardverpartíci-
ók száma elérheti a négyet.

HP 9000 Superdome
Az új rendszerek között a csúcsot a HP 9000 Super-
dome jelenti, amely páratlan teljesítménnyel és mére-
tezhetõséggel rendelkezik. Az elõbbi tulajdonságoknak
köszönhetõen a legnagyobb vállalatok és tudományos
intézetek igényeit is képes kielégíteni.

Jelenleg a HP 9000 Superdome-rendszer a HP-
szerver termékcsaládjának legnagyobb teljesítményû
tagja, egyben a leggyorsabb és a legjobban méretez-
hetõ. A PA-8800 processzorokkal és a HP-UX 11iv.1
operációs rendszerrel kétszer nagyobb teljesítménysû-
rûséget kínál, mint az elõzõ HP 9000 Superdome.

Az új HP 9000 Superdome a HP sx1000 szuper-
skálázható processzor lapkakészleten („Super Scalable
Processor Chipset sx1000”) alapul, amely mind PA-
8800 processzort, mind az 1,5 GHz-es Intel Itanium
2 processzort, mind a hamarosan kibocsátásra kerülõ
HP mx2 processzormodult (Intel Madison Itanium 2
9M CPU), mind a következõ generációs PA-8900
processzort támogatja. A HP sx1000 lapkakészlet a
korábbi lapkakészletnél nagyobb CPU- és memória-
sávszélességet kínál, nagyobb memóriakapacitással. 
A gyors, alacsony szintû hibajavító képesség tovább
növeli a rendszer átlagos rendelkezésre állását. A PA-
8800 processzor bevezetésével és a HP sx1000 lapka-
készlettel a HP 9000 Superdome most 128 processzo-
rig méretezhetõ, ami a számításintenzív alkalmazások
esetén nagy elõnyt jelent. 

Az új PA-8800 processzor két CPU-magot tartal-
maz egyetlen szilíciumdarabkán és ugyanabban a csat-
lakozóban, ami növeli a teljesítményt, a sûrûséget és
a teljesítményt. Ennek eredménye a HP 9000 Super-
dome nagy méretezhetõsége és a több, mint kétszer
nagyobb számítási teljesítmény ugyanabban a házban.
A jelenlegi HP 9000 Superdome-rendszerek teljesít-
ményét és méretezhetõségét tulajdonosaik az új
processzorral egyszerûen és gyorsan növelhetik. 

HP-szerverözön februárban (1. rész)
(64 bites szerverek a kis- és közepes vállalkozásoknak is)

SZÉLL ZOLTÁN
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A PA-8600, a PA-8700 vagy a PA-8700+ cellakártyá-
kat csak ki kell húzni, a PA-8800 alapúakat a helyük-
re dugaszolni, majd a szekrény hátlapjának visszahe-
lyezése után a szoftvert aktualizálni kell, majd indul-
hat a rendszer és futhatnak a programok. 

A nagy rendszerteljesítmény eléréséhez nem elég
csak a mikroprocesszorok nagy teljesítménye, ehhez
még egyebekre is szükség van. Ezek közül talán a
legfontosabb a nagy memória és I/O-sávszélesség, va-
gyis az adatok gyors áramlása a CPU és a külsõ (L2)
gyorsítótár, a memória és az L2 gyorsítótár, a memó-
ria és külsõ tárolók (merevlemezes és egyéb tárolók),
valamint a rendszer és a külvilág között. Ezt az adat-
forgalmat szervezni és irányítani kell. Ezt a szervezést
és irányítást a lapkakészlet végzi. A tervezõk a meg-
nõtt igényeknek megfelelõ nagy sávszélességeket biz-
tosító univerzális lapkakészletet fejlesztettek, amely a
PA-8700, PA-8700+, PA-8800 és Itanium 2 alapú
rendszerekben egyaránt használható. Ez lehetõvé te-
szi a rendszerek teljesítményének növelését egyszerû
processzorcserével. 

Az sx1000 lapkakészlet a cellavezérlõ ASIC-lapkát,
a memóriavezérlõ ASIC-lapkát és a keresztkapcsoló
ASIC-lapkát foglalja magában.   

A HP sx1000 lapkakészlet a legnagyobb – 128
CPU-s – HP 9000 Superdome-rendszerben 256 GiB/s
memória, 64 GiB/s keresztkapcsoló, 2,0 GiB/s cella-
vezérlõ I/O és 32 GiB/s I/O-sávszélességet biztosít.

A HP 9000 Superdome hasonlóan moduláris mint
az elmúlt évben bejelentett Itanium 2 alapú Integrity
Superdome-rendszer és ugyanazokat az építõkockákat
használja. (Ezeket az Itanium 2 alapú Integrity Super-
domerendszerekrõl írt cikkünkben bemutattuk: 2003.
No. 7, 8). Ilyen építõkocka az alapot képezõ cella-
kártya, és az sx1000 lapkakészlet. 

A cellakártya hordozza a PA-8800 CPU-lapkákat,
a külsõ (L2) gyorsítótárat, a fõmemóriát és a többi
szükséges hardvert. A cellakártya négy PA-8800 lap-
kát, illetve nyolc PA-8800 processzort, lapkánként 
32 MiB L2 gyorsítótárat, maximum 64 GiB memóri-
át (32 x 2 GiB-os DIMM) és cellavezérlõ ASIC-lap-
kát tartalmaz. Az utóbbi hangolja össze a kártya mû-
ködését. A cellakártya az 1. ábrán látható. 

A cellakártya tömbvázlata a 2. ábrán tekinthetõ
meg. 

A HP 9000 Superdome-rendszerek hasonló
rackszekrényben kaphatók, mint a HP Integrity
Superdome- rendszerek, de egy szekrény kétszer több
processzort foglal magában. A PA-8800 alapú HP
9000 Supedome-rendszer szintén három konfiguráció-
ban kapható, de ezek kétszer több processzort tartal-
maznak mint az Itanium 2 alapú HP Integrity Super-
dome. A HP 9000 Superdome 32-utas, 64-utas és 128-
utas konfigurációkban kerül forgalomba. Ezek 32, 64,
illetve 128 PA-8800 processzort tartalmaznak. A 32 és
64 processzoros változatot egy szekrényben, a 128
processzoros konfigurációt két szekrényben szállítják.
A 32 processzorcsatlakozót tartalmazó HP 9000
Superdome-szekrény belseje a 3. ábrán látható. 

A 32-utas HP 9000 Superdome-rendszer 4-32 PA-
8800 processzort, 1-4 (8 CPU-s) cellakártyát, 2 … 256
GiB ECC SDRAM-memóriát, 1-4 (12 bõvítõhelyes)
I/O-kártyafiókot és 48 (32 533 MiB/s, 16 1066 MiB/s)

bõvítõhelyet tartalmaz. Ez a konfiguráció maximum
négy fizikai (hard) és 32 virtuális partíciót kezel. Egy
partíció maximum 256 GiB memóriát tartalmazhat. 
A teljesen kiépített rendszer 16 GiB/s memória (csúc-
s), 16 GiB/s keresztkapcsoló (csúcs) és 8 GiB I/O
(csúcs) sávszélességet biztosít.

A 64-utas HP 9000 Superdome-rendszer 4-64 PA-
8800 processzort, 1-8 cellakártyát, 2 …512 GiB ECC
SDRAM-memóriát, 1…4 (vagy 1-8 IOX-szel) I/O-
kártyafiókot (12 bõvítõhelyes), 48 (12-96 IOX-szel)
bõvítõhelyet (64 533 MiB/s, 32 1066 MiB/s). A kon-
figuráció maximum 8 fizikai és 64 virtuális partíciót
kezel. A teljesen kiépített rendszermemória (csúcs)
sávszélessége 32 GiB/s, a keresztkapcsoló (csúcs) sáv-
szélessége 16 GiB/s.

A 128 utas HP 9000 Superdome-rendszer 12-128
PA-8800 processzort, 3-16 (8 CPU-s) cellakártyát, 
6 GiB…1 TiB ECC SDRAM-memóriát, 1-8 (IOX-
szal 1-16) I/O kártyafiókot, 96 (12-192 IOX-szal) bõ-
vítõ-helyet (128 533 MiB/s, 64 1066 MiB/s) tartalmaz.
A teljesen kiépített rendszer memória sávszélessége
(csúcs) 64 GiB/s, a keresztkapcsoló sávszélessége
(csúcs) 32 GiB/s.

A Hewlett-Packard a HP 9000 Superdome és
egyéb PA-8800 alapú rendszereket HP-UX 11iv1 ope-
rációs rendszerrel szállítja, amelyhez jelenleg 16 000
alkalmazás kapható. Az Itanium 2 alapú HP Integri-
ty-szerverek a HP-UX 11iv2 operációs rendszer fel-
ügyelet alatt dolgoznak. A HP tervezi, hogy a két
változatot egyetlen operációs rendszerbe vonja össze. 

A HP 9000 Superdome-rendszerek legnagyobb
erõssége a nagy rendelkezésre állás, amely elsõsorban
a nagy megbízhatóságnak köszönhetõ. A rendszerek
minden komponensbõl egynél többet tartalmaznak,
amelyek hardverhiba esetén lehetõvé teszik a szerve-
rek újrakonfigurálását.

(folytatjuk)

1. ábra. Cellakártya

2. ábra. Cellakártya tömbvázlata

3. ábra. 32 csatlakozós HP 9000 Superdome-szekrény belseje
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Az olvasókat valószínûleg meglepi, hogy a COMDEX
kapcsán alig lesz szó errõl, hanem mindenféle más
rendezvényrõl. Elolvasva a továbbiakat azonban ez –
remélem – érthetõvé válik.

A brnói INVEX-rendezvényt ismertetõ írásaimban
az ottani visszaesést viszonylag csekélynek tartottam
az itthoni rendezvényekkel összehasonlítva. Akkor
megemlítettem, hogy a COMDEX kiállítói számában
is lesz további csökkenés.

De ekkora?
A hivatalos adatok szerint 550 (az általam meg-

számolt szerint 498) kiállító volt itt. Ez még a negye-
de sincs a valaha-volt csúcsénak, és mintegy három-
negyede az INVEX idei kiállítói létszámának. 

Az informatikai ipar visszaesése ugyan tény, de az
is, hogy az ennek csak a töredéke volt. Az is tény,
hogy a COMDEX szervezõcége tönkrement, és hóna-
pokig nem lehetett tudni, lesz-e még egyáltalán továb-
bi rendezvényük Las Vegasban vagy sem? Az új tulaj-
donos megjelenése pedig már lehet, hogy késõn jött. 

Ehhez jött még az informatikai kiállítások általános
problémája, hogy jórészt megszûnt a bemutató jelentõ-
ségük. Már évek óta nincs olyan cég, amelyik esetleg
egy évig várna arra, hogy bemutathassa valamelyik ter-
mékét. Az meg eléggé valószínûtlen, hogy minden új
termék fejlesztése pont a kiállítást közvetlenül megelõ-
zõ idõben fejezõdjön be. És az újdonság bemutatásá-
nak végleg betett az internethasználat általános elterje-
dése. Ma már a termékek egy igen jelentõs hányada
bemutatható a gyártó honlapján is. Maradt ugyan még
sok olyan, amit jobb személyesen megismerni, amirõl a
gyártót, forgalmazót jobb személyesen megkérdezni, de
már messze nem annyi, mint amennyi korábban volt.

