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de hosszú távon ennél többrôl van szó. A köz-
gondolkodás alakulása partner kell legyen a
lehetôségek kihasználásában! Hiába ugyanis
a pályázat, jelentôs anyagi támogatás, ha
nincs rá vállalkozó mérnök. Elek tro ni kai ipa-
runk sikeres felfejlôdése ma már sokkal több
mérnököt és technikust igényelne, és elég szé-
gyenteljes, hogy egyre több esetben „import-
ra” szorulunk, mert a környezô országokban
többen szereznek képesítést, diplomát! És ez a
közgondolkodás bûne, hogy pályaválasztás-
kor nagyobb érdeklôdés mu tatkozik a hu mán
jellegû, inkább a szolgáltatást, mint az újérték -
teremtést szolgáló pályák iránt, hogy a kevés
pontszámmal bejutó hallgatók kontraszelek-
ciót váltanak ki, amelyrôl a jelenlegi cégveze-
tôk panaszkodnak.

És ennek egyéb vonzatai is vannak. Az
elektronikai ipar kedves mellékzöngéje, az
amatôrizmus megváltozott, a „fogyasztói társa-
dalom” dömpingcikkei és a miniatürizálás kö -
vet keztében már nem építünk otthon tévét és
rádiót, de azért néhány okos kiegészítôt igen. És
ebben nem a produktumot kell látni, hanem az
érdeklôdést, hozzáértést, szakmaszeretet!

A szakirodalom soha nem látott mély-
ponton van, mûszaki könyvkiadásunk –
néhány sikeresnek mondható erôfeszítéstôl
eltekintve – számokban szinte nem is
jegyezhetô. (Jó áron) beszerezhetô ugyan az
idegen nyelvû szakirodalom, de ehhez
nyelvtudás is kell, amivel szintén hadilábon
állunk. A hazai szakmai érdeklôdés alig
képes 2-3 elektronikai szaklapot eltartani,
szemben pl. Né met or szággal, ahol a népes-
ség arányát jó val felülmúlja az ilyenek
száma. Az egykori fellegvárnak tekinthetô
Mûszaki Könyvesboltunk (a Liszt Ferenc
téren) is megszûnt, mert mit áruljon?
Végnapjaiban több mint a fele számítás-
technikai felhasználói kézikönyv volt. A haj-
danában politikailag diktált, költségvetésbôl
irányítottan finanszírozott mûszaki könyvki-
adás mára ugyanazon piaci szereplô, mint a
sztárok (zûrös) életét bemutató „nyalánksá-
gok” könyvei, és a közgondolkodás – nem
kétséges! – melyiket preferálja...

A sort tovább lehet folytatni. A találmá-
nyok európai listáján az 50. helyezés
mögé szorultunk, a magyar nagytôke szí-
vesebben fektet bevásárlóközpontba, mint
az iparba, az elektronika területén a mér-
nökirodák a fehér holló elôfordulási gya-
koriságának szintjén vannak. Pedig ma
már keresik és megfizetik a mérnököt, és
csak abban reménykedhetünk, hogy ez
jótékony hatással lesz a közgondolkodás-
ra, ami elektronikai iparunk inkább kö ze li,
mint távolabbi jövôjében valósul meg...

Az elektronika majd’ minden napra tartogat
valami szenzációt. A miniatürizálást lassan
megszokjuk, nem csodálkoznánk el, ha hol-
nap egy olyan kenyérpirító automatikát
mutatnának be, amely a pirítás végét (tegnap
beprogramozott) kedvenc zenénk lejátszásá-
val jelezné. Megszoktuk, hogy ez az iparág
élharcosa a környezetvédelemnek, hogy a
RoHS elôírásainak betartásán nincs vita, aki
kilép a piacra, annak betartása kötelez.

Megszoktuk azt is, hogy az elektronika
lehetôvé teszi, hogy mindenhol mindent
lehet látni, hallani, érezni, beleértve a magán-
élet legféltettebb zugait is, a mûholdtól a tér-
figyelô kamerán át a „poloskáig” (csak az a
kérdés, hogy kinek, vagy kiknek áll érdeké-
ben ezen információ begyûjtése). Drága
gépeket konstruálunk arra, hogy üzeneteinket
titkosítsuk, felesleges információinkat meg-
semmisítsük, mert ez is elektronika. És ami óta
az elektronika az informatika elsô számú hor-
dozójává lépett elô (sokan azonosítják is a
kettôt), a digitális technikának köszönhetôen
az elektronika életünk szerves része, segítôje
és egyben megkeserítôje is.

Felmerül a kérdés, hogy mit tettünk,
jelenleg mit tehetünk, mit teszünk és még
mit tehetnénk mi, magyarok az elektronika
fejlôdéséért? A válasz sokrétû, összetett és
a szempontok megválasztását – minden
tiltakozásunk ellenére – az aktuális politi-
ka át- meg átszövi.

A múltat könnyebb tárgyalni, a tények
beszélnek. A magyarok tehetsége, tettei és
eredményei átlagon felül kitûnnek az össz-
eredménybôl. A dolog szépséghibája, hogy
mennyire nevezhetô magyar eredménynek a
magyar származású tudós, feltaláló munkássá-
ga, ha emigránsként, külföldön vált híressé,
nem saját hazájában vált prófétává? Ter mé -
szetesen én is népem pártján állok, hogy a szá-
mítógépet hazánkfia, Neumann János alkotta
meg, de a világ nagyobbik fele pl. IBM-et
emleget, mi pedig örömmel üdvözöljük, hogy
egy kedvezô egyetemi szerzôdés folyománya-
ként beledolgozhatunk a to vább  fejlesztésbe.
Tudjuk, hogy a telefonközpontot Puskás
Tivadar alkotta meg, mégis kitörô lelkesedéssel
üdvözöljük, amikor az Ericsson – fejlesztési
tervei sikere érdekében – egyetemi tanszékkel
szerzôdik a továbbfejlesztésben. Tudom, az is
igaz, hogy sokszor a tanítvány túltesz meste-
rén, bár ez a hasonlat itt kissé sántít. Miért?
Azért, mert kimagasló sikereink esetében nem
mint mester léptünk fel, hanem mint hazájá-
ban érvényesülni nem tudó ember útkeresése.

Hazai viszonylagos eredménytelenségünk
okát sokan vizsgálják, és a legkönnyebb kije-
lenteni, hogy a lehetôségek véges volta az ok.
Könnyû a mindenkori politikára fogni, hogy
nem teremti meg a lehetôségeket! Ez persze
sok tekintetben igaz, nagyon sok mú lik az
állami kedvezmények megfelelô kialakításán,

Az elektronika (közel)jövôje
a közgondolkodás tükrében



info@elektro-net.hu

2008/5.

4

Sok gondolatnak, cselekvésnek vagy akár
tárgynak van egy napja az év 365-ös
készletébôl, amikor kellemes és hasznos
dolog megemlékezni arról egy kis ünnep-
ség, esemény formájában. A magyar
mûszaki értelmiségnek, amely az elmúlt
rendszerben meglehetôsen háttérbe szo-
rult a hamis és eredménytelen ideológia
miatt, a tavalyi évig nem volt napja, míg-
nem Benkó Sándornak ez nem jutott
eszébe, és ötletét tavaly sikerre is vitte.
Idén immár második alkalommal ünne-
peltük május elsô szombatján a Magyar
Mûszaki Értelmiséget. A ha zai sikerek lát-
tán Benkó Sándor Brüsszelbe utazott
azzal a javaslattal, hogy az EU tagorszá-
gai is vegyék át a kezdeményezést, az
eseménynek még nagyobb hangsúlyt
adva a nemzetközi jelleg következmé-
nyeként.

Az idei ünnepségsorozatot a Papp
László Sportarénában rendezett dixie-
land-koncert nyitotta, majd három napon
át rendezvények követték egymást,
amelynek programját a sajtó képviselôi-
nek a Makadám Mérnök Klubban rende-
zetett sajtótájékoztatón jelentették be.
Az elsô napon, május 8-án – az idôpont-
ok szerencsés egybeesése következtében
– a MTESZ ünnepelte 60. születésnapját,
a gyémántjubileumi ünnepségre a MTESZ
székházában került sor. Ünnepi beszédé-
ben dr. Gordos Géza elnök méltatta 
az egyesület megalakulását 1948-ban,
amely a mai napig megôrizte a hazai
természettudományi élet irányítását, tag -
szervezeteivel ápolva és aktívan tovább-
fejlesztve a mûszaki haladás és tudomány
értékeit.

Az elnöki beszéd után köszöntôt
mondott dr. Világosi Gábor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke, és dr. Tolnay
Lajos, a Bányász-kohász Egyesület elnö-
ke, mint a MTESZ-t alkotó tagegyesületek
képviselôje. Tolmácsolták a Mérnökök

Magyar Mûszaki Értelmiség Napja

Dr. Gordos Géza MTESZ-elnök beszéde

Dr. Világosi Gábor megnyitja az ülést

Sajtótájékoztató a Makadám Mérnök Klubban

Világszövetsége (WFEO) képviselôje
üzenetét is. A köszöntôk után dr. Pártos
Ferenc, az NKTH elnöke beszélt a kuta-
tás, fejlesztés, innováció keretrendszeré-
nek fejlôdésérôl. Az ünnepséget ki tûn -
tetések át adása zárta.

Ugyanezen na pon tartott ünnepi ülést
a Magyar Mér nöki Kamara, ahol elôadá-
sok hangzottak el az európai mérnöki
kamarák szerepérôl, majd átadták az idei
Tierney Clark-díjakat.

Május 9-én a Magyar Innovációs
Szövetség tartott ünnepi ülést a Magyar
Tu do mányos Akadémia Dísz termében
„Tudomány és mér nökség a XXI. század-
ban” címmel.

A megnyitót dr. Kroó Norbert akadé-
mikus, az MTA alelnöke tartotta, elôadá-
sának mottója a ma már szállóigévé vált
mondás volt, hogy a mai magyar gaz -
daságban szemléletváltásra van szükség,
az értékelosztás helyett az értékteremtés-
re kell koncentrálni.

Ezután tudományos elôadásokat
hallottunk neves kutatóktól, akadémi-
kusoktól, az „atomenergia magyar talál-
mány”-tól az in for  matikai, jármû -
technikai témákon keresztül a korszerû
anyagtudományig és nanotechnológiá-
kig. Végezetül „Mérnök és innováció: a
feltalálástól a hétköznapok gyakorlatá-
ig” címû elôadásában dr. Bendzsel Mik-
lós, a Magyar Sza  ba dalmi Hivatal el  -
nöke a mai tarthatatlan helyzetrôl és a
tennivalókról beszélt.

A harmadik napon, május 10-én a
Parlament Kongresszusi termében emlé-
keztek meg a Magyar Mûszaki Értelmiség
Napjáról. A rendezvény fôvédnöke Szili
Katalin, az Országgyûlés elnöke volt,
távollétében dr. Világosi Gábor alelnök
nyitotta meg az ünnepi ülést.
Az elnökségben helyet foglalt dr. Gordos
Géza MTESZ-elnök, dr. Pálinkás József
MTA-elnök, dr. Patkó Gyula, a miskolci

egyetem rektora, dr. Gagyi Pálffy András,
a MTESZ fôigazgatója, dr. Szabó Gábor a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke, dr.
Kováts Gábor a Mérnöki Kamara elnöke
és dr. Ginsztler János, a Magyar
Mérnökakadémia elnöke, akik ünnepi
köszöntôket mondtak.

A rendezvényen elôadást tartott dr.
Molnár Károly BME- rektor, a Kutatásért
és Fejlesztésért Felelôs Miniszter „Euró -
paiságunk mérföldkövei” címmel, majd
Bogsch Erik, a Richter Gedeon vezér-
igazgatója „Richter – az innováció tradí-
ció” címmel, végül Straub Elek, a Magyar
Telekom Nyrt. ny. elnök-vezérigazgatója
„Infokommunikáció határok nélkül”.

A Magyar Mûszaki Értelmiség Napja
záróaktusaként a rendezô társadalmi
szervezetek és cégek felhívással fordul-
tak a magyar társadalomhoz. Felhívták
a döntéshozók figyelmét arra, hogy
Magyarország csak akkor állhat stabil
fejlôdési pályára, ha a mûszaki és
természettudományok területén mély-
reható fejlesztési programok indulnak a
közoktatásban és felsôoktatásban egy-
aránt. Az oktatásügyben gyors sikereket
elérni nem lehet, ezért ezek a progra-
mok csak akkor lehetnek hatásosak, ha
politikai hovatartozás nélkül, hosszú
távú nemzeti prioritásnak tekintik azo-
kat, és megfelelô forrásokat rendelnek
hozzájuk.
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Autodesk

Az Autodesk Inc., a 2D-s és 3D-s terve-
zôi szoftvermegoldások vezetô szállító-
ja, 20 darab, több mint 370 millió forint
értékû „Autodesk AliasStudio” szoftver
magyar nyelvû oktatási licencét adomá-
nyozta a Budapesti Mûszaki és Gaz da -
ság  tu do má nyi Egyetem Gép- és Ter -
mék tervezés Tanszékének. A gé pé sze ti
ter vezô szoft ve rek rendel ke zés re bo -
csátásával az Auto desk célja, hogy hat-
hatósan közremûködjön a gépészmér-
nök- és az iparitermék- és for ma ter ve -
zômérnök-képzésben, valamint az álta-
la kínált szoftver család jó vol tá ból lehe-
tôleg integrált szoftverek biztosítsák a
különbözô tervezési lépések számító-
gépes támogatását.

Az integrált szoftvermegoldásoknak kö -
szön hetôen az egyetem hallgatói a tipi-
kus iparitermék- és formatervezési fel-
adatokat már ismerôs szoftverkörnye-
zetben oldhatják meg, aminek követ-
keztében a tervezési tevékenység is
még hatékonyabbá válik. „Ezekhez a
törekvésekhez jól kapcsolódik az Alias -
Studio, amely kiválóan alkalmas a korai
ötletek, koncepciók azonnali, digitális
rögzítésére, majd pedig ezekbôl a ter-
vekbôl vi szony lag gyorsan, gépészeti-
leg korrekt felületek modellezésére.
Ráadásul a gyakorlati tervezési felada-
tok szempontjából lényeges tulajdon-
ság, hogy a tervezendô termékek mû -
szaki sajátosságai könnyedén be emel -
hetôk már a modellezés korai fázisában
is” – mondta dr. Vá radi Károly, a BME
Gép- és Ter mék ter vezés Tanszékének
tanszékvezetô egyetemi ta nára.

A BME és azon belül is a Gé pész -
mér nöki Kar az ország egyik legna-
gyobb ok ta tási célú CAD-felhasználója,
így lehetôsége van arra, hogy magas
óraszámban oktassa a Magyarországon

forgalmazott gépészeti célú tervezôrend-
szereket. Az egyetem nem titkolt szándé-
ka, hogy a Gép- és Terméktervezés Tan -
szék a jövôben az Autodesk elismert
Alias Studio ok ta tási központjává váljon
Magyaror szá gon és a kelet-közép-európai
régióban egy aránt. Ennek kapcsán szeret-
nék elérni, hogy két-három tanszéki ok ta -
tó az Auto desk Master Classes oklevélhez
szükséges oktatásban részesüljön, amely-
rôl már folynak a tárgyalások. A tovább-
képzésnek és az Auto desk termékek és
szoftverek csúcstechnológiájának kö szön  -
hetôen, az egyetem oktatói az el sô kézbôl
megszerzett, naprakész tu dást adhatják
majd át a jövô szakembereinek.

További információ:
www.autodesk.com/education

BalaBit

A BalaBit IT Security a legmagasabb igé-
nyeket kielégítô, különleges hálózatbizton-
sági megoldásokat gyártó, teljes mértékben
magyar tulajdonú fejlesztô-vállalat. A cég-
nek ügyfelei vannak számos európai
országban, Észak-Ameri ká ban és Ausztrá li -
á ban. A BalaBit IT Se cu rity elkötelezett híve
és követôje a nyílt szabványoknak, aktív
tagja a nyílt forráskódú közösségnek. A
syslog-ng a BalaBit legelterjedtebb terméke,
amely a UNIX/Linux-világ szinte szabvány-
nyá vált naplózómegoldása. Saját fejleszté -
sû tûzfalmegoldása Zorp néven ismert.

A Zorp 3.3 – az utolsó ecsetvonás,
ugyanis elkészült a Zorp 3-as széria utolsó
darabja. A hálózati határvédelmet megújító
Zorp-tûzfal fejlesztésének legjelentôsebb
állomása a 3-as széria megjelenése volt.
Akár a titkosított csatornák vizsgálatára, akár
a tartalom szû rés integrálására, akár az
adminisztratív pro tokollok auditjára gondo-
lunk, a ma gyar megoldás rengeteg olyan
funkciót hozott a piacra, amelyeket ma már
széles körben alkalmaznak szerte a világon.

A júniusban megjelent 3.3-as verzió az
utolsó simításokkal hozza végleges for  mába
az itthon piacvezetô nagyvállalati megol-
dást. A továbbfejlesztett me ned zs ment fe lü -
let, a kiterjesztett auditké pes sé gek, és az
újonnan megjelent pro xyk to  vábbra is bizto-
sítják a technológiai ve zetést a hazai fejlesz-
tésû tûzfal számára. A budapesti központú
BalaBit IT Security 2009 végére–2010 elejé-
re tervezi a Zorp következô generációjának,
a várhatóan Zorp 4.0 néven piacra kerülô
termék megjelenését. Zorp technológián
keresztül jelenleg körülbelül félmillió fel-
használó internetezik öt kontinensen.

További információ:
corporate.blogs.balabit.hu

BME–HP

Mûegyetemi és HP-s kutatók, mérnökök
olyan döntéstámogató technológiát hoztak
létre, amellyel az emberi agy egyik fontos,
hatékonyságot növelô mûködési jellemzôjét
utánozzák. A hír jelentôségét növeli, hogy
nem csak egy egyszeri laboratóriumi kísér-
letrôl van szó, amely több száz processzoros
csúcshardvert igényel, hanem kiváló ered-
ménnyel mûködtet he tô egy néhány pro-
cesszoros, átlagos teljesítményû számítógé-
pen, ill. számítógép- klaszteren is. Sôt, a
technológia idôközben már alkalmazásra is
talált a nemzeti villamosenergia-rend szer -
irányító vállalatnál. Segítségével pontosan és
folyamatosan lehet elôre jelezni a hálózat
paramétereinek várható értékeit az elkövet-
kezô percekben-órákban, és ezzel a koráb-
biaknál hatékonyabb, ezáltal gazdaságo-
sabb rend szer irányítás megvalósulhat meg.

A technológia mûködésének megér-
téséhez valamilyen szinten az emberi agy
mûködését is ismerni kell. Az em beri agy-
nak (legalább) kétféle memóriája van. A
rövid távú memória néhány tíz másod-
percig képes az információkat tárolni.
Arra szolgál, hogy segítségével folyama-
tosan tartani tudjuk a kapcsolatunkat a
külvilággal az érzékszerveinken keresz-
tül. Az agynak ezenkívül van egy hosszú
távú memóriája is. Ide kerül be mindaz a
tudás, tapasztalat, amelyet születésünk
óta megszereztünk látásunk, hallásuk,
egyéb érzékszerveink segítségével. Ha
ide bekerül valami, akkor akár évtizedek
múlva is képesek lehetünk felhasználni.

Az emberek élete – valamilyen érte-
lemben – nem más, mint reakciók soro-
zata a külvilág ingereire. Ennek során
mind a rövid, mind a hosszú távú memó-
riánkat használjuk.

Az informatikai rendszerek sokáig nem
voltak képesek mindkét fajta mûködést haté-
konyan támogatni/utá nozni. A BME és a HP
új fejlesztésének jelentôségét az adja, hogy
úgy sikerült házasítani a kétféle mûködést,
hogy hatékonyan lehet mind a „rövid távú”,
mind a „hosszú távú” memóriát és a hoz -
zájuk kapcsolódó képességeket is használni.
A számítógép folyamatosan tart hatja a kap-
csolatot a külvilággal, eközben egy hatalmas
tudástár tartalmához is hozzáférhet. Így a
korábbiaknál hatékonyabban (és egyre
„emberibben”) tud mûködni, olyan komp-
lex ope ratív döntéseket lehet most már vele
hozatni, ill. emberi döntésekhez támogatást
adni, amelyek korábban az igen magas költ-
ségek miatt nem voltak reálisak.

További információ: Gajdos
Sándor, gajdos@tmit.bme.hu

Szerk.: Gruber László

Hírek az informatika világából

1. ábra. Autodesk AliasStudio
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Az IBM-nél a mû anyag  le mezt mágnesez-
hetô vas-oxiddal vonták be, amelyet a haj-
lékonysága miatt flopinak neveztek el. Ez
a név rajta maradt még akkor is, amikor a
lemez merev mûanyag házat kapott.
1969-ben a legelsô példányok tárolókapa-
citása mindössze 80, az 1976-ban meg -
született 5 hüvelykes lemezeké pedig csak
90 kilobájt volt. A Sony egyoldalas 3 hü -
vely kese pe dig a születési évében, 1982-
ben már 280 kilobájtot tudott rögzíteni.

De van itt egy nagyon fontos, magyar
mérföldkô is. Valamikor az 1970-es évek
elején, a korát jóval megelôzve Jánosi
Marcell a Budapesti Rádiótechnikai
Gyár  ban (BRG) megalkotta a ma ismert
mágneslemez ôsét, a 3 hüvelykes, merev
to kos magyar flopit. A lemez és a hozzá
tar tozó BRG MCD-1 típusjelû meghajtó
szabadalmaztatásra került, de késôbb
nem terjesztették ki a patentet külföldre
is, a cég pedig lassan elveszítette az olta-
lom lehetôségét.