Ezek együtt esetleg adhatnak magyarázatot.
Derek Perez, az nVIDIA cég kommunikációs

igazgatója  a nekem adott interjúban azonban egé-
szen mást tartott fõoknak.  Szerinte igazából egy pro-
filtisztulás zajlott, és zajlik le. A korábbi idõszakban
itt volt minden és mindenki, aminek, és akinek vala-
mi köze volt a számítógépekhez (pontosabban a mik-
roszámítógépekhez). Azután megjelent a CES
(Consumer Electronics Show), ami egyre nagyobb ré-
szét vitte el a nem professzionális célú számítástech-
nikának. Az említett két ok csak felgyorsította ezt a
folyamatot. Véleménye szerint a létszámcsökkenés
folytatódni fog, mert csak az informatikai ipari szá-
mítástechnika fog a tisztulási folyamat után ittmarad-
ni. Viszont a COMDEX mellett lenni, az idelátoga-
tó tömeg miatt – ami most is nagy volt – érdemes.
Cége ezért nem állított ki, hanem egy elegáns szállo-
dában (Four Seasons) kibérelt egy lakosztályt, és ott
rendezett be egy kis kiállítást.

Ezt tette pl. a HP, a Maxtor is.
Mindenesetre sok – korábban nagy standot adó –

nagy cégnek most nem volt standja.  
Egyesek ugyan standot nem, de egy lakosztályt a

kiállítási épületben béreltek vagy csak egy aprócska
standot használtak a Microsoft-pavilonban. Ilyen volt,
pl. a Fujitsu, a HP, az Intel, a National Semiconduc-
tor, az nVIDIA és a Palm.

Ezeknek a nagy része viszont a COMDEX körü-
li rendezvényeken ott volt. 

A HP pl. a legnagyobb stand tulajdonosa volt,
mind a Mobile Focus/Digital Focus kettõs rendezvé-
nyen, mind a ShowStoppers nevûn. (Ezek egyestés ki-
állítások voltak egy-egy híres szállodában. Az elsõ a
Bellagio, míg a második a Venetian Szállodában.)

Volt, aki csak ezeken állított ki, mint pl. a Log-
itech, a Nokia.

Mások elmentek a COMDEX-konkurrens cdXpo
(másnéven Enterprise IT Week) rendezvényre, amely-
nek feltett célja a nagyvállalati célú informatikával
kapcsolatosaknak egy COMDEX-szerû, de annál job-
ban szervezett rendezvényt adni. (Bizonyára ezért bíz-
ták a szervezést a COMDEX fénykorában a külföldi
kiállítói igazgatóságot vezetõ személyre.) A nagyok
közül ezekhez pártolt pl. a Cisco, az IBM, az SCO
és a Siemens.

Végül voltak, akik egyik megoldást sem választot-
ták, hanem otthon maradtak. Ezt tette a legtöbb nagy.
Nem jött el pl. a Hitachi, a Kodak,  a Ricoh, a Sam-
sung, a Seagate, a Sony, a Sun, a Western Digital.

Igazán nagy standja a Microsofton kívül a nagyok
közül csak a Dellnek volt.

És a Microsoft-pavilon se volt a régi. Méretre kb.
ugyanakkora maradt, de a Microsoft-felhasználók kis
standjainak a száma még a tizede se volt a valami-
kori mennyiségnek.

A nagyok tehát jórészt hiányoztak. Ez különösen
igaz volt a külföldi nagyok esetében. Erõsen csökkent
még a belföldi kisvállalatok száma is. A megmaradt
kiállítók közt nagyon megnõtt a külföldiek aránya. 
A koreai pavilonokban 47, a tajvaniban 26, a hong-
kongiban 20, a kínaiakban 25, az angolban 8, a fran-
ciában 26, a belgában 8 cég állított ki. Sõt! Még a
bangladesiben is 5, és az örményben is 7! Magyaror-
szág is megjelent egy információs standdal, ahol az it-
teni beruházócégeknek nyújtandó kedvezményekrõl, a
nevesebb beruházókról (az elektronikaiakat kiemelve),
és a hazai szoftveresekrõl adtak tájékoztatást. A nem
a nemzeti pavilonokban kiállító cégekkel együtt így a
COMDEX történetében elõször, az Egyesült Államo-
kon kívüli cégek voltak többségben.

Ezeknél a kis cégeknél a kiállított termékek
„sztárjai” a vezeték nélküli hálózati rendszerek egysé-
gei, kamerák és a flash-memóriát tartalmazó eszkö-
zök különbözõ fajtái voltak. Bluetooth-egységek, rá-
diófrekvenciás adó/vevõk, és azokat tartalmazó eszkö-
zök, a legkülönfélébb alakú, illesztésû kamerák, és
azok részei, flash-memóriát tartalmazó sokfunkciós
eszközök (pl. diktafonnak, MP3 lejátszónak, kamerá-
nak is használhatók) voltak láthatók ezeknél. 

Ezek közül megemlítek hármat. A Wetech igen
kisméretû, vezeték nélküli, színes, digitális kamerát
mutatott be. A kamerák méreteinek csökkenésére jól
jellemzõ a koreai Pixelplus mindössze 6 mm átmérõ-
jû kamerája.

Unwired vezeték nélküli audiorendszere a gépkoc-
sikbani használatra készült. 

Valószínûleg a kiállítók kisebb érdeklõdése miatt a
rendezvény hossza is csökkent egy nappal. A látoga-
tók száma viszont most is nagy maradt. Az elsõ két
napon most is alig lehetett átfurakodni az embertöme-
gen, a harmadik napon most is már lehetett közleked-

„A tömeg nem vész el, csak átalakul”?

DR. SIMONYI ENDRE
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ni, és az utolsó
napra már csak
kevesen marad-
tak.

Ennyit a
COMDEX egé-
szérõl.

Az egyik ok,
ami miatt ennek
a cikknek nem a COMDEX a fõszereplõje, az a
COMDEX hanyatlása, a másik ok pedig az, hogy egy
nagy rendezvény befejezése után ma már sok minden
elolvasható az interneten. Azt el lehet olvasni, mit
mondott Bill
Gates az infor-
matika és a
Microsoft jövõ-
jérõl, mennyire
egyezett meg ez-
zel a további
elõadók vélemé-
nye, mik a kü-
lönbözõ on-line
lapok szerint a
legjelentõsebb,
itt bemutatott
újdonságok stb.

Ami nem vá-
lik ismertté, az
egy – az eddig
írtakhoz hasonló – értékelés, a kis cégek standjain
megjelenõ – és sok esetben a jövõ elõképét jelentõ
– újdonságok, valamint a kapcsolódó rendezvényeken
bemutatottak.

Nézzük meg, hogy mi is volt ezeken a COMDEX-
melletti rendezvényeken!

cdXpo

A cdXpo olyan volt, hogy a magyar látogató otthon
érezhette magát, hiszen mindössze harminckilencen ál-
lítottak ki egy nagy terem egy kisebb részét kitöltve.
A már említett nagy nevek viszont hosszú évek óta
hiányoztak az otthoni kiállításokról. És nálunk soha-
sem kapcsolódott a kiállításokhoz elõadássorozat híres
elõadókkal, nagyszámú tanfolyam, esti fogadások a
résztvevõknek. Ezek együtt pedig „behozták” a töme-
get ide is. 
Néhány az érdekesebb látnivalókból:
Az Access Denied egy olyan hozzáférési jogot auto-
matikusan ellenõrzõ megoldást ajánlott, ami a rádió-
frekvenciás vagy ultrahangos vezeték nélküli kártya és
biometrikus módú bejelentkezés kombinálásán alapul.

A Bitstream vezeték nélküli PocketPC-je színes,
SVGA-felbontású, LCD-képernyõjén valódi internet-
böngészési lehetõséget ad, szemben a mobiltelefonok-
nál szokásos apró képernyõ „kínálta” kínlódással.

Digital Focus/Mobile Focus

Ezen a COMDEX megnyitása elõtt egy nappal tar-
tott rendezvényen 45 kiállító – a tavalyi háromnegye-
de – rakhatta ki a bemutatnivalókat az asztalaira. (A
HP mindjárt 6 asztalra.)

Az IBM itt mutatta be a ThinkPad család két új
tagját az R50-et és a T41-et 

Ez utóbbi 1,4 … 1,7 GHz-es Pentium M pro-
cesszort, 30 … 60 gigabájtos merevlemezt, 256 …
2,000 MiB RAM-ot, CD-RW/DVD-meghajtót, ATI
Mobility Radeon 7500 32 MiB-os DDR 4X AGP-kár-
tyát, Gigabit Ethernet és 3 cég (Cisco, IBM és Intel

közûl választható)
által gyártott vezeték
nélküli kártyát, 5 …

7,5 órás üzemet
biztosító akku-
mulátort, sokféle
csatlakozási le-

hetõséget tartal-
maz. 
Hozzájuk hasonlóan ide
hozta a Siemens is új

termékét az S56 mobiltelefont. 
Ebben a legjobbaknál szokásosak (4096 színû ki-

jelzõ, belsõ antenna, 3 órás beszédidõ, polifonikus
csengõhangok, hanggal vezérelhetõség – beleértve a
hangparancsokat is –, számítógéppel szinkronizálható-
ság, MMS, GPRS) mind megtalálhatók, és a képen
látható apró méretben.  

A rendezvényt itt is a vezeték nélküli hálózatok
termékei uralták.    

A Netgear cég WG302 ProSafe 802.11g vezeték
nélküli hozzáférési pontja, és FSM7326P Layer 3
10/100 irányítható kapcsolója a PoE (Power over Eth-
ernet) jellemzõkkel rendelkezõ egységeket tartalmazó
rendszer is egyike volt a vezeték nélküli eszközöknek.

A cég a rendszer fõ elõnyének az olcsóságát tar-
totta, ami miatt a kis- és közepes vállalatoknak aján-
lotta. Központjában az Intel Xscale 422 processzor áll.
Mivel a rendszer a „SuperG” statikus 108 Mibit/s se-
bességre is képes, ezért gyorsabb is lehet, mint más
Wi-Fi-rendszerek. A titkosítás 40/64, 128 és 152 bites
WEP-adattitkosítást használhat, MAC-cím autentiká-
val, ami 256 felhasználót azonosíthat, és VPN-áteresz-
tõképességgel bír. A felhasználók WPA (Wi-Fi Pro-

tected Access) autentikálással és jövõre már a dupla
sebességes üzemmódhoz egy dinamikus azonosítással
is rendelkezni fognak.

ShowStoppers

Ezen a másik esti rendezvényen most is ugyanannyi-
an állítottak ki, mint tavaly (27). Ez tehát egy vi-
szonylag sikeres rendezvény volt.

A Cisco által nemrég felvásárolt, a kiskereskedel-
mi piacon Amerikában a piac többségét birtokló,

1. ábra. Vezeték nélküli digitális kamera

2. ábra. 6 mm átmérõjû digitális kamera

4. ábra. Az IBM új ThinkPad-jei

5. ábra. Az S56-os Siemens-mobiltelefon
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Linksys a kisvállalati vezeték nélküli teljes termékpa-
lettáját elhozta. Ezek nagy részét már nálunk is be-
mutatták, de pl. a Wireless-G Game Adapter új volt
(hacsak az nem történt, hogy ezt is bemutatták a Cis-
co-napokon, amiket az amerikai utam idején tartot-
tak), amit az on-line játékokhoz lehet használni, mi-
vel a játékkonzolokat tudja egy vezeték nélküli háló-
zatra rákapcsolni. Ez külön meghajtó nélkül képes
dolgozni a PlayStation 2, Xbox és GameCube típu-
sokkal. Ugyanennek van IEEE 802.11b szabványnak
megfelelõ változata is. 