A kilencvenes években egyre terjedel-
mesebbek lettek a szoftverek, így a flopi
egyre szûkösebbnek bizonyult. A múlt
évtized közepén már alig volt olyan
program, amelyiknek ne kellett volna
leg alább négy-öt lemez. (Például az egy-
szerû Word6.0 legkevesebb 9 db lemezt
igényelt.) Komoly baj volt a megbízható-
sággal is. Az évtized végére aztán piacra
kerültek sôt, megfizethetôvé váltak a CD-
írók, amelyek a flopiknál gyorsabbak és
megbízhatóbbak, a kapacitásuk meg

450-szer felülmúlja a hajlékonylemeze-
két. Az utolsó „döfést” a pendrájvok vit-
ték be, amelyek fajlagosan drágábbak
ugyan a CD-nél és a DVD-nél, a méretü-
ket és az univerzális felhasználási módju-
kat tekintve azonban messze felülmúlják
a többieket.

Így aztán a hajlékony mágnesleme-
zek lassan eljutnak a kihalás szélére.
Nagy-Britannia legnagyobb számító -
gépáruház-lánca, a PC World például
már egy éve bejelentette, hogy nem for-
galmazza tovább a sokat látott flopile -
mezt. Mivel alig fér rá adat, ezért gyakor-
latilag senki sem vásárolja, s a mostanság
eladott számítógépek 98%-ába már be
sem lehet dugni... A világ legnagyobb
számítógépgyára, a Dell például már
2003-óta nem épít ilyen meghajtót a leg-
erôsebb gépeibe. Ugyanakkor Bill Gates
nem tud elszabadulni a régi szép idôktôl:
a Microsoft legújabb operációs rendsze-
rében, a Vistában, még mindig flopi
alakú a mentés ikonja.

Nem kérdés, hogy a felhasználók miért
váltottak más adattároló eszközökre.
Ehhez elegendô, ha egy pillantást vetünk
a táblázat adataira: mennyibe kerül 
1 MiB információ rögzítése a különbözô
eszközök esetében. Eszerint 1400-szor
drágább egy megabájtot flopira írni, mint
DVD-re. Bár a különbözô meghajtók
közötti árkülönbség némileg árnyalja a
képet (egy flopi-drive kb. 1800 forint, a
DVD-író mintegy 8000 forint), azonban
pár doboz flopi elfogyasztása után a
különbségek átbillennek a sokkal gyor-
sabb elérhetôséget biztosító DVD javára.

Az elmúlt néhány évben világszerte
robbanásszerûen megnôtt a flash-memó-
riát alkalmazó adattárolók (pl. a pen dráj -
vok) felhasználása. Az egyre olcsóbbá
váló memóriaegységek (2008 márciusá-
ban egy 8 gigabájtos, azaz több, mint
egy teljes DVD-nyi információt tárolni
tudó eszköz ára már csak 9 ezer Ft volt)
elterjedését segítette az az általános
vélekedés, miszerint ezek biztonságo-
sabbak, mint a merevlemezek, mert
nincs bennük mozgó alkatrész, ezért
tehát ütésállóbbak is, végeredményben
kisebb a meghibásodásuk esélye. Azon -
ban e memóriák gyors elterjedésével pár-
huzamosan észrevették, hogy az eszkö-
zök meghibásodásának aránya gyorsab-
ban nô, mint a hagyományos meg -
oldásoké, például a merevlemezé.
Kutatva az utóbbi két évben történt flash
adattárolók meghibásodásainak okait, a
szakemberek meglepô eredményekre
jutottak az ilyen típusú adattárolók
megbízhatóságát és írhatóságát illetôen.

A kutatómunka során kiderült: a
moz gó alkatrészek helyett itt az írási
mûvelet technológiai sajátosságai miatti
anyagfáradási tulajdonságok növelik az
adatvesztés esélyét, tehát a merevleme-
zekhez hasonlóan a flash-memóriák
meg hibásodási okai is mintegy 60 szá-
zalékban fizikai jellegûek. Szinte min-
dig az írási mûvelettel leggyakrabban
igénybe vett memóriarészek hibásodnak
meg elôször, például a memóriachip
adminisztrációs területe, ahol sokszor
abban az esetben is írási mûveletek zaj-
lanak le, amikor ténylegesen nem törté-
nik adatmozgás.

A sok írási mûvelet következtében
gyorsan elhasználódó félvezetôs memó-
riák gyakorlati szempontból tehát nem
al kal masak munkatárként való használat-
ra. A korlátozott számú írhatóság miatt
nem célszerû ôket folyamatosan háttér-
tárként alkalmazni a számítógépen vég-
zett munka közben.

Az ürömben öröm, hogy adatmentés-
ben jártas szakembereknek sikerült már
olyan technológiát kidolgozni, amelynek
segítségével a fizikailag sérült, és így
hagyományos módszerekkel menthetet-
len flash adattárolók információi vissza-
nyerhetôk. A mentési technológia sike-
ressége eléri az igen jó aránynak számító
75 százalékot.

A pendrájv sem csodaszer!

DR. SIPOS MIHÁLY

Ár/db Kapacitás Ft/MiB

Floppy 60 Ft 1,44 MiB 42 Ft

CD-RW 120 Ft 700 MiB 0,17 Ft

DVD-RW 140 Ft 4,7 GiB 0,03 Ft

Pendrájv 3 … 9000 Ft 2 … 8 GiB 1,20 Ft

1967-ben az IBM utasítást adott fej lesz tô részlegének, hogy az addigi
szalagos meg oldás helyett egy olcsó, hordozható adattárolót fejlessze-
nek ki. Kétéves mun ka után megszületett az elsô, 8 hü velyk átmérôjû
(kb. 20 cm-es) hajlékony lemez.

1. ábra. Az IBM ôswinchestere

3. ábra. Hordozható memóriák ára mega-
bitre bontva

2. ábra. 1 GiB-os memória régen és most
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A hardver fejlôdése

Mindazonáltal a PC ma még mindig a
legfontosabb információ-hozzáférési esz-
köz. Az Egyesült Államokban 100 fôre
átlagosan 80, Svájcban 85 darab PC jut.
Összehasonlításképpen Indonéziában
100 fôre egyetlen PC jut, amelyek közül
minden tizedik rendelkezik csupán szé-
lessávú internet-hozzáféréssel. Míg a PC-
piac csupán enyhe gyarapodást, ill. stag-
nálást mutat, addig a mobiltelefon-
elôfizetések száma látványosan növek-
szik. A leglátványosabb erôsödést pro du -
káló or szá gok egyebek mellett India,
Vietnam, Pa kisztán és Ukrajna, amelyek-
ben a mobil-elôfizetések száma évente
84, 114, 170. ill. 185%-kal nô.

Hova vezet a gyengén erôsödô PC-
piac és a mobilpiac erôs ütemû növeke-
dése, és milyen befolyása van mindezek-
nek a tartalomszolgáltatási piacra? A kér-
dés jó, és számtalan óriásvállalatnak okoz
fejtörést, kezdve a szabadalomfejlesztôk-
tôl az IC-tervezô kisvállalkozásokon át a
hollywoodi stúdiókig. Már az asztali
DVD-lejátszók második generációjának
megjelenése óta megfigyelhetô egy olyan
trend, amely erôsödô törekvést mutat
bizonyos szórakoztatóelektronikai termé-
kek hálózati csatlakozással való ellátásá-
ra. Ez az utóbbi fél/egy évet megelôzô
idôszakig többnyire csak a csúcskategóri-
ás, szûk rétegnek szóló, vagy tartalom-
szolgáltatók által kínált termékekben
manifesztálódott, azonban a közeljövô-
ben megjelenô médiaextenderek (átját-
szók, SoHo mûsorszóró eszközök stb.),
játékkonzolok, set-top-boxok, digitális vi -
deo felvevôk stb. mind rendelkezni fognak
a helyszíni egymáshoz és/vagy a világhá-
lóhoz csatlakozást támogató felületekkel.
Már ma is kaphatók olyan televíziókészü-
lékek, DVR1-ek vagy akár Blu-ray-leját-
szók, amelyek beépített ethernetcsatlako-
zással rendelkeznek, internetböngészési,

mûsorkeresési és egyéb lehetôségeket
nyújtva. Még ennél is általánosabb a
HDMI-CEC2-lehetôség implementálása 
a HDMI3-képes készülékekbe, amely a
szabványban rendelkezésre álló eszköz-
vezérlési lehetôségeket használja ki, és
teszi lehetôvé egyik eszközrôl a másik ve -
zér lését a beépített menürendszerek vala-
melyikén keresztül. (Erre az összes vezetô
szórakoztatóelektronikai gyártó kifejlesz-
tette saját megoldását, pl. Toshiba RE G -
ZA-Link, Sony BRAVIA Theater Sync,
Samsung Anynet+ stb.)

A tartalom

Kezdetnek ennyit a történet hardvert érin-
tô részérôl, sokkal izgalmasabb ugyanis a
tartalomszolgáltatás mikéntjét érintô rész,
amelynek az idei Globalpress Electronics
Summit 2008 konferencián egész délelôt-
tös fórumot szenteltek. Tim Bajarin, a Cre -
a tive Strategies több mint 30 éves számí-
tástechnikai piaci tapasztalattal rendelke-
zô vezetô elemzôje lapunknak elmondta,
hogy az elmúlt néhány évben jelentôs
változást figyeltek meg a felhasználói el -
vá rásokban: a nyilvános és a személyi
számítógép használatával történô azon-
nali és gyors hozzáférhetôség ma már
édeskevés, igény van az információk és
szórakoztatóelektronikai tartalmak bár-
hol, bármikor és bármilyen elektronikus
eszközzel történô elérhetôségére. To -
vábbi átalakulást jelent tehát, hogy a há -
ló  zati hozzáférés alatt nem csupán az in -
ter net-hozzáférés értendô.

Bajarin sajátos meglátása szerint a
szórakoztatóelektronika digitális világá-
ban az egyének fejlettségi szintje az éle-
tükben használt kijelzôk szerint külön -
böztethetô meg. Az elsôdleges három
„kijelzôszint” a PC, a televízió és a mobil-
telefon, amelyekhez két új csatlakozás
van folyamatban. Negyedik szintként a
kézi játékkonzolokat, az iPod-ot és mobil

internet-hozzáférésre képes eszközöket
aposztrofálta, míg az ötödik szintre a
személygépjármûvek kerültek, amelyek
fedélzeti rendszereinek képességei nem
merülnek ki a navigációban, hanem egye-
bek mellett internetböngészésre és infor -
má ciókeresésre is képesek (lásd. OnStar4).
A cél az lenne, hogy az átalakult digitális
életben a tartalomnak minden ilyen kijel-
zôn korlátozás nélkül, az egyedi mûszaki
jellemzôkhöz igazítva hozzáférhetônek,
megoszthatónak és irányíthatónak kell
lennie. Ehhez azonban olyan szin tû
transz parens folyamatok és megoldások
kellenek, amelyek egyelôre nemigen
léteznek, valamint nem igazodnak ahhoz
a tartalomhoz, amely a technoló giai fej-
lettség miatt már máshogy értelmezendô.
A szabályt erôsítô kivétel az Apple, amely
iPod/iPhone terméksorozatával és az
ezekhez szorosan kapcsolódó iTunes-
szolgáltatásával egy saját kis világot épített
fel a szórakoztatóelektronikai iparon
belül, több millió felhasználó szimpátiáját
nyerve el ezzel, a példátlan üzleti sikerek-
rôl nem is beszélve. Az Apple sikerének
egyik további tanulsága, hogy a tartalom-
szolgáltatók és rendszerfejlesztôk együtt -
mû kö dé se a kérdéskör egy sarkalatos
pont ja (az Apple esete speciális, hiszen a
tarta lom-szol gáltatás és a hardverkínálat
ugyanazon vállalat birtokában van).

Az egész elképzelt együttmûködésre
alapvetôen rányomja a bélyegét a tarta-
lomszolgáltatók kalózkodástól való félel-
me: a hárommilliárd hálózati felhasználó
koncepció létfontosságú része, hogy a
digitális tartalmak átkerüljenek az internet
protokollalapú hálózati világába, amelyet
a kiadók kiváló táptalajnak éreznek a
kalózkodás szempontjából, és tegyük
hozzá, egyáltalán nem alaptalanul. Leg -
fôbb aggodalmuk, hogy teljes bizonyos-
ságot szeretnének az általuk szolgáltatott
tartalom csak általuk jóváhagyott elérhe-
tôsége felôl, legyen szó a vezetékes, vagy

Az új hozzáférési technológiák hatása 
a tartalomszolgáltatási piacra

ifj. Lambert Miklós
villamosmérnök,
informatikai-elektroni-
kai szakújságíró

Amíg 1995-ben mindössze mintegy 500 millió digitális tartalomfogyasztóval
kalkulálhattak a szolgáltatók (ezek oroszlánrésze PC-felhasználó volt), addig
2010-re ez a szám mintegy 3 milliárdra növekeszik az óvatos becslések 
szerint is, amelynél arányaiban a PC egyre kevésbé jelentôs szerepet kap.
Hiába, a „kütyümánia” él és virul, a várakozások szerint 2010 végére az éven-
te eladott mobiltelefonok (kb. 1,3 milliárd) egynegyede okos te lefon lesz,
amelyek bámulatos ütemben egészülnek ki multimédiás képességekkel. 
A megnôtt eszközigény mögött a ma és a közeljövôben készített/készítendô
digitális tartalmak (alkalmazások, játékok stb.) állnak…
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különösképpen a vezeték nélküli hozzá-
férésrôl. Megoldandó kérdés tehát, hogy a
DTCP5, HDCP6 és hasonló tartalomvédel-
mi eljárásokat hogyan lehet, hogyan érde-
mes átültetni az új koncepción alapuló
tartalomszolgáltatás világába. Az éssze rû -
ség rendkívül fontos, hiszen emlékezzünk
vissza, hogy a DVD-k vé delmére kifej-
lesztett CSS7 és a Blu-ray le mez  for má -
tumnál sokkal nagyobb körültekintéssel
kialakított AACS8 tartalomvédelmi eljárást
„pillanatok alatt” feltörték, ill. megkerül-
ték. Felmerül tehát a kérdés, hogy meddig
van értelme fokozni a tartalomvédelmi
törekvéseket, és korlátozni a legális hasz-
nálatra törekvô felhasználókat? Hiszen
minden ilyen irányú törekvés hiábavaló,
ameddig léteznek szerzôi jogi ügyeket
sokadlagos kérdésként kezelô, olcsó PC-s
alkatrészeket gyártó távol-keleti cégek, és
önmagukban a 21. századi Robin Hoodot
látó, vitathatatlanul tehetséges és vállalko-
zó kedvû hackerek. Eddig bizton kijelent-
hetô, hogy a sok komponensbôl álló, tet-
szôlegesen bonyolult, tartalomhoz zá -
férést korlátozó tech no lógiafejlesztés
többnyire csak a legális használatra töre-
kedô felhasználó életének megkeserítésé-
re jó (lásd a Sony audio CD rootkit9 ügyét,
alig három évvel ez elôtt rôl). Még ha sike-
rül is egy tényleg nehezen megkerülhetô
tartalomvédelmi eljárást kifejleszteni, a
jelenlegi rendszerben aligha remélhetnek
értékelhetô bevé tel növe ke dést a stúdiók,
ugyanis szám talan piackutatás bizonyítot-
ta, hogy a felhasználók legnagyobb része
igenis mutat fizetési hajlandóságot, azon-
ban a jelenlegi tartalomszolgáltatási rend-
szer feltételeit elfogadhatatlannak tartja.
Magyarán: semmiképp sem fizetne érte,
amíg a legkisebb mértékben is megkötve
érzi magát, legyen szó akár hardveres,
akár szoftveres jellegû megkötésrôl (hard-
verkulcs, speciális lejátszószoftver stb.).
Hoz zá kell tenni, hogy a filmstúdiók és
lemezkiadók által elképzelt, félvezetô-

szeletszintû védelem egyelôre nem iga-
zán mutat ilyen irányú törekvést…

Cikkünk zárásaként olyan fejlesztése-
ket mutatunk be a lapkakészletek, konfi-
gurálható processzortechnológia és integ-
rált vezérlôk világából, amelyek – fejlesz-
tôik elképzelése szerint – az új elképzelé-
sek jegyében fogantak, illetve támogatják
azok megvalósítását.

Pulse~LINK

A San Diegó-i székhelyû, több mint 80 fôt
foglalkoztató fabless-vállalat megoldásaival
már találkozhattak lapunk hasábjain. A
Pulse~LINK cég fô profilja a multimédiás
tartalom házon belüli szétosztását tá mo ga -
tó rendszerek fejlesztése. A szakterület irán-
ti elkötelezettségükre a jelenleg több mint
350 szabadalmuk enged következtetni.

A kor igényeinek megfelelôen a cég
megoldásait HD-kompatibilis rendszer-
ben kínálja. A CWave PL3100 típusszá-
mú UWB10 lapkakészletük (lásd 1. ábra) a
világ legelsô, teljes háztartást lefedni
képes multimédiás hálózati rendszere,
amely HD-minôségû multimédiás tarta-
lom központi és szobáról szobára osztá-
sára alkalmas. 

A háromchipes megoldás a PL3130
alapsávi processzorból és MAC-vezérlô-
bôl, a PL3120 adóvevôbôl és a PL3110
kiszajú erôsítôbôl (LNA) áll, és teljes
értékû áthidalási megoldást jelent IEEE
1394, ethernet, HDMI/DVI interfészen
kommunikáló szórakoztatóelektronikai
eszközök között. A CWave PL3100-at füg-
getlen laboratóriumok tesztelése alapján
a jelenleg kereskedelmi forgalomban kap-
ható leggyorsabb ilyen célú chip set nek
tekinthetjük. Az egyik legnagyobb ameri-
kai készülékgyártó, a Westinghouse Di gi -
tal kínálatából még idén meg lehet vásá-
rolni a Wireless HDMI-kompatibilis ké -
szülékeket.

A CWave-megoldás implementálá-

sának további elônye, hogy csökkenti a
ve zetékek számát, vezeték nélküli össze-
köttetéssel is HDMI-ekvivalens minôség
biztosítására képes, és rendelkezik
HDCP-támogatással is, így akár a védett
Blu-ray tartalomlejátszás is támogatott.
A rendszer a vezetékes hálózatot sem
ha nyagolja el: a koaxiális vezetékre át -
hi dalás elônye, hogy a már kiépített
koaxiális kábelhálózatra is átültethetô a
HD-minôségû tartalomszórás, a QoS
minden elônyével együtt, egyidejûleg
akár nyolc HD-folyamot támogatva. A
PL3100 implementálásával elegánsan és
praktikusan kerekedhetünk felül olyan
égetô problémákon, mint a nappaliban
elhelyezett Blu-ray-lejátszón futó film
folytatása a hálószobában, vagy a kony-
hában félbehagyott videojáték folytatása
a gyerekszobai játékkonzolon. A gondo-
san összekábelezett rendszer szétcsatla-
koztatása és áttelepítése, valamint helyi-
ségenkénti lejátszó vásárlása helyett a
Pulse~LINK megoldásával a lakás bár-
mely pontján használható bármely
CWave-es multimédiás berendezés.

További információ: 
www.pulselink.net

Tensilica

A konfigurálható processzortechnológiá-
ban jeleskedô Tensilica vállalat 1997-es
alapítása óta élenjár az automatizált pro-
cesszortervezô rendszereket fejlesztô
szilícium-völgyi cégek között. A szolgál-
tatások többségükben  a cég által bejegy-
zett szabadalmakon alapulnak, a gyor-
san és egyszerûen, egyedi igények sze-
rint alakítható processzorokat erôs
rendszermodellezô és szoftverfejlesztô
környezetek támogatják. A Tensilica
jelenleg két fô termékvonalat tud felmu-
tatni. Az Xtensa sorozatú konfigurálható
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processzoraikat (lásd 2. ábra) nagy darab-
számú, beágyazott alkalmazásokhoz
ajánlják. 

A tervezôk a konfiguráció megváltoz-
tatásán túl memóriával, perifériával és
egyéb, speciális funkciókkal egészíthetik
ki a processzorokat, a teljes szoftverfej-
lesztô környezet pedig az új pro cesszo r -
konfigurációnak megfelelôen, automati-
kusan társul. Az Xtensa processzorok az
Xtensa Processor Generator segítségével
ter vezhetôk, a rendszerfejlesztést pedig
az Xtensa Processor Ex ten si on Synthesis
(XPRES) fordító, az Xtensa Local Memory
In terface (XLMI) memóriabôvítô, Xtensa
Modeling Protocol (XTMP) szimulációs
környezet és további alrendszerek segítik.

Az elôrekonfigurált Diamond Stan -
dard processzorcsalád – amelynek alap-
ját szintén az Xtensa-sorozatú procesz-
szorok adják – szintetizálható procesz -
szor magokból áll össze, amelyek között
kis teljesítményû, 32 bites RISC vezér-
lôk, nagy teljesítményû DSP-k és video -
pro cesszorok egyaránt megtalálhatók.
Az 1. táblázatban a Dia mond Standard
processzorok néhány mû sza ki jellemzô-
jét foglaltuk össze.

A Diamond Standard processzorkí-
nálat igen széles, ezért ez alkalommal
mindössze a cikkünk témájához talán
leginkább kapcsolódó, 330HiFi Audio

En gine-megoldást (lásd 3. ábra) mutat-
juk be röviden. Amint azt az elnevezés-
bôl sejteni lehet, a 330HiFi-magot digi-
tális audiofeldolgozásra tervezték. A
magba valamennyi elterjedten használt
audiokodeket elôtelepítették, így egy -
sze rûen használható SoC-alkal ma zá -
sokban he lyet tesítô-eszközként kiváló
mi nôségû, 24 bites audiorendsze rek ben.