A V Communication a közismert Partition Com-
mander, System Commander, Fix-It-Utilities legújabb
változatain felül itt mutatta be a Web Easy Profes-
sional 5 termékét is. Ez – szerintük – az egyetlen tel-
jesen egybeintegrált honlapkészítõ megoldás, ami va-
lódi „kapd fel és vidd!” tulajdonságú, megkönnyítve

ezáltal a használatot. Ugyancsak új volt a SystemSuite
5, ami az Ontrack 2002 szeptemberi felvásárlása óta
az elsõ új változat, és ami kiterjesztett antivírus-ész-
leléssel, tûzfalvédelemmel, valamint a legkülönfélébb
csatlakozó-, hálózat-, meghajtóegységek diagnosztizálá-
sával rendelkezik. Kiegészítették a Recovery Com-
mander adathelyreállítóval, és a SecureErase valódi és
teljes partíciót vagy az egész merevlemezt törlõvel is.

Az itthon is egyre népszerûbb antivírus szoftvert
gyártó Panda Antivirus ugyan már néhány héttel a
COMDEX elõtt jelentette be a Titanium Antivirus
2004 változatát, de itt mutatta be elõször. Ez nem-
csak a vírusok, trójai programok, férgek ellen véd, ha-
nem még a minket megviccelõket, a gépünkön ke-
resztül telefonálókat is megakadályozza tevékenysé-
gükben. Automatikusan ellenõrzi nem csak a be és
kimenõ leveleket, hanem a böngészés, letöltés közbe-
ni támadásokat is. A frissítés naponta történik és az
is automatikus.  

Lunch@Piero's   

Tizenkilencedik alkalommal rendezte meg Pat Meier,
az újságíróból rendezvényszervezõ vállalkozóvá lett
üzletasszony, ezt a most kétnaposra zsugorodott ren-
dezvényt. Meier asszony még mint újságíró tapasztal-
ta, hogy az újságírók mennyire szívesen pihennének
meg délidõben, lehetõleg a COMDEX közelében,
egyúttal enni is valamit. Rájött arra is, hogy ez ösz-
szeköthetõ bemutatók tartásával. Erre a termékeiket
bemutatni kívánók pénzt is adnak, és így létrejött az
a rendezvény, amit kizárólag újságíróknak (azok kö-
zül is csak a meghívottaknak) tartanak. A tavaly be-
vezetett újdonság az volt, hogy délelõtt a program
elõadásokkal egészült ki, mégpedig egy-egy téma kö-
ré csoportosulókkal. Most a vezeték nélküli hálózatok
(mi is lehetett volna más?) és a robotok szerepeltek
a mûsoron.

A rendezvény sikerét jól mutatja, hogy a
COMDEX zuhanásszerû kiállítói létszámcsökkenésével,
a többi rendezvény jó esetben stagnálásával szemben,
ez háromszorosára növelte az itt kiállítók számát (36).

Az AdMedia Activision System terméke egy digi-
talizált plazmamonitor-rendszer, amin mozgóképek,
hangeffektusok valósíthatók meg egyidejûleg sok kép-
ernyõn. Az erre a célra kifejlesztett, és a képernyõs
egységbe beépített, mikroprocesszor lehetõvé teszi,
hogy a képernyõhöz a legkülönbözõbb módokon (pl.
ûrhold, kábel, ISDN, DSL vagy az internet) lehessen
elérni. A beépített processzor és a külsõ adatforrás
együtt nagyon tág alkalmazási lehetõséget ad.   

A DISC (Digital Interactive Systems Corporation)
bemutatta a DISCover PC Game Console technoló-
giáját, amivel módosítatlanul futtathatók PC-kre írt já-
tékok az ezt a technológiát használó játékkonzolokon.

Ennek használatával elkerülhetõ az a fejlesztõi
munka – és annak költségei –, ami a játék átírásával
jár. Így a 13 milliárdos játékiparban ezzel megnyílik
azok elõtt is az út, akik eddig nem erre szánt gépe-
ket gyártottak.

6. ábra. Vezeték nélküli eszköz

7. ábra. Új PC-s játékkonzol-technológia
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Pályázatok az EU-ban (2. rész)

SIPOS MIHÁLY

A pályázat elkészítése nem más, mint a már kész pro-
jekttervnek a támogatást nyújtó (pályáztató) szervezet
elvárásainak megfelelõ struktúrában történõ leírása. 
A pályázatot mindig a támogató által kibocsátott pá-
lyázati ûrlapon kell benyújtani. Ügyelni kell arra, hogy
valóban az elvárt információkat szolgáltassuk az elvárt
formában, vagyis nem abból kell kiindulni a pályázat
megírásakor, hogy mit kívánunk elmondani saját ma-
gunkról, hanem abból, mire kíváncsi a támogató. 

A sikeres pályázati tevékenység elõfeltétele, hogy
idõben és megbízható forrásból értesüljünk a külön-
bözõ pályázati lehetõségekrõl. Néhány tanács a pályá-
zatfigyeléshez:
• A keresést érdemes különbözõ gyûjtõportálokon

kezdeni.
• A tájékozódásban, EU-s dokumentumokhoz, por-

tálokhoz való hozzáférésben segítenek az ország-
szerte megtalálható Európai Információs Pontok.

• Fontos, hogy megbizonyosodjunk róla, hiteles for-
rásból származik-e az információ. Volt már rá pél-
da, hogy valamely vállalkozás abból próbált bevé-
telt teremteni, hogy olyan információt árult pén-
zért, ami az adott pályázati programot kezelõ szer-
vezetnél ingyenesen elérhetõ. 

• Érdemes elõre tájékozódni, mert mire egy felhívás
nyomtatásban megjelenik, nagy volumenû nemzetkö-
zi pályázatok esetében általában már késõ partnerek
vagy téma után nézni, addigra már felállnak a ha-
tározott elképzelésekkel rendelkezõ konzorciumok.

• Kellõ pályázati tapasztalat híján érdemes kisebb
pályázatokkal kezdeni vagy tapasztaltabb partne-
rekhez csatlakozni. Tanulságos lehet az adott te-
rületen vagy pályázati programban sikeresen meg-
valósult projektek tanulmányozása.
A pályázati formanyomtatvány kitöltése elõtt meg

kell gyõzõdni arról, hogy a pályázat benyújtásának
minden (formai/tartalmi/pénzügyi) követelményével
tisztában vagyunk-e, ismerjük-e a pályázati alapdoku-
mentumokat (pályázati felhívás, pályázati útmutató).
Amennyiben figyelmetlenség vagy nem kellõ tájéko-
zottság folytán formailag hibásan nyújtjuk be a pályá-
zatot, az nem is kerül tartalmi bírálatra – vagyis ér-
demi vizsgálat nélkül elutasítják (hacsak a pályázati
felhívás lehetõvé nem teszi a hiánypótlást).

Pályáztató szervezetenként eltérõen számtalan kü-
lönféle pályázati ûrlap létezik. Lényegében azonban a
legtöbb ûrlap tartalmazza az alábbi alapvetõ részeket:
I. Adatok – a projekt címe, alapadatai, a pályázó (és

partnereinek) elérhetõsége.
II. Projektleírás – a projektmegvalósítás teljes folyama-

tának ismertetése:
1. A tervezett projekt rövid összefoglalása
2.. A tervezett projekt célja
3. A projekt várható eredményei és hatásai
4. A projektben részt vevõ partnerintézmények szak-

értelme és feladatai,
5. Monitoring (nyomon követés) és értékelés, azaz

hogyan biztosítják a projekt ütemterv szerinti vég-
rehajtását és a munka értékelését

6. Az eredmények terjesztése (disszemináció)
7. A tevékenységek ütemezése és idõterve, azaz egy

munkaterv, az egyes feladatok végrehajtásáért fe-
lelõsök megjelölésével. 

III. Költségvetés

IV. Mellékletek – A pályázatban leírtak alátámasztására
szolgáló dokumentumok, igazolások, valamint a
partnerek szándéknyilatkozatai. Kizárólag olyan
mellékleteket csatoljunk a pályázathoz, amelyekre
a támogató kifejezetten igényt tart. A pályázati ûr-
lap kitöltéséhez vegyük igénybe a pályáztató szer-
vezet által nyújtott segítséget is (konzultációs le-
hetõség, pályázatíró szeminárium, pályázatíró kala-
uzok)! Bizonyosodjunk meg arról, hogy a beadott
ûrlap valóban egyértelmû és világos, valamint,
hogy minden egyes kérdésre választ adtunk. A bí-
rálók nem gondolatolvasók – ötleteinket csak a le-
írtak alapján tudják megítélni. 

A pályázat benyújtása 

Minden pályázati felhíváshoz tartozik egy útmutató,
amelyben a pályázáshoz szükséges összes információ meg-
található. Az útmutatót ajánlatos a pályázat elkészítése
elõtt figyelmesen végigolvasni, mert csak azok a pályáza-
tok számíthatnak támogatásra, amelyek eleget tesznek a
kiírásban és az útmutatóban megfogalmazott követelmé-
nyeknek. Ami a pályázati felhívásban, illetve az útmuta-
tóban nincs benne, az nem kérhetõ rajtunk számon. 

Nem kis bosszúságot jelent, ha az idõt és anyagia-
kat sem kímélve, hónapok nehéz munkájával elkészí-
tett pályázatunkat valami egészen banális hiba miatt
utasítják el. A pályáztató szervezet számára is kelle-
metlen, ha egy látszólag jó projekttervet, pályázatot
azért kell elutasítani, mert a pályázó például nem a
megadott határidõre küldte be pályázatát. Éppen ezért
a pályáztató szervezetek unos-untalan ismétlik, hogy
mindig olvassuk el a pályázati kiírást és a szükséges
információs anyagokat, majd ha ezek után valami nem
világos a számunkra, konzultáljunk a pályáztatóval. 

A bírálat folyamata általában kétlépcsõs: elõször a
formai bírálatra kerül sor, és csak azok a pályázatok
kerülhetnek szakmai bírálatra, amelyek megfeleltek a
formai követelményeknek. Ezért mindenképpen taná-
csos idõt és figyelmet fordítani a formai követelmé-
nyek teljesítésére, hiszen sok értékes munka veszhet
kárba egy pecsét, aláírás vagy melléklet hiánya miatt. 

Formai tudnivalók

• Gyõzõdjenek meg róla, hogy intézményük jogo-
sult-e a pályázásra és csak olyan szervezeteket
vonjanak be az esetleges együttmûködésbe, ame-
lyek a pályázati kiírásban meghatározott feltételek-
nek megfelelnek!

• A pályázatot a megfelelõ példányszámban és for-
mátumban kell beadni, a pályázó szervezet felelõs
vezetõjének eredeti aláírásával és a szervezet ere-
deti pecsétjével hitelesítve.

• A pályázat elkészítéséhez használják a pályáztató
szervezet által kiadott, általában az internetrõl is
letölthetõ pályázati ûrlapot! A pályázati ûrlap min-
den rovatát figyelmesen töltsék ki, a kért adato-
kat pontosan adják meg!

• Ügyeljenek a pályázati ûrlap által meghatározott ter-
jedelmi korlátok betartására, azokat ne lépjék túl!
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• Fordítsanak különös figyelmet a beadási határidõ
betartására! Beadási határidõ lehet a beérkezés
ideje vagy a postára adás dátuma, ez pályázattípu-
sonként változik, így mindig a pályázati kiírásban
foglaltak a mérvadók!

• Lehetséges, hogy a pályázatot nem csak papíron,
de elektronikus formában is be kell nyújtani, a fel-
dolgozás megkönnyítése végett. Ilyen esetben fi-
gyeljenek arra, hogy a papíron és az interneten
beadott pályázat megegyezzen! Eltérés esetén min-
denkor a papíron beadott pályázat a mérvadó. 

• Ha a pályázat nyelve nem magyar, akkor az EU
valamely hivatalos nyelvén kell beadni, errõl szin-
tén egyértelmûen rendelkezik az útmutató.

• A költségvetés elkészítésénél ügyeljenek a minimá-
lisan és maximálisan igényelhetõ összegekre, ne
kérjenek se többet, se kevesebbet, mint amennyi
indokolt. A költségvetés tervezésekor más megkö-
tésekkel is találkozhatnak (pl. a személyi költsé-
gek vagy az eszközbeszerzésre fordítható összeg
maximalizálása), ezeket minden esetben tartsák be! 

• Érdemes többször is ellenõrizni, hogy a költségve-
tés nem tartalmaz-e számszaki hibát. Akár egy kis
számítási hiba is a pályázat elutasítását vonhatja
maga után!
A pályázat a regisztráció során kap egy regisztrá-

ciós számot, melyre a pályázattal kapcsolatos késõbbi
kommunikáció során a pályázónak minden esetben
hivatkoznia kell.

A pályázat tartalmi részével kapcsolatos tanácsok

• Ha két vagy több fél közremûködésérõl van szó,
a projektben szereplõ partnerek dolgozzanak ki
egy együttmûködési megállapodást. A megállapo-
dás térjen ki a szellemi és egyéb tulajdonjogokra,
a feladatok, költségek és kockázatok megosztásá-
ra. Ajánlatos kinevezni egy projektvezetõt, aki a
projekt tartalmi és pénzügyi megvalósításáért felel. 

• A projekt céljainak a pályázati felhívásban közzé-
tett célkitûzésekkel összhangban kell lenniük,
mindazonáltal túl kell mutatniuk azok általános
vonásain. A projekt tartalmára és célcsoportjaira
vonatkozó konkrét, mérhetõ célok megfogalmazá-
sával kell egyértelmûvé tenniük pályázatuk létjo-
gosultságát, és azt, hogy a támogatás, mint eszköz,
miért alkalmas céljaik megvalósítására. 

• A támogatás a projekt költségeihez való hozzájáru-
lás, és nem fedezi a projekttel kapcsolatban felme-
rülõ valamennyi költséget. A pályázó intézmények-
nek így megfelelõ nagyságú saját forrás biztosítását
is vállalniuk kell, amely pályázattípustól függõen le-
het anyagi vagy természetbeni hozzájárulás.

• A költségvetésnek minden esetben összhangban
kell lennie a leírt tevékenységekkel, illetve mun-
katervvel. Tervezése során tartsák szem elõtt a
költséghatékonyság elvét!

Végrehajtás

• A projekteredmények, illetve a projekt megvalósí-
tása során nyert (hasznos) tapasztalatok széles kö-
rû terjesztése, a disszemináció a projekt lényeges
eleme. Mivel ez teljes mértékben projektfüggõ,
minden egyes esetben egyedi disszeminációs stra-
tégiát és cselekvési tervet kell készíteni.

• A projektet a végrehajtása során dokumentálni
kell, minden dokumentumot gondosan õrizzenek
meg a pályázó intézményben, zárt helyen! Ezeket
ne adják át se más szervezetnek, se magánsze-
mélynek megõrzés céljából!

• A projekt végrehajtása során minden, az eredeti
tervtõl való eltérést a lehetõ leghamarabb közölni
kell az illetékes szervezetekkel! Nagyobb eltérések,
változások esetén engedélyre vagy a támogatási
szerzõdés módosítására is szükség lehet. 
A késõbbiekben meg kell találni azt a pályázati for-

mát, amelytõl támogatásra számíthatunk tervezett tevé-
kenységünk megvalósításához. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy nem a projekt van a pályázatért, hanem a pályá-
zat a projektért. A pályázat gyakorlatilag a projekt ter-
vének leírása. Pályázat tehát akkor születik, amikor már
kidolgozott projekttervünk van. A sorrend nem cserél-
hetõ fel. A pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelõ-
en kell az elõírt pályázati ûrlapon, az elõírt mellékle-
tek (pl. mûszaki tervek, igazolások) csatolásával benyúj-
tani. A pályázati ûrlap célja az, hogy a projektünkrõl
átfogó, lényegre törõ és egyértelmû információt adjunk. 

A projekt

A projekt fogalmának több dimenziója is létezik. 
A projektet, illetve az ún. „projekttípusú gondolko-
dást” az alábbi jellemzõkkel lehet összefoglalni:
• egyedi szervezeti környezetben megtervezett és

végrehajtott lépéssorozat,
• konkrét célt/célokat meghatározott idõ alatt kíván

elérni,
• a célok eléréséhez meghatározott (humán és anya-

gi) erõforrásokat rendel.

A projekt kezdetétõl a végéig három fõ lépcsõn kell
végighaladni: 
I. A projekt létrehozása
II. A projekt megvalósítása
III.A projekt értékelése 

(és az eredmények terjesztése)
A sikeres projekt legfõbb ismérvei, hogy világosan

átlátható, meggyõzõ és mérhetõ. Ez átláthatóbbá, lo-
gikusabbá, könnyebben ellenõrizhetõvé teszi a terve-
zést, munkaszervezést, segít elkerülni a tervezés során
a logikai következetlenségeket. 

Horizontális politikák

A projektek létrehozásának fázisában elengedhetetlen,
hogy beszéljünk azokról a követelményekrõl, amelyeket
minden egyes, az Európai Unió által támogatott projekt
esetében érvényesíteni kell. Az ún. horizontális politikák
érvényesítésérõl van szó, amelyek nélkül egyre kevésbé
számíthatunk arra, hogy projekttervünk támogatást nyer. 

Az Európai Unió Bizottsága az általa is támoga-
tott fejlesztések esetében alapvetõ követelményként
fogalmazta meg az ún. horizontális elvek, mint a
fenntartható fejlõdés (l. környezetvédelem) és az
esélyegyenlõség következetes érvényesítését. Vagyis
nincs szó egy-egy iparág, szakmakultúra közvetlen po-
zitív diszkriminációjáról, azaz vertikalitásról. Ehelyett
a széles körû, a közérdeket elõmozdító projekteket
támogatják (infrastruktúra-, humánerõforrás-, ill. vál-
lalkozásfejlesztési kategóriák). 

Környezetvédelem

• Hulladékgazdálkodás, hulladékkeletkezés és -meg-
elõzés, hulladékhasznosítás, hulladékkezelés módja,
hulladékártalmatlanítás módja, helykiválasztás, hul-
ladékszállítás. A természetbe hulladékként viszsza-
kerülõ anyagok mennyiségének és veszélyességé-
nek csökkennie kell 

• Közlekedés, logisztika, szállítás, mobilitási igény,
szállítási igény közlekedési mód szerinti megoszlása,



tömegközlekedés fejlesztése, jármûkorszerûsítés. 
A szállítási igény mérséklése, és a személyszállítás
esetén a tömegközlekedés elõnyben részesítése. Kü-
lönösen fontos az infrastruktúra-fejlesztési projektek-
nél, a nagy ipari, kereskedelmi létesítményeknél. 

Esélyegyenlõség

• Humánerõforrás-fejlesztési projekt: Biztosítja-e a
projekt, hogy a képzési és munkalehetõségek el-
jussanak a hátrányos helyzetû csoportokhoz?

• Infrastruktúra-fejlesztési projektek: Mutassa be,
hogy hogyan fogja a projekt garantálni a fizikai
infrastruktúra fejlesztésével, a közlekedés fejlesz-
tésévek, illetve az információs és kommunikációs
technológia hozzáférésével az elmaradott települé-
sek elszigeteltségének csökkentését!

• Vállalkozásfejlesztési projektek: Biztosítja-e a pro-
jekt az atipikus foglalkoztatást (pl. részmunkaidõt,
rugalmas megállapodásokat a munkavállalók szá-
mára, hogy ezáltal bõvüljön a munkavállalók le-
hetséges összetétele)?
Az esélyegyenlõség vonatkozásában fontos leszö-

gezni, hogy a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõség
elõsegítésének horizontális célja mellett kiemelt fon-
tosságú a hátrányos helyzetû csoportok esélyegyenlõ-
ségének érvényesítése, amely Magyarországon minde-
nekelõtt a romák, valamint a fogyatékkal élõ embe-
rek helyzetének javítását foglalja magában. 
A pályázónak az alábbi három kategória valamelyiké-
be sorolva kell bemutatnia a horizontális célok érvé-
nyesülését az adott projektben:
• fenntartható fejlõdés szempontjából pozitív-e, 
• fenntartható fejlõdésorientált-e, vagy 

• fenntartható fejlõdés (esélyegyenlõség, környezet-
védelem) szempontjából semleges/negatív-e,

A projekt a fenntartható fejlõdés szempontjából po-
zitív, ha a fenntartható fejlõdés megteremtése magas
prioritást élvez a projekten belül. Ez azt jelenti, hogy
• legfõbb céljuk pl. az esélyegyenlõség biztosítása, 
• célcsoportjuk a nõk és a hátrányos helyzetû cso-

portok, és/vagy olyan kulcsszereplõket céloznak
meg, akik képesek befolyásolni a fenntartható fej-
lõdés elérését,

• olyan projektek, amelyek közérthetõen meghatá-
rozzák azokat az akadályokat, amelyek gátolják az
esélyegyenlõség megvalósulását. 

Példa: esélyegyenlõség szempontjából pozitív egy kép-
zési projekt, amely kisgyermekes anyáknak a munka-
erõpiacra való visszatérését segíti.

A projekt fenntartható fejlõdésorientált, ha a fenn-
tartható fejlõdés (esélyegyenlõség, környezetvédelem)
közepes prioritást élvez. Így például:
• figyelembe veszi pl. a nõk, férfiak és a hátrányos

helyzetû csoportok különbözõ igényeit; 
• tartalmaz különbözõ ösztönzõket az esélyegyenlõ-

ség elõsegítése érdekében;
• hozzájárul az esélyegyenlõtlenség leküzdéséhez és az

esélyegyenlõség fejlesztéséhez férfiak és nõk között,
a hátrányos helyzetû csoportok esetében különösen
azon területeken, amelyekre a projekt hatással van. 

Példa: esélyegyenlõség-orientált egy tömegközlekedés-
fejlesztési projekt, amely kedvez a – saját közleke-
dési eszközzel nem rendelkezõ – hátrányos helyzetû-
eknek.