A Dia mond 330HiFi ésszerû komp  -
romisszumot je lent a szabványos RI SC
processzormag és a teljesen egyedi ter-
vezésû hardver kö zött, ötvözve mind -
kettô elônyeit, és erôsen közelítve egy
fix tervezésû kodek se bességét és egy
szilíciumalapú lapka széles körû prog -
ramozhatóságát. A Ten sil ica által szállí-
tott kodekek a Diamond 330HiFi hard-
verét garantáltan a lehetô leg haté ko -
nyabban használják ki.

További információ:
www.tensilica.com

Zoran

A kaliforniai székhelyû Zoran Corpo ra ti -
on a szórakoztatóelektronikai, különös-
képp a digitális képalkotási alkalmazá-
sok számára fejleszt integrált félvezetô
rendszereket. A DSP-k fejlesztésében két
évtized tapasztalattal rendelkezô Zoran
az OEM-piacra fejleszt, rendszereikkel
DVD-lejátszókban, digitális fényképezô-
gépekben, erôs multimédiás képességek-
kel rendelkezô mobiltelefonokban és
nyomtatókban is találkozhatunk.

A vállalat a nyáron jelentette be
Quatro® 4301 és 4302 típusszámú
integrált processzorait (lásd 4. ábra),
amelyek tervezésekor különös hangsúlyt
fektettek az analóg interfészek, különfé-
le kommunikációs felületek és kijelzô -
vezérlés megvalósítására. A processzo-
rokban ARM9™ CPU-mag dolgozik,
amelyet nagy sebességû, optimalizált
DSP-mag egészít ki. Az integrált pro-
cesszorok színes, érintôképernyôs LCD
interfészeket, WiFi- és ethernet-hálózati
kapcsolatot, sôt merevlemez- és tele ví -
zió illesztést is támogatnak.

Xtensa fájl

Diamond mag

108Mini mikrokontroller
212GP általános célú processzor
232L Linux MMU
570T nagy teljesítményŰ CPU
330HiFi 24 bites audio DSP
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A Quatro 430x processzorok többfé-
le konfigurációban kaphatók, kétféle
óra  jel- frekvenciával és kétféle tokozás-
sal, valamint természetesen teljes értékû
fejlesztôplatformmal.

A Quatro 4301/4302 legfôbb
mûszaki jellemzôi az alábbiak:
� integrált, 16 bites analóg front-end 

CCD- és CIS-szenzortámogatással 
(csak a 4301),

� ARM9 CPU-mag, Quatro SIMD
DSP-mag, JBIG tömörítô/kitömörítô
mag, JPEG modul (295 vagy 
220 MHz frekvencián),

� DDR/DDR-II SDRAM interfész,
� 10 bites, 12 csatornás, 3 MHz-es

A/D-átalakító,
� USB 2.0 Hi-Speed eszközinterfész

és három USB 2.0 Hi-Speed 
gazdainterfész,

� memóriakártya-interfészek 
(CF, MS/PRO, SD, xD, MMC, SM),

� grafikus LCD-, IDE-, soros, 
általános célú-, termikus nyomtató-
fej- és JTAG-interfész,

� NTSC/PAL szabványú videokimenet,
� 10/100 Ethernet MAC,
� referenciaterv, fejlesztôkönyvtárak,

fejlesztôkészlet,
� 352- vagy 296-kivezetésû BGA

tokozás.

További információ:
www.zoran.com

1 DVR (Digital Video Recorder): digitális videofelvevô berendezés. A kor igényeinek megfelelôen merevlemezes hát-
tértárra és/vagy optikai háttértárolóra, modern kép- és hangtömörítési eljárásokkal rögzítik a forrást.

2 HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control): a HDMI-szabványban definiált csatorna, amely opcionálisan
implementálható. Egyvezetékes, kétirányú busz, amely CEC-s készülékek távvezérlésére alkalmas.

3 HDMI (High-Definition Multi me dia Interface): 2002-ben kifejlesztett, kompakt audio/video csatlakozószabvány
digitális, tömörítetlen jelek továbbítására kidolgozva. Digitális alternatívája a kompozit video, S-Video-, SCART- és
VGA-csatlakozásoknak, implementálják televíziókban, PC-monitorokban, játékkonzolokban, asztali lejátszókban stb.

4 OnStar: az OnStar Corporation a General Motors leányvállalata, profilja elôfizetéses alapú gépjármûves kommuni-
kációs, biztonsági és diagnosztikai szolgáltatások biztosítása az Egyesült Államok és Kanada területén. A rendszer
használata kizárólag az OnStar hardverrel ellátott General Motors-gyártmányú jármûvekhez kötött, mûködéséhez
AMPS vagy CDMA mobilhálózat és GPS-vétel szükséges. Az újabb OnStar-kompatibilis autómodellekben helyet
kapott az ACR (Automatic Crash Response) nevû, baleset-bejelentést segítô automatikus rendszer, 2009-tôl kezdve
pedig az autólopás ellen szolgáló Stolen Vehicle Slowdown kiegészítés is a rendszer része lesz.

5 DTCP (Digital Transmission Content Protection): egyike a DRM (Digital Rights Management) technológiáknak.
Célkitûzése, hogy a digitális otthoni szórakoztatóelektronikai berendezések (DVD-lejátszók, televíziók, mûholdvevôk
stb.) egymáshoz csatlakozásai védettek legyen tartalomkódolás útján. A DTCP-t az Intel, a Hitachi, a Matsushita, a
Sony és a Toshiba fejlesztette ki, általánosan használt interfésze az IEEE 1394.

6 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): digitális másolásvédelmi eljárás, amelyet az Intel Corporation
fejlesztett ki és a DisplayPort-, DVI-, GVIF-, HDMI- és UDI-csatlakozásokon keresztül átvitt digitális tartalom védel-
mére szolgál. A HDCP implementálása licenchez kötött.

7 CSS (Content Scrambling System): tartalomvédelmi eljárás, amelyet a kereskedelmi forgalomban lévô DVD-Video
kiadványok többségében implementáltak. A már 1996-os megjelenésekor is gyengének számító, 40 bites álvéletlen
kódolási algoritmusát hamar feltörték.

8 AACS (Advanced Access Content System): szabványosított DRM-eljárás, amely a Blu-ray és az azóta kihalt HD DVD
lemezformátumok tartalomvédelmére szolgál. 2006-os bevezetése óta több dekódoló kulcsot sikerült a gyenge
szoftvervédettség okán visszafejteni, és az internetes közzététel következtében a rendszer megkerülhetôvé vált.

9 A rootkit egy vagy több program kombinációja, amelynek feladata adminisztrációs jogok kiadása az operációs rend-
szer felett. Jellemzôen elrejtik jelenlétüket az operációs rendszer biztonsági mechanizmusai elôl, ezért gyakran
mûködnek egyben trójai vírusokként is. 2005-ben a Sony BMG lemezkiadó óriásvállalat keveredett botrányba ami-
att, hogy zenei CD-kiadványaira rootkiteket telepített az XCP (Extended Copy Protection) másolásvédelmi rendszer
kapcsán, amelyek teljes adminisztrációs jogokkal ruházták fel azokat, akik tudtak a rootkit jelenlétérôl. A félresikerült
intézkedéssel a Sony célja a CD-k tartalmának lementhetetlensége és másolatok készítésének megakadályozása lett
volna.
UWB (Ultra-Wide Band): alacsony energiaszintekkel mûködô, szélessávú, a rádiós spektrumot nagymértékben
kihasználó rádiós technológia rövid távú kommunikációs célokra.

10

4. ábra. A Zoran Quatro 430x vezérlô tömbvázlata
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A KÜRT életében az informatikai biz-
tonság központi szerepet játszik, a válla-
lat munkatársainál senki sem tudja job-
ban, mennyire fontos az adatvédelem,
és milyen hihetetlen károkat tud okozni
az adatvesztés. Így természetes az is,
hogy amikor a vírusvédelemi rendszer
újraszervezésérôl gondolkodtak, a
KÜRT szakemberei igyekeztek körülte-
kintô módon eljárni, és a lehetô legmeg-
bízhatóbb megoldást kiválasztani.

„Az ESET termékeit már évek óta
használtam otthoni számítógépeimen,
így jelentôs tapasztalatot szereztem
velük kapcsolatban. Természetesen
ismerjük a nemzetközi tesztek eredmé-
nyeit is, és a kiválasztáskor tudtuk, hogy
az objektív összehasonlítások szerint az
ESET szoftverei a legmegbízhatóbbak
közé tartoznak. Mindenkinek, aki vírus-
védelmi megoldást keres, azt javaslom
azonban, tesztelje maga is a különbözô
szoftvereket! Érdemes odafigyelni pél-
dául a különbözô programok erôforrás-
igényére. Általános jelenség, hogy a
gazdag funkcionalitással rendelkezô
szoftverek futtatása rengeteg erôforrást
igényel” – emeli ki Harami Lász ló, a
KÜRT rendszerintegrációs szakértôje,
aki szerint fontos, hogy olyan ví rus  -
védelmet válasszunk, amely a háttér-
ben, szinte észrevétlenül teszi a dolgát,
és nem terheli le a számítógépeket.

A KÜRT munkatársai pontosan ezért
választották az ESET termékeit, amelyek
több versenytárs megoldásaihoz képest
rendkívül alacsony erôforrásigénnyel jel-
lemezhetôek. A vírus- és kém prog ram vé -
delem mellett tûzfalat és levélsze mét szû -
rôt is tartalmazó ESET Smart Security kli-
ensvédelmet 25 mobil számítógépen
tesz telték huzamosabb ideig. Az eredmé-
nyek alátámasztották azt a döntést, hogy
a cég minden munkaállomására – mint-
egy 150 asztali és hordozható számító-
gépre – kiterjesszék a szoftvert. A Linux
alapú átjáróvédelmet, az ESET Gateway
Secu rityt a http-forgalom szûrésére alkal-
mazzák, a program azon proxy szerveren

fut, amelyen keresztül a munkatársak
hozzáférnek az internethez.

„A megbízható kliensvédelem fon-
 tos kiegészítôje a szervervédelemnek,
amelyrôl nem szabad elfelejtkezni. Az
ESET Smart Security tûzfallal is rendelke-
zik, ami biztosítja, hogy a munkatársaink
által használt mobil munkaállomások a
munkahelyen kívüli hálózatokban is
védettek legyenek az illetéktelen behato-
lások ellen. A visszajelzések alapján jól
választottunk, a felhasználók dicsérik az
ESS gyor saságát, és elégedettek kezelhe-
tôségével” – mondja Harami László.

A telepítés során a KÜRT szakemberei
az ESET Remote Administrator központi
menedzsmenteszközt használták, és
ezzel felügyelik a kialakított vírusvédelmi
rendszert is. Az alkalmazás lehetôvé te -
szi, hogy egyetlen számítógépen keresz-
tül a teljes – tetszôleges kiterjedésû –
rendszer vírusvédelmét ellenôr iz hes sék.
„Nem ta lá lok olyan funkciót, amit hiá -
nyolnék. Lehet telepíteni és letelepíteni,
tetszôleges számú telepítôcsomagot
készíteni, beállításokat importálni és
exportálni, és a logfájlokból is ki tudjuk
nyerni a megfelelô információkat” –
mondja Harami László.