A fenntartható fejlõdés szempontjából semle-
ges/negatív projektben minimálisan vagy egyáltalán
nincs jelen a fenntartható fejlõdés. 
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Elektronikai cégeink könnyebb boldogulása érdekében
tekintsük át azokat a jogokat és kötelességeket, ame-
lyek leginkább érinteni fogják õket az uniós csatlako-
zás kapcsán. Ezek azok a lépések, amelyek egy ré-
szét már most is meg lehet tenni, másik részére pe-
dig a csatlakozás után kerülhet sor, de fel kell rájuk
készülni.

Adatszolgáltatás
A társaságok levélpapírjaikon és megrendelõlapjaikon
kötelesek feltüntetni, hogy melyik cégbíróságon tart-
ják nyilván a társaságot, a nyilvántartásban hány be-
jegyzés szerepel, hol van a székhelye, valamint annak
tényét, ha a társaság felszámolás alatt áll. Ha a pa-
pírokon szerepel a cég jegyzett tõkéje, akkor külön
fel kell tüntetni a jegyzett és a befizetett tõkét.

Ezenkívül a vállalkozásoknak rendelkezniük kell
az egész EU-ra kiterjedõ ÁFA-azonosító számmal,
melyet a vevõ ÁFA-azonosítójával együtt számláikon
szerepeltetni kötelesek.

Mindenekelõtt hangsúlyozni kell az úgynevezett „szabadság” alapelvének fontossá-
gát. Az EU-ban ma már minden intézkedés, szabályalkotás úgy történik, hogy abban
tükrözõdjön az áruk, személyek, szolgáltatások, tõkék szabad áramlása. Ez is közre-
játszik abban, hogy uniós tagságunk a magyar elektronikai vállalkozók számára egy-
részt új piaci lehetõségeket, másrészt a verseny erõsödését fogja jelenteni. Meg kell
még említeni, hogy az 1991-ben aláírt Társulási Szerzõdéssel Magyarország vállalta,
hogy jogszabályait a csatlakozásig a közösségi jogrenddel harmonizálja, és intézmény-
rendszereit fejleszti. Ennek keretében történtek az utóbbi évek változásai például az
adózás, a termékek forgalmazhatósága, a fogyasztóvédelem terén.

Adózás
Az EU jogrendszere csak az indirekt adókra (azaz a
forgalmi és a fogyasztási adókra) ír elõ harmonizált
szabályokat.

Az ÁFA esetében kétféle adókulcsot rögzít: Az
általános adókulcsnak legalább 15%-nak kell lennie, a
kedvezményesek pedig nem lehetnek alacsonyabbak
5%-nál. Ebbõl az is következik, hogy az Unióban
nincs 0%-os adókulcs. A fogyasztási és jövedéki
adóknak (benzin, alkohol, cigaretta) is igazodniuk kell
az EU által elõírt mértékhez.

A direkt adók (személyi jövedelemadó, társasági
adó) szabályozása továbbra is tagállami hatáskörben
marad.

Foglalkoztatás
Összhangban a „szabadsággal”, minden uniós állam-
polgár szabadon vállalhat munkát az EU egész terü-
letén, munkavállalási engedély kiváltásának kötelezett-
sége nélkül. Azonban, ha a munkavállalás tervezett

Jogaink és kötelességeink változása –
EU-kistéka

SIPOS MIHÁLY
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idõtartama meghaladja a 3 hónapot, akkor tartózko-
dási engedély megszerzése szükséges, melyet 5 évre
adnak ki és írásos kérelem esetén automatikusan
meghosszabbítanak. 

Megkötöttség azonban, hogy a megfelelõ képzett-
ségen túl a munkavállalónak be kell lépnie az adott
tagállam társadalombiztosítási rendszerébe, sõt elõír-
hatják az alkalmassági teszten való részvételt.

Fogyasztóvédelem
A fogyasztói érdekek az EU jogrendjében olyan ma-
gas szintû védelmet élveznek, amely más közösségi
politikákban is elsõbbséget kap. Az elõírások be nem
tartása komoly szankciók kiszabását eredményezheti,
amely akár a tevékenység kényszerû beszüntetése is
lehet.

Az egyes tagállamok az EU általános elõírásainál
szigorúbb fogyasztóvédelmi követelményeket is alkal-
mazhatnak. A szigorúbb megkötöttségek a vállalkozá-
sok számára elõnnyel is járhatnak; hiszen az a cég,
amely ezeket az elõírásokat is maradéktalanul ki tud-
ja elégíteni, jelentõsen meg tudja erõsíteni piaci pozí-
cióját.

Képzés, szakképzés
Mindenekelõtt le kell szögezni, hogy az Unióban a
munkaadó szabadon dönthet arról, hogy milyen okle-
velet, szakképesítést fogad el. A befogadó állam azon-
ban meghatározhatja a szakmai minõsítés minimális
szintjét, elõírhat honosító képzési idõszakot vagy akár
képességvizsgálatot is.

Jelenleg nincs az Európai Unióban olyan oklevél
vagy szakképesítés, amelyet valamennyi tagállam elis-
mer. Ugyanakkor hazánk már kötött egyes uniós tag-
államokkal (pl. Németország, Ausztria, Franciaország)
a szakképesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó
kétoldalú szerzõdéseket.

Környezetvédelem
Az uniós csatlakozást követõen minden egyes vállal-
kozásnak meg kell felelnie az EU nagyon szigorú
környezetvédelmi normáinak. Itt a Környezetvédelmi
Menedzsment és Átvilágítási Rendszert (angol rövidí-
tése alapján az EMAS-t) szeretném kiemelni. Ez a
rendszer amellett, hogy biztosítja az adott vállalkozás
telephelyének környezeti megfelelõségét, lehetõvé te-
szi a testreszabott környezetpolitika kialakítását és
megvalósítását. Az EMAS-rendszer alkalmazása nem
kötelezõ, de elõnyös lehet.

Közbeszerzés
Ugyanúgy mint Magyarországon, az EU tagállamaiban
közösségei szinten kötelezõ egy bizonyos értékhatár
fölötti állami megrendelések közbeszerzési pályáztatá-
sának és tenderfelhívásának az Unió hivatalos közlö-
nyében, az Official Journalban való közzététele. A
résztvevõk egyenlõ eséllyel való indulásának lehetõsé-
gét az Európai Bizottság ellenõrzi.

Szabványok
A szabványok az Unióban olyan közmegegyezésen
alapuló mûszaki dokumentumok, amelyek alkalmazá-
sa alapvetõen nem kötelezõ, de célszerû. Célszerû,
mivel ezek olyan szigorú követelményeket írnak elõ
a vállalkozások számára, amelyek teljesítése a ver-
senyképesség alapvetõ feltétele. 

Itt kell megemlíteni, hogy az EU-tagállamok kivé-
teles jelleggel elõírhatják bizonyos szabványok kötele-
zõ érvényét.

Szellemi tulajdon
Az Európai Unióban egyetlen bejelentéssel az összes
tagállam területén gyakorolni lehet a kizárólagos jo-
gokat. Az oltalmak bejegyzése a spanyolországi Ali-
cantéban mûködõ közösségi hivatalban történik.

Csatlakozásunk után a közösségi védjegyekre vo-
natkozó jogok, oltalmak automatikusan kiterjednek
hazánkra is. Hogy ne legyen ütközés a nálunk koráb-
ban bejegyzett védjegyek és az Uniótól átvettek kö-

zött, a magyar vállalkozásoknak ún. „speciális felszó-
lalási joga” van. Ennek lényege, hogy a csatlakozást
megelõzõ 6 hónap során kinyilvánított ezen jog által
a magyar cég megakadályozhatja a közösségi védjegy
magyarországi kiterjesztését, ezáltal megvédve saját
védjegyét.

Szociális partnerség
Ez az intézmény hasonlatos a Medgyessy-kormány ál-
tal felújított társadalmi érdekegyeztetõ tanács, illetve
a munkahelyi érdekegyeztetõ fórumok, szakszerveze-
tek intézményéhez. A magyarországi szociális partne-
rek jelenlegi kompetenciájába tartozó ügyek (béralku,
kollektív szerzõdések, munkaidõ-szabályozás stb.) a
csatlakozást követõen is tagállami hatáskörben ma-
radnak. Emellett azonban eleget kell tenni az EU
kötelezõ érvényû szociálpolitikai irányelveinek is,
amelyek közösségi szintû kollektív alku keretében
születnek.

Szociálpolitika
A munkahelyi biztonság és egészség védelme a kö-
zösségi jog legkidolgozottabb területei közé tartozik.
Ez a magas szintû védelem azonban a munkaerõvel
kapcsolatos költségek emelkedését eredményezheti.
Ez elsõsorban a KKV-knak okozhat nehézséget, ami
hosszabb távon az Európai Szociális Alap támogatá-
sainak igénybevételével csökkenthetõ.

Támogatáspolitika
Az Unió a vállalkozók által elérhetõ támogatásokat
pályázatok útján biztosítja. Ezek közül az elektroni-
kai cégek által már ma is igénybe vehetõk az alábbi
programok:
ISPA – környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra
PHARE – beruházási programok részfinanszírozása

A csatlakozást követõen a magyar vállalkozások
közül az elmaradott régiókban dolgozók az ún. Struk-
turális Alapokból kaphatnak fejlesztéseikhez max
75%-os támogatást.

Termékfelelõsség
A termék minõségéért, a vonatkozó elõírások megtar-
tásáért az Unióban a gyártó, illetve az importõr fe-
lel. Ugyanezt az elvet fogalmazza meg a termékfele-
lõsségrõl szóló magyar 1993. évi X. törvény is. Ennek
értelmében a fogyasztó a gyártóval szemben érvénye-
síteni tudja a hibás termék miatt bekövetkezett kárát.

Itt szeretném felhívni a gyártó cégek figyelmét arra,
hogy az uniós fogyasztók általában jól ismerik jogaikat,
tudják, hogyan érvényesíthetik termékfelelõsségi igénye-
iket. Ezért ajánlott, hogy a gyártók minél több, részle-
tesebb fogyasztói információt adjanak termékeikhez.

Terméktanúsítás
AZ EU belsõ piacán csak olyan termékek hozhatók
forgalomba, amelyek a rájuk vonatkozó termékbizton-
sági követelményeket és irányelveket maradéktalanul
kielégítik. Ezt a CE-jelölés feltüntetésével jelzik. Ez
azt mutatja a vásárlónak, hogy a termék biztonságos
és a gyártó, ill. forgalomba hozó errõl az elõírt mó-
don meg is gyõzõdött. Az ilyen termék szabadon for-
galmazható az EU-ban. A hatóság a kereskedelem-
ben ellenõrzi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termék
rendelkezik-e a szükséges dokumentumokkal, stb.

A CE-jelölésre vonatkozó magyar jogszabály 2001.
július 1-jén lépett hatályba.