Az ESET Gateway Security naponta 
5–6 GB adatforgalmat vizsgál át, és
elôszûrôként mûködve biztosítja, hogy
böngészés közben a felhasználók számí-
tógépeit ne érjék el a kártékony kódok.
A KÜRT szakembere szerint az így kiala-
kított kétlépcsôs védelem manapság
egyre fontosabb, mivel a legtöbb károko-
zás a http-protokollon át próbál meg
bejutni a számítógépekre, ami azt jelen-
ti, hogy a felhasználónak elegendô a
böngészôjében megnyitnia egy fertôzött
weboldalt, és máris vírustámadás áldo-
zatává válhat. „Ma már nem kell .exe
állományokat futtatni, vagy az e-mailek-
hez csatolt mellékleteket megnyitni

A KÜRT közel 20 éve foglalkozik adatmentéssel, és évente közel 2500 adatmen-
tési és -helyreállítási feladatot old meg sikerrel. A saját fejlesztésû adatmentési
technológia mellett a felhalmozott tudásanyag és szakértelem biztosítja a cég
folyamatos kompetenciáját ezen a területen.
ADATMENTÉS A MEREVLEMEZRÔL. Az adatmentési technológia kidolgozásáért
és sikeres alkalmazásáért a KÜRT 1994-ben elnyerte a legjelentôsebb innováció-
ért járó Magyar Innovációs Nagydíjat.

A KÜRT az adatmentési szolgáltatás mellett a technológiai know-how-t is érté-
kesíti, a magyar technológiát 3 kontinens országaiban vásárolták meg.

A KÜRT elsô külföldi leányvállalata, a KUERT Datenrettung Deutschland
GmbH 2003 elején nyitotta meg kapuit Németországban, 2004-ben pedig a
KUERT Information Management GmbH lépett piacra ausztriai székhellyel.
A 2007-es évtôl a KÜRT a Közép-Kelet felé nyitott és megalapította leányvállala-
tát Dubaiban, KURT Information Security L.L.C. néven. Ugyanebben az évben az
USA-ban elindult a KURT Security, L.L.C.

Vírusvédelem az adatmentônek
– ESET Smart Security a KÜRT-nél
Az 1989-ben alakult KÜRT magyar tulajdonban lévô vállalkozásból nôtte ki
magát nemzetközi vállalatcsoporttá. A cég immáron csaknem 20 év nyi fej-
lesztést tudhat maga mögött az információ védelmére, az adatvesztések
és -lopások megelôzésére és az elveszett adatok helyreállítására szolgáló
technológiák, megoldások területén. Az adatmentô a NOD32 technológiá-
jára épülô ESET Smart Se cu rity kliensvédelmet és az ESET Gateway átjáró -
védelmet használja.



13

2008/5. InformatikaInformatika

www.elektro-net.hu

ahhoz, hogy elkapjunk egy károkozót.
Elegendô, ha meglátogatunk egy meg-
bízhatatlan tartalommal rendelkezô site-
ot, és máris megfertôzôdhet számítógé-
pünk. Ezért is érdemes együtt alkalmaz-
ni az átjáró- és a kliensvédelmet: ha
bármi történik a pro xy val, ne legyen nyi-

tott kapu a rosszindulatú kódok elôtt!” –
emeli ki a KÜRT rend szer integrációs
szakértôje, aki szerint mindez különösen
fontos egy megengedô vállalati kultúra
esetében, amely nem korlátozza, hogy a
felhasználók milyen weboldalakat láto-
gatnak meg.

„A használt megoldások megbízha-
tóságát és sebességét példaértékûnek
tartom, a szoftverek alkalmasak a nagy-
vállalati környezetben történô mû kö -
dés re. Észrevétlenül, a háttérben teszik
a dolgukat, és nem fogják vissza a rend-
szerek teljesítményét. A késôbbiekben
tervezzük, hogy Exchange, valamint
fájlszerver-védelmünket is az ESET ter-
mékeivel oldjuk meg” – összegzi ta -
pasz talatait Harami László.

„MINDENKINEK, AKI VÍRUSVÉDELMI MEGOLDÁST KERES, AZT JAVASOLJUK,
TESZTELJE MAGA IS A KÜLÖNBÖZÔ SZOFTVEREKET! ÉRDEMES ODAFIGYELNI
PÉLDÁUL A KÜLÖNBÖZÔ PROGRAMOK ERÔFORRÁSIGÉNYÉRE.”

Az ADLINK Technology Inc. bemutatta
ECS-8582-4S típusjelû, többfoglalatos
ExpressCard®-to-PCI bôvítôrendszerét
(lásd 1. ábra), amely akár négy PCI-fogla-
latos bôvítést tesz lehetôvé. Az ECS-8582
sorozat árnyékolt, akár hét méter hosszú-
ságú kábelezésen keresztül terjeszti ki az
5 és 3,3 V-os PCI-foglalatokat az Ex press -
Card®-alapú laptopról. A bôvítô rend szer -
be installált PCI-eszközök ugyan úgy mû -
ködnek, mintha a gazdarendszerbe köz-
vetlenül lennének telepítve, további esz-
közmeghajtó telepítése nem szükséges.

Az ECS-8582-4S fôbb jellemzôi, funkciói
az alábbiak:
� a mérô- és automatizálási rendszerek

I/O-funkcióinak bôvítése a gazda-
rendszerek képességeinek kiterjeszté-
sével,

� robusztus bôvítôrendszer, amely nagy
hômérséklet- és vibrációállósággal
rendelkezik, az ExpressCard® interfé-
szes gazdagép biztos távolságból
tudja a PCI-bôvítôeszközöket mû köd -
tetni,

� kiváló izoláció, a gazdaszámítógép-
ben lévô CPU, memóriák, lapka-
készlet nem interferál a PCI-eszkö-
zökkel,

� az ECS-8582-4S bármely, Ex press -
Card formátumú kártya fogadására
alkalmas laptopban üzembe he -
lyezhetô.

Az ECS-8582-4S a PCI-modulok PCI
Express-alapú vezérlését valósítja meg, és
tartalmaz egy EC-8560 ExpressCard®

bôvítôkártyát, egy árnyékolt kábelt és a
bôvítôrendszert. Az EC-8560 kártya Ex -

press Card/34 formátumú, egyetlen x1
sávot foglal le, a bôvítô PXI sasszival
árnyékolt, csavart-páras rézkábellel kom-
munikál. A bôvítôrendszer a PCI Express
jelet 32 bites, 33 MHz-es, szabványos
PCI-jelre konvertálja.

További információ: 
www.adlinktech.eu

1. ábra. Az ADLINK ECS-8582-4S típus-
jelû ExpressCard-to-PCI bôvítôrendszer

Új ExpressCard-to-PCI bôvítôrendszert 
mutatott be az ADLINK

Irodatechnika – Konica Minolta
Nem szokványos bejelentés tanúi lehettünk július 10-én a Konica Minolta és a CHS közös rendezésében.
Magyaror szá gon egyedülálló „egy-disztribúciós rendszert” vezet be a Konica Minolta. A 2008. július 1-jén alá-
írt szerzôdés értelmében a Konica Minolta nyomtatókat a jövôben kizárólag a CHS Hungary Kft. és kereskedel-
mi partnerei forgalmazzák

A gyártók általában a versenyhelyzetet
preferálják, feltételezve, hogy más-más
disz tribútor a piac különbözô szegmen-
seiben igyekszik a forgalmat növelni.
Ennek fo kozására, franchise-szerzôdé-
sek révén segítik közvetlen gyártói tá -
mo  gatással növelni a cég súlyát. Ez az
üzleti modell fôként az alkatrészek terü-
letén egyeduralkodó, hiszen a mér nö -
kök kon strukciós munkája határtalan
variációban valósul meg. Az irodatech-
nika felhasználói tevékenysége azonban
ennél sokkal egy szerûbb, így a sokdiszt-
ribúciós rendszer hátrányai (azaz a köz-

vetlen technikai-üzleti támogatás) elô-
térbe kerülhetnek. Ezen változtat most a
japán óriáscég, a Konica Minolta, 2008.
július 1-jétôl bizonyos termékcsoportja-
it a CHS Hungary, Magyarország legna-
gyobb IT disztribútora forgalmazza a
ha zai piacon. A disztribúciós szerzôdés
a Konica Minolta belépôszintû (low-end
kategóriájú) lézernyomtatóira és a feke-
te-fehér, fény má so lógép-alapú kis irodai
multi funkciós berendezéseire (1. szeg-
mens), valamint az ezekhez tartozó ki -
egé szítôk kizárólagos forgalmazására
vonatkozik.

A lézernyomtatók piacán a Konica Mi -
nol ta eddig több kisebb disztribútorral
szolgálta ki a magyar piacot. A most meg-
kötött szerzôdés lényege, hogy egy ki -
emelt, kizárólagos forgalmazói jogokkal
fel ruházott disztribútor sokkal nagyobb
hang súllyal foglalkozik a Konica Minolta
em lített termékcsoportjaival. A japán cég
ma gyarországi képviselete erre a feladatra –
a hazai piacon betöltött súlya miatt – a CHS
Hungary Kft.-t választotta stratégiai partne-
réül. Az új, kizárólagos forgalmazói szerzô-
dést Roman Tihelka, a Konica Mi nol ta Kft.
ügyvezetô igazgatója jelentette be.



info@elektro-net.hu

2008/5.

14

InformatikaInformatika

Az egydisztribúciós rendszer elônye,
hogy az eddig megosztott forgalom és
értékesítési árbevétel kizárólag egy kivá-
lasztott forgalmazó kezében összponto-
sul. Ezzel a Konica Minolta mint gyártó
sokkal jobb pozíciót foglal el a beszállítók
között, valamint a forgalmazó is sokkal
in kább érdekelt a szerzôdött termékek ha -
té konyabb értékesítésében. Stratégiai cél,
hogy a Konica Minolta a legnagyobb ma -
gyar országi IT-disztribútor, a CHS tíz leg-
fontosabb gyártói beszállítójává váljon.

Borbás László, a Konica Minolta Ma -
gyar ország indirekt értékesítési vezetôje
szerint: „Egy ilyen partneri viszonyban
sokkal szorosabb az együttmûködés a
gyártó és a disztribútor között. A Konica
Minolta és a CHS most aláírt szerzôdése
jó lehetôség arra, hogy nagyobb piaci
részesedést érjünk el a hazai piacon,
hiszen a felek kölcsönösen érdekeltek a
termékeink sikerében, az értékesítési
árbevétel és a forgalom növelésében.”