Versenyszabályozás

Bár a közösségi versenypolitika széles körben tiltja az
állami támogatásokat, a tagállamoknak módjukban áll
támogatni például a KKV-kat, a K+F projekteket, a
környezetvédelmi beruházásokat. Ebbõl eredõen ma az
valószínûsíthetõ, hogy a jövõben a KKV-k támogatása
hazánkban bõvülni fog, amelyhez közösségi pénzek
nyújtanak majd segítséget. Ezen túlmenõen a magyar
KKV-k számára más közösségi szolgáltatások is rendel-
kezésre fognak állni, mint pl. a partnerkeresés.
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Ipari körökben gyak-
ran elhangzik a meg-
jegyzés, hogy az egye-
tem túlzottan tudo-
mányos szinten képe-
zi a jövõ szakembere-
it, akik kikerülve az
életbe, kezdhetik
megtanulni a „gya-
korlatot”. Bizonyára
van benne valami
igazság, de az is igaz,
hogy az elmélet min-
denütt elmélet, a gya-
korlat pedig erõsen
helyspecifikus, és
mindent nem lehet
megtanítani az öt év
alatt, és nincs is rá
szükség. Meg kell vi-
szont tanítani azokat
az általános érvényû
laborfogásokat, me-
lyek nélkül konstruk-
tõr-üzemeltetõ mér-
nök nem élhet meg.
Ebben a témában tar-
tott március 12-én
ipari napot a Buda-
pesti Mûszaki Egye-
tem Villamosmérnöki
Kara. Az eseménynek
különös aktualitást
ad, hogy májusi Eu-
rópai Uniós belépé-
sünk kapcsán a felsõ-
oktatás kapui kitárul-
nak a hazai hallgatók
elõtt is, és a kemény
versenyhelyzetben a
jó öreg BME-nek is
állnia kell a sarat.

A következõkben
Dr. Péceli Gábor professzor elõadásából adunk sze-
melvényeket.

Az elõadás címe: Mérnöki készségek fejlesztése
korszerû laboratóriumi eszközökkel. 

Mérnök nincs mûszer nélkül, ez a mérnök szer-
száma. Márpedig a szerszámnak jónak kell lennie, és
érteni kell használatához. A szerszámok jóságáról
egyrészt gondoskodik az állam, meglehetõsen szûk
anyagi keretek között, de szerencsére gondoskodnak
a vezetõ cégek is, amelyek – a jó szakember-után-
pótlás reményében – szponzorálják az egyetemeket,
fõként laborfelszerelésekkel, mûszerekkel, és a hozzá-
juk tartozó szoftverekkel. (Legutóbb számot adtunk
a Rohde & Schwarz laboravatásról). 

Az egyetem gyakorlati oktatásának feladata a
szakmaspecifikus gyakorlati ismeretek és készségek
fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók ismeterete-
ket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szem-
pontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezé-

járásait, és megismerik a
mérések dokumentálásának, valamint a mérési eredmé-
nyek további felhasználásának legfontosabb szabályait.

Mindkét szakon heti 4×4 órában 4 laboratórium
áll rendelkezésre, laboratóriumonként 8 mérõhellyel,
mérõhelyenként 2 fõs csoportokat várva. A követke-
zõ képek mindennél többet mondanak a laborokban
folyó munkáról.

Az egyetem tehát sokat tesz azért, hogy a vég-
zõs mérnökök kellõ gyakorlattal kerüljenek ki az
életbe. Reméljük, hogy az elkövetkezõ idõkben a ha-
zai elektronikai cégek is még több anyagi és elvi tá-
mogatást nyújtanak, hogy a magyar egyetem legalább
olyan vonzó legyen, mint sok neves külföldi.

sekre és mérõeszkö-
zökre vonatkozóan.
Elsajátítják a mérések
megtervezésének, ösz-
szeállításának és vég-
rehajtásának alapvetõ
módszereit, valamint
az alaplabor eszközei-
nek használatát. 

Gyakorolják a mé-
rési eredmények kiérté-
kelési módszereit, ill. el-

1. ábra. Oszcilloszkóp, generátor,
multiméter, tápegység és 
számítógép minden asztalon, 
laborokként speciális 
célmûszerek 

Életközeli egyetemi oktatás

2. ábra. A polcon: multiméter, 
generátor, tápegység;
az asztalon:
oszcilloszkóp, mérendõ panel

3. ábra.
Áramkörépítés és -bemérés

4. ábra. Ismerkedés a Verilog-eszközökkel

5. ábra. Folyik az FSK adatátviteli berendezés bemérése

6. ábra.
Készülnek a mérésvezetõk ...
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EU-tagság – avagy mi lehet velünk, 
mi lesz velünk

DR. SIMONYI ENDRE
A bevezetõben azt írtuk, hogy az új rovat a címben feltett kérdésekkel kíván
foglalkozni. Igyekszünk a tájékoztatás eszközeivel elõsegíteni, hogy az olvasók
megismerhessék a Lap szakterületén belül a lehetõségeket, amiket a tagsá-
gunk nyújt, a kötelességeket, amiknek eleget kell tennünk. Tesszük ezt azért,
hogy minél inkább nyerhessünk a belépéssel 

jában, a Szabványügyi Közlönyben kerül sor, s infor-
mál az MSZT honlapja is. 

Egy ötlet és megvalósítása

Az MMD a következõ pontokban foglalta össze,
hogy miért fontosak a vezeték nélküli csatlakozási
pontok, és az Intel Centrino-technológia, amelynek a
kiemelt távközlési témakör ad aktualitást, és amely-
bõl a legfontosabbakat ismertetem:
1. 2004 végére a vezeték nélküli csatlakozási ponto-

kat használók száma várhatóan 30 millióra nõ, ami
háromszorosa a 2003-as év 9,3 milliós adatának.

2. Mára világszerte megközelítõleg 30 000 nyilvános
csatlakozási pontot vizsgáltak be az Intel mérnökei.

3. Jelenleg 18 országban több mint 50 olyan vezeték
nélküli internetszolgáltató mûködik, melyek világ-
szerte több ezer csatlakozási pontot hitelesítenek. 

4. Ez idáig neves hardvergyártók, több mint 130
Intel Centrino Mobil-technológiával felszerelt hor-
dozható számítógépet terveztek.

5. 2003 és 2004 között a kelet-közép-európai és afri-
kai régióban rendkívül nagy arányú, évi 40%-os
növekedést mutatott a hordozható számítógép-el-
adások aránya. 

6. 2004-ben a hordozható számítógépek eladási aránya vi-
lágszerte hozzávetõlegesen 30%-os lesz, az egész PC-
piacot tekintve. A hordozható számítógép-eladások
nagymértékben megnõnek; a leggyorsabban növekvõ
szegmenst a végfelhasználói vásárlások jelentik majd.

7. Az Intel Centrino mobil technológiát használó
Pentium M processzorok a mobil processzorok pi-
acán rendkívül magas arányt képviselnek. (Egy
szóbeli információ szerint ez 70%.) 

8. Európában a különbözõ iparágakban mûködõ nagy
és kisvállalatok jelentõs profitnövekedésrõl számol-
tak be a vezeték nélküli mobil szolgáltatások álta-
li termelékenységnövekedés, a költségcsökkentések,
illetve a valós idejû hozzáférhetõség eredménye-
ként. Egyes számítások szerint 2004 végére a mo-
bil számítógépek és vezeték nélküli csatlakozási
pontok által nyújtott elõnyöknek köszönhetõen, az
utazó dolgozók akár napi 30 percet is nyerhetnek,
a termelékenység  –  vagy saját maguk – javára.
Az ilyen nyilvános csatlakozási pontokból már ná-

lunk is van néhány száz. És az egyik hazai megvaló-
sító idén is további több száz pontot létesít.

De, hogy kerül ez ebbe a rovatba?
Ilyen pontok kiépítése, mûködtetése szakmánk fel-

adata. Nem mindegy azonban az, hogy idõben ébredve
itthon (és – mivel vannak megfelelõ szakembereink, amit
az említett hazai vállalat is igazol – máshol az Unióban)
– mi vagy külföldiek építik ki ezeket,
– elég gyorsan terjed-e el ez az igen sok elõnnyel

járó technológia vagy sem.

Ismertetni fogunk minden olyan pályázati lehetõséget,
amirõl tudomást szerzünk, és amivel élni lehet. A si-
keres pályázás érdekében igyekszünk tájékoztatást ad-
ni a jó pályázatkészítéshez szükségesekrõl.

Ismertetni fogjuk a jogi és egyéb területi szabály-
változásokat. Ennek a megvalósítása folytatódik most.
És elindítjuk a pályázást elõsegítõ sorozatunkat.

Szabványok magyar nyelven

A magyar elektronikai vállalkozók több fórumon is je-
lezték, hogy a hazánkban eddig folytatott gyakorlat, mi-
szerint az EU-s elõírásokat (általában) angol nyelven,
mindössze egy „jóváhagyó közlemény”-nyel párosítva
teszik közzé, rendkívül hátrányosan érinti õket. A kis-
és középvállalkozások versenyképessége javításának, pi-
acra jutásuk és piacon maradásuk elengedhetetlen fel-
tétele azoknak a mûszaki követelményeknek a pontos
ismerete, amelyeket a szigorúan szabályozott és egysé-
ges uniós piac megkíván. Az angol nyelvismeret hiánya
miatt, fõként a vállalkozók számokban meghatározott
hányadát kitevõ kis- és középvállalkozások esnek el
azoktól a szabványokban található információktól, ame-
lyek versenyképessé tehetik e szektort gyártóként, be-
szállítóként, alvállalkozóként vagy szolgáltatóként. 

Pénzügyi okok miatt – hiányzott az anyagi forrás –
jelenleg még az európai szabványoknak kevesebb mint
egyharmada van csak magyar nyelven bevezetve. A töb-
bi angol nyelvû nemzeti szabvány. A meglévõ magyar
nyelvû anyagok kizárólag a jogközelítést támogató, a jog-
szabályokhoz kötõdõ európai szabványok fordításai, ame-
lyek elsõsorban az élet, az egészség, a fogyasztó védel-
mére adnak módszereket, minimum követelményeket. 

A probléma enyhülni látszik, mert 2003 legvégén
Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter és
Pónyai György a Magyar Szabványügyi Testület
(MSZT) ügyvezetõ igazgatója a GKM-ben a KKV-k ré-
szére a csatlakozás utáni piacon maradáshoz nélkülöz-
hetetlen EU-szabványok magyar nyelvû bevezetése ér-
dekében szerzõdést írt alá. Ennek alapján lehetõvé vá-
lik 12 szakma – köztük pl. épületgépészet, háztartási gé-
pek, hûtõgépszerelés, jármûvek elektromos alkatrészei
gyártása, villamos játékok, optika – kis- és középvállal-
kozóinak az európai uniós piacon az esélyegyenlõséget
és versenyképességet biztosító, 212 angolul íródott EU-
szabvány magyar nyelvû bevezetése. Ezek terjedelme
összesen 5736 oldal. Az aláírt támogatási szerzõdés eh-
hez 147 millió Ft fedezetet biztosít a GKM részérõl. 
A munka folyamatos lesz, 2004. október 31-ig befejezõ-
dik. A szabványokat a Szabványügyi Közlönyben hirde-
tik ki, majd azt követõen beszerezhetik a vállalkozók.

Az elsõ magyar nyelvû anyagok 2004 áprilisában
készülnek el várhatóan a csomagolás, a gumi-, a jár-
mûalkatrészek, a mûanyagipar területérõl. Kihirdeté-
sükre a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lap-
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Mi a teendõ, 
ha „borotnyomos lesz az egyedül létezõ 
lemez vakolatlan arca”?

PÁLINKÁS TIBOR GÉPÉSZMÉRNÖK

Bizonyára emlékeznek még olvasóink a híres-hírhedt
„Elektromos csellentyûcske” használati utasítására. Bi-
zony, az sem volt éppen irodalmi stílusú, de a mel-
lékelt szkennelt oldalak (egy DVD-lejátszóhoz – pon-
tosabban: DVD-játékoshoz – adott használati utasítás
három oldalának) nyelvezete, helyesírása egyszerûen
megdöbbentõ. Az iromány terminológiájával élve akár
hibás útmutató-létezési módnak is tekinthetem.