Az üzleti modell valódi kizárólagossá-
got biztosít a nagykereskedô számára;
2008. július 1-jétôl a Konica Minolta belé-
pôszintû és kisirodai MFP (1. szegmens) ter-
mékeit csak a CHS-nél lehet megvásárolni.
A kizárólagos jogkörben átadott termékka-
tegóriában nem akármilyen eszközök van-
nak: a bizhub 163-as belépôszintû A/3
fénymásológép-alapú kisirodai MFP példá-
ul, amely a maga kategóriájában piacveze-
tô volt a 2007-es esztendôben Magyar or -
szá gon. A partneri viszony fontosságát jelzi
az is, hogy a CHS-ben két dedikált termék-
menedzser foglalkozik kizárólag a Konica
Minolta termékekkel a jövôben. A szerzô-
dés elônyeit a CHS részérôl Diószeghy
Zoltán ügyvezetô igazgató méltatta.

A CHS által forgalmazott termékek
támogatását és a szervizét továbbra is a
Konica Minolta Magyarország látja el, így
a végfelhasználó semmilyen változást
nem tapasztal, kivéve egyet: a jövôben
sokkal több Konica Minolta nyomtatóval
találkozhat a piacon.

Mit kell tudnunk a Konica Minolta
cégrôl és termékeirôl, mert Magyar or szá -
gon többnyire a fényképezôgépeirôl volt
híres a márkanév?

A Konica Minolta Business Tech no lo -
gi es, Inc. a világ egyik vezetô irodatechni-
kai gépeket és megoldásokat fejlesztô,
gyártó és forgalmazó nagyvállalata. 
A japán cég világszerte több mint 21 ezer
fôt foglalkoztat, árbevétele a 2006/2007
pénz ügyi évben elérte a 4,4 Mrd eurót.

A Konica Minolta üzleti kompetenciája
az optikai technológiák területén megszer-
zett kutatási, fejlesztési és gyártási ta pasz -
talatából ered. 2006 óta, a fotoüzletágból
történt kivonulás után, a cég szinte minden
erôforrását már az irodatechnikai termékek
és a digitális nyomdai rendszerek fejleszté-
sére fordítja. Napjainkra a nagy vállalat ter-
mékei és megoldásai a digitális képalkotás
összes területén jelen vannak. Kiemelt
területnek számít a színes nyomtatás, a do -
ku mentumkezelés és a különbözô, irodai
környezetben alkalmazható rendszerek
fejlesztése, valamint a lézernyomtatók

(fekete-fehér és színes), MFP (multi funk -
ciós) készülékek és digitális nyomdai
berendezések gyártása és forgalmazása. 
A Konica Minolta színes MFP termékeivel
európai viszonylatban piacvezetônek szá-
mít, ugyanakkor a japán márkával az utób-
bi években már az ipari nyomtatás külön-
bözô területein is találkozhatunk.

A nagyvállalat kiemelten fontosnak
tartja a termékei szoftveres támogatását is,
mind a dokumentummenedzsment, mind
az eszközintegráció és egyéb irodai alkal-
mazások terén, amelyek segítségével a
mindennapi készülékhasználat hatéko-
nyabbá, költségkímélôvé és környezetba-
ráttá tehetô. Ugyanakkor a Konica Mi nol -
ta nem csak gyártja és forgalmazza ter-
mékeit, hanem nagy hangsúlyt fektet az
értékesítés utáni ügyfélkezelésre és -tá mo -
gatásra is. Számos olyan tanácsadói prog-
ramot kínál üzleti partnereinek és felhasz-
nálóinak, amelyekkel a dokumentumok
elôállítása olcsóbb és hatékonyabb lesz.

A Konica Minolta termékei és megol-
dásai – köszönhetôen az állandó kutatás-
nak és fejlesztésnek – a legmagasabb
technikai színvonalat képviselik a piacon.
A Konica Minolta, mint globális nagyvál-
lalat, élen jár a fenntartható fejlôdés és a
környezetvédelem területein is; környeze-
tünk megóvása már a tervezés stádiumá-
ban fontos tényezô, és ez a termék élet cik -
lus minden fázisában elsôdleges szem-
pont is marad. Az alapanyagok kiválasz-
tását, a gyártási folyamatokat, az energia -
fel használást, a vállalat környezetre gya-
korolt hatását szigorú szempontok alap-
ján felügyelik; az anyagok újrahasznosítá-
sát, a hulladékok kezelését pedig az
RoHS Direktíva alapján végzik. A Konica
Minolta termékei a környezetvédelmi
szempontból európai viszonylatban igen
szigorú és élenjáró Németországban kiér-
demelték a „Blue Angel” kitüntetést is, de
az „Energy Star” kék logója már régebben
bizonyítja a cég környezet tudatos hozzá-
állásának elismerését.

Szerk.: Lambert Miklós

Roman Tihelka, a Konica Minolta Kft.
ügyvezetô igazgatója

Borbás László, a Konica Minolta Kft.
indirekt értékesítési vezetôje

A szerzôdés aláírása
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Digitális átállás: DRM tesztsugárzás az MKR-nél 

Magyarországon elsôként indított digitális rádióadást közép-
hullámon a Magyar Katolikus Rádió (MKR). A katolikus adó
eddig a rossz minôségû középhullámon sugárzott, de május
30-tól ugyanezen a frekvencián, kísérleti jelleggel digitális for-
mában közvetítenek egyes mûsorokat. A DRM (digitális kö -
zéphullámú) rendszerû tesztadásokat az Antenna Hungáriával
(AH) közösen végzik. Kárpáti Rudolf, az AH vezérigazgató-
helyettese szerint a kísérletek során elsôsorban a vétel minôsé-
gi paramétereinek változását, az adóteljesítmény és a lefedett-
ség viszonyát, valamint a külsô zavarokkal szembeni vé dett -
séget vizsgálják. A meghatározott idôtartamokban a rádió laki-
hegyi adóján, 810 kHz-en nappali és éjszakai tesztsugárzások
szakmai célja a DRM mûszaki lehetôségeinek gyakorlati vizs-
gálata, valamint a nappali és az éjszakai ellátott terület felmé-
rése. Ezzel egyidejûleg szubjektív vizsgálatok is zajlanak a
DRM-módban elérhetô hangminôség értékelésére.

N szabványos router 

A ZyXEL (hazai képviselô: AlphaSonic) is megjelent a nagyobb
teljesítményt képviselô N szabványos termékekkel. A draft
802.11n vezeték nélküli szabványt alkalmazó NBG-415N ve -
ze ték nélküli router három nagyteljesítményû antennával,
WEP-titkosítással és WPA/WPA2-támogatással, StreamEngine
technológiával rendelkezik. A ZyXEL N szabványos, új háló-
zati terméke az elôzô szabványoknál nagyobb teljesítményt,
gyorsabb adatátvitelt, holtpontmentes lefedettséget kínál. Az
útválasztót a gyártó fôleg otthoni felhasználásra pozicionálja.
A beépített StreamEngine sávszélesség-menedzsment révén a
router automatikusan priorizálja a forgalmat az alkalmazások
fontosságának megfelelôen, így elkerülhetôvé válik a telje sít -
mény csökkenés és az akadozó átvitel. 

www.alphasonic.hu
www.zyxel.hu

Digitális asszisztens a mobilvállalkozásban 

A Motorola vállalati mobilitási
üzletága a globális vezeték
nélküli kapcsolatot igénylô
mo bilvállalkozások számára
ki fejlesztette MC75 típusú vál-
la lati digitális asszisztensét
(En terprise Digital Assistant,
EDA). Az MC75 a nagy sebes-
ségû hang- és adatátviteli szol -
gál ta tásokat a HSDPA és a
CDMA-EVDO Rev. A vezeték
nél küli távközlési szabványo-
kon alapuló 3G hálózatokhoz
kapcsolódva kínálja. 

A 802.11a/b/g szabványú
WiFi-rádióval, éles képet nyúj-
tó, színes VGA-kijelzôvel és 
2 megapixeles, auto fó ku szos
digitális fényképezôgéppel fel-
szerelt, a fizikai igénybevételnek is ellenálló kivitelû vállala-
ti digitális asszisztens az elsô olyan mobil számítógép,
amely többféle 3G WAN-hálózati szabvánnyal is kompati-
bilis, és jó minôségben képes ké peket, dokumentumokat és
aláírásokat rögzíteni, valamint az egy- és kétdimenziós
vonalkódokat is olvassa. Az MC75-ben egy Intel XScale
PXA270-es, 624 MHz-es processzor futtatja a Microsoft
Windows Mobile 6.0 operációs rendszert. Annak érdeké-
ben, hogy az ügyfelek folyamatosan csúcsteljesítménnyel
használhassák a rendszert, a Motorola az MC75-höz egy-
szerre kínálja a Service from the Start és a Com pre hensive
Coverage modult. A készülék a 3,5G HSDPA és 3G CDMA-
EVDO Rev. A szabvány támogatása révén a világ bármely
pont ján képes a hang- és adatátvitelre, va la mint Bluetooth-
rendszerrel is rendelkezik. Az MC75 világszerte várhatóan
2008 harmadik ne gyed évében jelenik meg.

Hálózati architektúraegyesítés

Az Ericsson tulajdonában álló Redback Networks bejelentette
az SM480 intelligens ethernethálózati kapcsolóberendezés
megjelenését, amellyel a távközlési hálózatüzemeltetôk egye-
síthetik vezetékes és mobilhálózatukat. A switch elsô a Red -
back és Ericsson szolgáltatói (carrier) hálózati ether -
nettermékeinek sorában, amelyet kifejezetten a hálózati archi-
tektúra egyesítése, a szolgáltatói költségek csökkentése, és fix
és mobil-hálózatok konvergenciájának felgyorsítása érdeké-
ben terveztek. Az SM 480 hálózat-továbbfejlesztést tesz lehe-
tôvé IP-alapú átviteli megoldásra, és terabites kapcsolási telje-
sítményt biztosít a jövôben. A berendezést integrálják majd az
Ericsson fix és mobil szélessávú megoldásaiba, beleértve az
LTE-t (Long Term Evolution) is. További Ericsson-hír: a vállalat
júniusban Las Vegasban mutatta be a világ elsô 10 Gb/s-os,
IPTV számára kifejlesztett gigabit-passzív optikai hálózatát
(GPON), amely a jelenlegi GPON-rendszerek sávszélességé-
nek négyszeresét nyújtja.

Szerk.: Kovács Attila

Távközlési hírcsokor

Új Zyxel 
vezeték nélküli útválasztó

Motorola MC75 EDA 
készülék

ONLINE

Még több újdonság portálunkon!

www.elektro-net.hu
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Mindezt úgy, hogy az elkészült termé-
kekrôl elmondható legyen
� mûködik! – méghozzá jól, megbízha-

tóan (MTBF-érték tart a végtelenhez!),
� igényes! – a szakmai megoldások-

ban, mûszaki tartalomban,
� eladható! – vagyis a termék ára ver-

senyképes,
� magas hozzáadott értéket tartalmaz.

Az alapítás óta tudatos cégépítést foly-
tatunk, amely során a társaság vezetése
el    sôd legesnek tekinti a gazdasági és szak  -
mai stabilitás fenntartását. A több lá bon
állás érdekében profilbôvítést hajtottunk
végre. A cégünk tevékenysége iránt meg-
növekedett érdeklôdésnek köszönhetôen
– az egyedi tervezési feladatok mellett
sorozattermékek tervezése, gyártása, a
termékekhez kapcsolódó kivitelezési
munkák, valamint a telepített rendszerek
üzemeltetési feladatainak ellátása is felke-
rült tevékenységi listánkra.