Gyanítom, hogy ezt valamilyen fordítóprogrammal
ferdítették (talán angolból) olyan, a gyártó által megbí-
zott egyének, akik nem ismerik a magyar nyelvet, de
lehet, hogy az angolt sem! Sajnálatos, hogy a szöve-
get Magyarországon senki sem ellenõrizte, senki sem
emelt ellene kifogást! Pedig, olvasván a szöveget,
többször is szokatlan hangot vagy illatot bocsáthattak vol-
na ki!

Azt hiszem, hogy a „magyar nyelvû, közérthetõ és
egyértelmû” szöveget nem szükséges kommentálni; az
magáért beszél. Ha rosszindulatú lennék, csak ennyit
fûznék hozzá:
– a fordító borotnyomos(?) arcát – a lyuktól szélre – sósavas
oldattal kellett volna letörölni, majd vakolni, mielõtt a
földszinten, az uszoda mellett megrázta volna az áramot...

A fogyasztók védelmérõl szóló 1997. évi CLV. törvény 9. §-a elõírja mind
a természetes és jogi személyek, mind a jogi személyiség nélküli gazdasá-
gi társaságok részére, hogy a Magyarországon forgalomba hozott árun
„jól olvashatóan, magyar nyelven, közérthetõen és egyértelmûen” szere-
peljenek a fogyasztók tájékoztatásához és a hatósági ellenõrzéshez szük-
séges részletes adatok. A jogszabály nemcsak a Magyarországon gyártott,
hanem az importáruk alapvetõ tulajdonságaira, használatára, minõségére
nézve is elõírja a MAGYAR NYELVÛ tájékoztatási kötelezettséget.

(Azt csak közbevetõleg jegyzem meg, hogy ezt a
„DVD-játékost” én nem vásárolnám meg, hiszen
uszoda mellett lakom, nem is a földszinten, hanem az
ötödiken, ráadásul szûk lakásomban nincs egy olyan
zug, ahol ne sétálgatnának gyakran. Pedig beh’ vá-
gyom egy olyan rusztikus példányra, amelynek elôli és
mögötti fatáblája is van...)

Nyilván nem ez az egyetlen, a drága, csúcstechno-
lógiát képviselõ tartós fogyasztási cikkekhez mellékelt,
hasonló „nyelvezetû” iromány. Kedves illetékesek! Az
a kérésem, hogy amikor a fordítással foglalkoznak,
akkor vigyázzanak, nehogy a meleg körülmények között
ülve homlokon legyintse Önöket a párás gáz. Ha
mégis, akkor feltétlenül töröljék le puha, száraz és síma
textíliával! (De semmiképpen ne az öszenyomott levegô-
vel szárítsák...) Ha így sem menne a dolog, akkor át-
adja a javító munkát a szakétôknek, vagy kihúzza a dugót
és aztán kérjen segítséget tõle! Munka közben soha ne
töltjön folyékonyt, mármint alcoholt! (Persze, benzolot
sem...) Ne dolgozzon olyan helyen, ahol eléri az esôs
hômérsékletet, pláne, ha közben gyakran sétálgatnak az
emberek! Végül: ne dugulja el a szellôzô lyukot, hiszen
munka közben az agynak friss, oxigéndús vérre van
szüksége, hiszen hômennyiséget (is) termel! Ha végre
átadta a fordítást, akkor semmiképpen se befolyásolja
a szakértôk javítását!

Végül: az egyedül létezô lemez – talán az örök nagy
kérdésre is választ kaptunk? – áldását kérem az
ereményesebb fordítómunka érdekében minden fordí-
tóra, amikor napvilágra hozza az ihletett mûvet! A já-
tékost viszont igenis nézze egyenesen, hogy rájöjjön, ho-
gyan kell azt használni, majd az így szerzett tapasz-
talatokat értelmes, magyar, egymással egyeztetett
alanyt és állítmányt is tartalmazó mondatokban papír-
ra vetni; ellenkezõ esetben a nyelvi apparátusa magas
helyrõl esik le – még ha stabil emelvényen állt volna
is, miközben a stílus súlyos kárt ér el!

Cikkünket részint áprilisi tréfás jókedvünkben ad-
juk közre (ilyet még úgysem tett az ELEKTROnet),
másrészt viszont most, hogy belépünk az Unióba, ta-
lán még jobban oda kell figyelnünk anyanyelvünk (és
szakmai nyelvezetünk) kérdéseire, mert jó dolog egy
hatalmas szervezethez tartozni, de azért nemzeti ön-
tudatunkra is illik odafigyelni, és ilyen gépkönyvet ki-
adás elõtt lektoráltatni. Vagy akkor már nem is lesz
olyan olcsó a kínai? (A szerk. megjegyzése)

Pálinkás Tibor gépészmérnök, tpalinkas@radiovilag.hu

1. ábra. Mintaoldal a gépkönyvbõl



ELEKTROnet
2004/3

EU OLDALAK 79
Honlap: www.elektro-net.hu

Könyvismertetés

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókjaiban is 
elérhetõ a 

„Gyakorlati tudnivalók 
az Európai Unióról 
kis- és középvállalkozóknak”
címû kézikönyv.
A kézikönyv elsõsorban a kis- és középvállalkozók-
nak készült, de hasznosan forgathatják a könyvtárak
olvasói, az iskolai és felsõoktatási képzésben részt ve-
võk is; valamennyiük számára fontos kommunikációs
pont lehet az uniós követelményeknek való megfele-
lés folyamatában. Ezért országosan közel 2850 köz-
mûvelõdési könyvtárnak, az egyetemekhez, fõiskolák-
hoz és kutatóbázisokhoz, a régiófejlesztési központok-
hoz és kistérségi megbízottakhoz, a kiállításszervezõk-
höz is továbbítja a kiadványt GKM.

A GKM ezen kötet kiadása mellett 25-féle szak-
mai kiadványt és több mint 50 oltatási, képzési se-
gédanyagot is megjelentet. Így a GKM információhor-
dozóival összesen 300 000 érdeklõdõ juthat általános,
vagy szakmaspecifikus EU információkhoz.

Az említett kézikönyv 45 ezer példányos I. kiadá-
sa iránt nagy – a szakminisztérium elõzetes várakozá-
sait messze meghaladó – érdeklõdés volt. A kiadványt
rendkívül széles vállalkozói körben terítette a GKM a
kamarák és az érdekképviseleti szervezetek országos
hálózata, valamint a szakmai szövetségek segítségével.

A GKM „Az EU házhoz jön” kis- és középvállal-
kozás-felkészítõ országos programja keretében is minden
résztvevõ, eddig 15000 hazai vállalkozó már kézhez kap-
ta a kiadványt, de határon túli programok nyomán is
szép számmal igényelték a határon túli magyar vállalko-
zók és szakmai, érdekképviseleti szervezetek, közigazga-
tási szervek. Az a tapasztalat, hogy a vállalkozók nagyon
megkedvelték a térítésmentesen kézhez kapott kéziköny-
vet, mert érthetõ módon, gyakorlati megközelítésben tá-
lalja az érdeklõdésükre számot tartó uniós tudnivalókat.

A nagy sikerre és jelentõs nagyságrendû, további
új igényekre tekintettel a kézikönyv továbbfejlesztett
és korszerûsített II. kiadása a közelmúltban jelent
meg további 100 ezer példányban.

A kötet második kiadásának felfrissített, bõvített
tartalmú fejezetei az elsõ kiadáshoz képest is eligazo-
dást nyújtanak a közösségi szabályok világában, és vá-
laszt, megoldási kulcsot adnak a napjainkban sûrûn fel-
merülõ, az uniós csatlakozást illetõ kérdésekre. Részle-
tes tájékoztatást nyújtanak az unió vállalkozáspolitikájá-
ról, a jogszabályi környezetrõl, praktikus ismereteket,
eljárásokat, valamint ötleteket közvetítve, elsõsorban a
vállalkozóknak. Akik további, részletesebb, vagy mé-
lyebb információkat igényelnek, megadja ezek hozzáfér-
hetõségét, azaz információs forrástérképként is szolgál.
A könnyen kezelhetõ és áttekinthetõ kézikönyv szerzõi
és szerkesztõi, akik egy-egy témában ismert szaktekin-
télyek, a közérthetõségre, hasznosságra törekedtek.

A GKM a mikro-, kis- és középvállalkozók EU-
integrációs felkészítõ programja keretében számos más
kiadvánnyal is segíti a vállalkozókat. Ennek során
60000 példányban megjelent az „Iránytû* Európai
Unió címszavakban kis- és középvállalkozóknak” cí-
mû, 22 alapfogalmat tisztázó ismeretterjesztõ füzet.

A kiadvány iránt érdeklõdõknek a fõosztályon Fü-
löp Lászlóné segít (telefonszám: 374-2958).

Dr. Gutassy Attila: 
Menedzsmentrendszerek auditálása 
TÜV Rheinland UnterCert, Budapest, 2003
Az elektronikai, elektrotechnikai iparban, az autó-
ipari beszállítók körében ma már nem létezik kor-
szerû vállalatvezetés minõségirányítási (pl. ISO 900x)
és/vagy környezetközpontú irányítási (ISO 14001), az-
az menedzsmentrendszer nélkül. Ezeket a rendszere-
ket azonban idõrõl idõre auditálni kell. Vagyis egy
külsõ, független személy, szervezet által meg kell
vizsgáltatni, hogy rendszerünk kielégíti-e a vele szem-
ben támasztott követelményeket, eleget tesz-e a kri-
tériumoknak. 

A különbözõ menedzsmentrendszereket idáig más
és más elõírások alapján kellett auditálni. Mivel azon-
ban ezen vizsgálatok között nincs lényeges különbség,
ezért ISO 19011:2002/MSZ EN ISO 19011:2003 szá-
mon létrehoztak egy egységes szabványt, amely ha-
tálytalanítja és helyettesíti az eddigi szabályozást.
Ezen elõírások megismeréséhez és alkalmazásához
nyújt közérthetõ formában segítséget Dr. Gutassy At-
tila a TÜV Rheinland InterCert Akadémia gondozá-
sában decemberben megjelent „Menedzsmentrendsze-
rek auditálása” c. könyvében. A fõbb témákat egy-
egy külön fejezetben fejti ki, mint például: Alapfogal-
mak, Auditálási elvek, Auditprogram irányítása, Az
auditor és az auditált „tízparancsolata”, Szempontok
a különbözõ menedzsmentrendszerek auditálásához. A
megértést esettanulmányok és tanulságos történetek is
segítik.

(Ára: 3600 Ft/db. Bõvebb információ a TÜV
Rheinland InterCert Akadémia üzletág 461-1240-es te-
lefonján.)
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Summary
EH-antenna systems with new approach (Lajos Harmat) 21

The article makes the concept of the EH-antenna and
the differences to the Hertz-antenna clear. It describes its
physical field, and briefly speaks about EH Antenna
System's EH Star Antenna-type antenna.

High speed with ultra-wideband radio technology – a 100-year-old
technique revolutionizes data transmission (László Kulcsár) 23

In order to increase the data transmission rates, German
research workers will resurrect a 100-year-old technique
once again. The new technology is based on the radio
signal transmission with very large frequency bandwidth.

Wavecom breakthrough in energy management (Balázs Kovács) 24
Wavecom has begun the new year with an innovation, intro-
ducing the ultra-low consumption WISMO module. The arti-
cle is completed by the introduction of Wavecom novelties.

GSM-based solution in mobile office communication 
(Attila Kovács) 25

Pannon GSM's newest service utilizes the GSM-technol-
ogy to realize office and office management daily routine
applications. This makes the telephone-based communica-
tion even more versatile. The article presents the Pannon
Mobile Assistant service.

Component kaleidoscope (Miklós Lambert) 28
As his manner is, the author present the newest industry
products from such international manufacturers like Linear
Technologies, SMART Modular Technologies, COTO
Technology, RF Micro and the others. The products
marched up include DDR-modules manufactured with lead-
free technology, ultra miniature reed-switches, EDGE-capa-
ble power amplifiers, smart card interfaces, and so on.

Microcontrollers with SRAM program memory 
(Dr. László Madarász) 33

Today's modern microcontrollers have static RAM to
serve as the controller's program memory. The author
reviews the advantages and application of latest type solu-
tion devices. The first part provides a review on techni-
cal background and the SRAM-type microcontrollers
from Dallas.

ChipCAD news (ChipCAD Kft.) 37
The news stuff reviews more novelties. It's an important
event in the company's history that it has just found a new
direct partner in the person of Monolithic Power Systems
(MPS). You can get acquainted with some new products
of the MPS company that focuses on four main areas.

Technology news (Miklós Lambert) 39
Siemens Dematic software platform, Universal
Instruments insertion head, Universal-Hitachi co-operation
for embedding, LPKF-Ticona license contract – these are
the main themes of the present issue's technology news
heading.

Professional marking technique – warranty for safety 45
The article deals with DYMO products that provide solu-
tion for the problematic markings of the electrical engi-
neering industry. The portable electric title printers have
multiple utilization opportunities.

Lead-free Surface Mount Technology – Seminar of Microsolder 2. 46
The article is about the second lecture of the seminar-
series.

TELECOMMUNICATION

Telecommunications in a new dimension 3
The author provides a short historical and basic principle
reviews on telecommunications. The industry of telecom-
munication is evolving with marvelous swiftness, and more
articles are here in the present issue to read.

Leading you in to the world of 3G systems (Dr. István Bartolits) 6
The author makes the concepts clear, presents the sys-
tem's basic principles, reviews the network's arrangement
and the frequency ranges, and doesn't forget about the
applications.

News from CODICO (Lóránd Szabó) 9
CODICO's novelties for this month are the much-appre-
ciated Digi-modules and MICREL company's KENDIN
Ethernet-controller processors. The article contains a
short review on both of them.

Who collects the bits from up there? – 
UMTS network base stations (Georg Kopf) 10

The article views the radio network from the viewpoint
of the infrastructure expert. It says that the GSM-net-
work are exhausted, there really is a need for a new,
more advanced network that provides much more in the
area of databased services, too.

Telecommunication news (Attila Kovács) 14
The news in brief contains information on happenings
related to domestic and international companies and the
market. The companies being touched upon are
Vodafone, Matáv, Invitel and their competitors.

The 6 … 12 W wall rack-mountable power supplies open areas for
new, modern applications (Kapacitás Kft.) 15

The article's theme is the EGSTON N1x product family
that comes in various configurations (N1i, N1h) and pro-
vides regulated voltage at a given power. The presented
innovative power supply method opens areas for new
applications.

Solution for an even more economic call 
routing (Ottó Werschitz) 16

Ericsson's Optimal Business Routing system serves the
more efficient and economical call routing between
telecommunication service providers. The article discusses
the new system's functions, the supported platforms, and
provides information on the Hungarian leading-in.

Embedding the radio transmission (László Gruber) 18
You can observe in the electronic device manufacturing
industry that more and more components are being
embedded into the products. As the current issue focus-
es on the area of telecommunications, you can read about
the embedding of a radio frequency unit. The author also
writes about the Norwegian Radiocraft's ISM-band-based
solution and its application areas.

Motorola's new GSM industrial module for data 
transmission purposes (Péter Havas) 20

The article presents the successor of the popular G18
device, the USB-driver-equipped G20 and the Fastkit
1002 evaluation board. Ha also writes about the unique
features of industrial GSM-modules and their utilization
possibilities.

COMPONENTS

TECHNOLOGY
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For any modern SMD package, even lead-free – 
innovative BGA/SMT rework solution (Péter Regõs) 48

The award-winning ERSA IR 550A rework machine serves
as the article's theme. The precisely controllable and regu-
lar able equipment is based on the reflow basic principle.

Intel Developer Forum 2004 Spring (IDF '04) (Part 1.) 
(Zoltán Széll) 65

Intel has held the spring function of IDF 2004 in
February. The first part of the series of papers contains
the happenings of the first two days.

Flood of HP servers in February – 64-bit servers 
also for small- and medium enterprises (Part 1.) (Zoltán Széll) 67

The first part's theme is the 64-bit HP servers that con-
tain PA-8800 microprocessor(s). After the brief review of
the CPU, the author discusses the main criterions of the
variously configured server computers.

“Mass does not perish, but does it transform?” 
(Dr. Endre Simonyi) 69

The article doesn't really touch upon COMDEX but
preferably the changes that can be experienced on some
other functions (like INVEX). The author doesn't divest
the reader of his own experiences.

Competitions in the EU (Part 2.) (Mihály Sipos) 72
The second part discusses the most important particulars
you need to know to create and to present a competi-
tion. The article also tells you about formal requirements,
and provides some advices relating to its content.

The change of our rights and obligations – EU rules 
(Mihály Sipos) 74

In order to ease the native electronics companies' things to
be done that occur with the join to the EU, the article
reviews the changing rights and obligations. Many of the nec-
essary arrangements can be executed now, the rest can be
done after the join, but you have to be prepared to do them.

Lifelike university education 76
Industrial experts keep saying that the graduated students
do not have enough practical expertise; they have to
gather all of them during their work. The lecture of the
BUTE's Department of Measurement and Information
Systems' leader tries to prove the opposite fact.

EU-membership, or what can happen to us, 
what will happen to us? (Dr. Endre Simonyi) 72

The purpose of the articles is still to acquaint the read-
ers with the possibilities that will be at our disposal
because of our membership after the joining. It's a recent
happening, that till October, all the EU standards will be
published in Hungarian, too.

What to do if “the by itself existing disk's plastered face gets”? 
(Tibor Pálinkás) 78

The author expresses its dissatisfaction with the products
in Hungary that come with unsupervised user's manual
in foreign languages or in horrible translations, all that
within the frame of a funny tined article.

Microchip site (ChipCAD Kft.) 60
Microchip has extended its offer with two new demon-
stration boards that help you to familiarize yourself with
the new, 16-bit dsPIC microcontrollers, so the dsPIC
development projects can already be launched. Besides,
new lithium-battery charger circuits are featured, too.

Engine management (Part 2) (Gyula Sipos) 61
In the second part the author summarizes the tasks to
be solved and the problems that come up. He deals with
the engine management systems' database part in detail.

Acceleration sensors in the automotive industry (Part 3) 
(András Szegedi) 63

The author has written his article based on his laborato-
ry experiments. The ending part of the series contains the
representation of the measurement outcomes.

Book review 79
Two books are reviewed in the informative. One of them is
the “Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis- és kö-
zépvállalkozóknak” (“Practical particulars about the European
Union for small- and medium entrepreneurs”) that is explic-
itly written for the recipients and is being encircled by large
interests. The other one is the “Menedzsmentrendszerek
auditálása” (“Auditing of Management Systems”) book from
Dr. Attila Gutassy. This one discusses the auditing of com-
pany control systems operating in the industry of electronics
and electrical engineering.

Wind generator systems from ATYS-co Irányítástechnikai Kft. 50
Not only the higher costs of traditional power sources can
motivate people to utilize alternative ones; there are situa-
tions, where the installation of the latter is simply not pos-
sible. Such applications are for example remote measurement-
and control systems. The article presents the English Marlec's
generators designed for low and medium wind velocity.

New communication controller module PC from Advantech 52
Advantech's newest communication controller is intended
for system integrators, and it's Ethernet-based and can
handle all the functions. The ADAM-6500's most impor-
tant utilization area is the trustworthy control of data log-
ger- and controller modules.

Qualification of OTN-networks (Mátyás Böckl) 55
Anritsu's new tool is a single-device solution for the exe-
cution of all the widespread transmission technique exam-
inations. In the article you can find the operation modes,
supported bitrates and other parameters of the jitter-mea-
surement-capable device.

Remote measurement, remote controlled instrument – a network
analyzer, as the ultimate example of PC-PC Internet 
communication (László Horváth) 56

The article discusses the Dewetron PNA-600 network ana-
lyzer. The intelligent instrument is capable of analyzing
three-phase networks' quality, and is also capable of com-
municating with the outside world with the help of the
Internet, thus it can be controlled remotely.

Reasonably priced electric and magnetic field measurement tool for
the 5 Hz … 100 kHz frequency range (ProMet Méréstechnika Kft.) 58

The article gives you an inkling of the Italian PMM S.r.l's
products that can measure electric and magnetic field
intensity. The various probes and tools are supplemented
by the spectrum analysis function.
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Analóg és interfész-termékcsaládok
Thermal
Management
• Temperature

Sensors
• Fan Controllers/

Fan Fault
Detectors

Power 
Management
• LDO & Switching

Regulators
• Charge Pump

DC/DC Converters
• Power MOSFET

Drivers
• System Supervisors
• Voltage Detectors
• Voltage References

Battery 
Management
• Li-Ion Battery

Chargers
• Smart Battery

Managers

Linear

• Op Amps
• Comparators
• Linear Integrated

Devices

Mixed-Signal

• A/D Converter
Families

• Digital
Potentiometers

• System D/A
Converters

• V/F and F/V
Converters

Interface

• CAN Peripherals
• Infrared

Peripherals
• LIN Transceiver
• Serial

Peripherals
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Analóg/Digitális konverterek (A/D)

MCP3221 12 bites ADC SOT-23 tokozásban 175 µA
tipikus áramfelvétellel

MCP3208 Nyolc csatornás 12 bites ADC 320 µA
tipikus áramfelvétellel

MCP3301 Differenciális bemenetú́ ADC 300 µA
tipikus áramfelvétellel

DC/DC konverterek

MCP1601/ PFM-üzemmód, kifejezetten a telep áramának
TC105 csökkentésére készenléti állapotban, PWM

a kimeneti teljesítmény maximalizására

MCP1252/ Nagyon kis nyugalmiáram-felvételú́re tervezték,
MCP1253 maximalizálva a hatásfokát és kímélve 

a telepeket. Buck/boost-üzemmód a telep 
teljes feszültségtartományának kihasználására

LDO áramkörök

TC1016 Pici, SC-70 tokozás

TC55 1,1 µA, rendkívül alacsony áramfogyasztás

TC1300 LDO beépített RESET-funkcióval

TC2015 ±0.4% kimeneti feszültség pontosság

nanoAMP mú́veletieró́sító́k

MCP614x/ Akár 1,4 V-tól is mú́ködó́képes, jelentó́sen 
MCP604x megnövelve a telep élettartamát

100 kHz-es GBWP, mindössze 600 nA tipikus
nyugalmiáram-felvétellel

Maximum 1 µA nyugalmiáram

PDIP, SOIC, MSOP és pici SOT-23 tokozások