Termékeink között kiemelt szerepet
játszanak a közlekedési vállalatok részére
tervezett, gyártott diszpécseri, audionális
és vizuális utastájékoztató rendszerek
(BKV Zrt., Volán-társaságok, MÁV Zrt.).
Saját fejlesztésû rendszereket szállítunk
állomási (stacioner) és mozgó jármûvi
uta stájékoztatási célokra. Igény esetén a
meglévô rendszerekhez teljes körû kom-
patibilitást biztosítanak.

Az erôforrások minél optimálisabb
kihasználása érdekében törekszünk cégcso-
portokban történô munkavégzésre. Az
AUTOCOM Kft. kiváló fôvállalkozói és
kiterjedt alvállalkozói partnerkapcsolatok-
kal rendelkezik. Ezek közül több cég gel tar-
tós együttmûködés keretében dolgozunk.

Az utastájékoztatás területén kiemelt
jelentôségû az AEG-MIS, valamint a Tö rök
Trade Kft.-vel való együttmûködés, amely
cégek termékeit stacioner, valamint mobil
utastájékoztató rendszereinkbe beépítve
Magyarországon forgalmaz zuk. Együtt -
mû     ködésünk része, közös termékeink
harmadik piacon történô értékesítése.

Cégadatok

Ügyvezetô igazgató: Katona Tibor.  foglal-
koztatottak összesen: 14 fô, (mérnök: 8 fô,
technikus: 2 fô, mûszerész: 1 fô, anyagbe-

� METRÓ RÁDIÓ
– fejlesztése, terve-
zése, gyártása, kivi-
telezése.
� M2–M3 segélyké-
rô rendszer – fejlesz-
tése, tervezése, gyár-
tása, kivitelezése.

� M1–M2 vonali rádiórendszer cseréje –
fejlesztés, tervezés, gyártás, kivitelezés.

� M1-vonali rádiórendszerhez mobil
és kézi rádiók szállítása, telepítése,
programozása.

� Diszpécser Irányítási Rendszer (DIR)
részeként üzemelô Lokalizációs
Rendszer módosítása.

� Örs vezér téri, rákoskeresztúri,
Boráros téri buszpályaudvarok vezér-
lôrendszerének tervezése, gyártása,
kivitelezése (audiovizuális vezérlô-
rendszer, automatikus menetrendke-
zelés és hangbemondás).

� Szabó Ervin tér tûzjelzô rendszeré-
hez tartozó riasztórendszer, auto-
matikus hangbemondással, telefo-
nos riasztóegységgel.

� Csepeli, gödöllôi, ráckevei, 
szentendrei HÉV-vonalakon
utastájékoztató és vonali rádiórend-
szer fejlesztése.

szerzôk száma: 1 fô, adminisztrátorok
száma: 2 fô).

Tevékenységi kör:

� Automatizálás – mikrokontrolleres
vezérléstechnika, intelligens mérô-
adatgyûjtô rendszerek, távfelügyele-
ti rendszerek,

� Telekommunikáció –
utastájékoztató rendszerek, ipari
rádió- és ITV rendszerek, disz pé -
cser rendszerek, segélykérô rendsze-
rek, kétirányú hangos rendszerek,
térhangosító rendszerek,

� Informatika – ember-gép kapcsolati
programok, különbözô funkciójú
diszpécseri rendszerek, távfelügye-
leti rendszerek, PC-alapú hálózatok,
informatikai rendszerek, adatfeldol-
gozó rendszerek készítése,

a felsorolt területeken tervezés, gyártás,
te lepítés, igény esetén ü ze   meltetési fe la -
da tok ellátása,

� SMD-alkatrész-beültetés – kis és
közepes szériák gyártására alkalmas
automata SMT beültetô berendezé-
sünkkel (AUTOTRONIK BS 390V),
saját fejlesztésû nyomtatott áramkö-
reink felületszerelt alkatrészeinek
beültetését, valamint szolgáltatás
jelleggel más cégek részére alkat-
rész-beültetést végzünk,

� üzemviteli, valamint szerviz tevé-
kenység – vállaljuk szakterületünk-
höz tartozó területeken, valamint a
leszállított rendszerek esetében az
üzemviteli, karbantartási, javítási
munkák elvégzését.

Fontosabb referenciamunkák

BKV Zrt. TERÜLETÉN (1995–2007)
� M2 metróvonal rekonstrukciója.
� M3 metróvonalon komplex állomá-

si diszpécserrendszer (Kálvin tér,
Ferenc krt., Ferenciek tere, Klinikák
állomások fejlesztése, tervezése,
gyártása, kivitelezése.

� M1–M3 várható érkezési idôt kijel-
zô rendszer – fejlesztése, tervezése,
gyártása, kivitelezése.

Bemutatkozik az AUTOCOM Kft.
(1995–2008)

1. ábra. Diszpécser-munkahely az M2
állomásain

2. ábra. Segély kérô
az M2-állomásokon

3. ábra. HÉV-rádiórendszer távfelügye-
leti program (1998)

Az alapítók az AUTOCOM Kft. megalakulásakor üzleti célként egyedi ter-
vezési, valamint rendszerintegrációs feladatok ellátását, a tervek alapján
speciális, egyedi esz közök, kissorozatú ter mékek gyár tá sát, telepítését,
üzemel tetését tûzték ki célul.
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VOLÁN-TÁRSASÁGOK TERÜLETÉN
(1997–2007)

� Komplex állomási utastájékoztató
berendezések.

� Bp. Népliget: az utastájé koz tató rend  -
szer komplex vezérlése, mely kiterjed
a hangos és vizuális utas tá jékozta tá -
son át a rendszámfelismerô és térfi-
gyelô rendszerek vezérlésére is.

� Agria Volán – Eger, buszpályaudvari
utastájékoztató rendszer központi
vezérlése.

� Siófok, Kaposvár, Pécs, Mohács,
Siklós, Szigetvár, Szentendre,
Nagyatád, Marcali buszpálya-
udvarok automatikus hangos utas -
tájékoztató rendszerei.

� Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Székes -
fehérvár, Tatabánya: komplex pálya-
udvari utastájékoztató rendszer.

MOZGÓ JÁRMÛVI
UTASTÁJÉKOZTATÓ RENDSZEREK

� Kisalföld Volán – helyközi és városi
buszrendszerek dot/LED valamint
LCD-kijelzôkkel megvalósítva. 
A helyközi rendszereket Autozak
jegykiadó vezérli, a városi rendsze-
rek az AUTOCOM központi
vezérlôegységérôl mûködnek. 

� Vértes Volán – helyközi buszok
utastájékoztatói 2006-ig dot/LED-es
kijelzôkkel, 2006-tól kezdve LCD-
kijelzôkkel. A helyközi rendszereket
Autozak jegykiadó vezérli.

� Nógrád Volán – helyközi buszrend-
szerek dot/LED kijelzôkkel, Busys+
jegykiadóról, illetve központi vezér-
lôegységrôl üzemeltetve.

� Alba Volán – helyközi buszok 
LCD-s kijelzôtáblái központi vezér-
lôegységgel.

� Balaton Volán – helyközi buszok
utastájékoztató táblái dot/LED-es
kijelzôkkel, Buscom jegykiadóról
vezérelve.

� BKV – városi buszok LCD-s utas tá -
jé koztató rendszerei központi vezér-
lôegységgel, valamint beltéri LED-es
táblán a következô megálló és
átszállási viszonylatai kijelzésével.

MÁV ZRt. TERÜLETÉN (2001)

� Segélykérô rendszer Keleti 
pályaudvar.

� Egri MÁV-pályaudvar állomási
utastájékoztató rendszerének vezér-
lése automatikus hangbemondással
és vizuális kijelzéssel.

4. ábra. Utastájékoztató tábla

5. ábra. MÁV utastájékoztató program

AUTOCOM Kft.
2096 Üröm, Rókahegyi út 20.
Tel.: +36 (26) 55-00-75
Fax: +36 (26) 55-00-74
Katona Tibor ügyvezetô igazgató

www.autocom.hu
info@autocom.hu

AUTOCOM  Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelôsségûŰTársaság (1995–2008)
2096 Üröm, Rókahegyi út 20.
Tel.: (+36-26) 55-00-75, fax.: (+36-26) 55-00-74
www.autocom.hu � info@autocom.hu

AUTOCOM – PARTNER AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSBAN

� audionális utastájékoztató rendszer,
� vizuális utastájékoztatás, AEG – LCD kijelzôkkel, 

– LED kijelzôkkel,
� segélykérô rendszer,
� helyi üzemi hangosbeszélô rendszer, pénztár-

átbeszélô, 
� térmegfigyelô rendszer,
� állomási felügyelet, erôsáramú hálózat és 

vasútbiztosító berendezés jelzéseinek illesztése, 
feldolgozása,

� vagyonvédelmi riasztórendszer, beléptetôrendszer,
� tûzjelzô rendszer,
� a felsorolt rendszerek vezérlését, közös felügyeletét

ellátó felügyeleti rendszer,  
� megrendelô által definált felhasználói programok

készítése, meglévô felhasználói programokhoz 
való illesztés.

Komplex állomási és jármûvi utastájékoztató rendszerek,
diszpécserrendszerek tervezése, 
gyártása, kivitelezése:
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A digitális kép- és hangmûsorszórás 
modulációs eljárásai (9. rész)

JÁKÓ PÉTER

Szorzatkód

Ha kódolandó üzenetünk szavait táblá-
zatba rendezzük, és a táblázat soraihoz
és oszlopaihoz egyaránt ellenôrzô adato-
kat képezünk, szorzatkódhoz jutunk. Az
új kód Hamming-távolsága a két kód
Hamming-távolságának szorzata.

Keresztparitás

A szorzatkódra mutatható legegy sze -
rûbb példa a kereszt-, más néven blokk-
paritás (1.(a) ábra). A 2 Hamming-távol-
ságú, egyszerû paritásbites kódból
keletkezett szorzatkód Hamming-távol-
sága 4. Ezzel a kóddal blokkonként 
1 hiba javítható, 2 hi  ba észlelhetô.
Dekódoláskor oszloponként és soron-
ként egy-egy újabb paritásbitet képezve
kapjuk az oszlop- és sorszindrómát. Egy
hiba esetén a szindrómák 1 értékû bitjei
kijelölik a hibás bit sorát, ill. oszlopát 
(1. b) ábra). A javításhoz egy sze rûen
invertálni kell a sor és oszlop metszés-
pontjában lévô bitet. Két hiba ke let -
kezésekor az egyik, vagy mindkét
szind ró mában két bit értéke lesz 1, de a
hibákat nem lehet lokalizálni.

1. ábra. Keresztparitás képzése (a).
Hibajavítás szindróma-dekódolással (b)

A soronként és oszloponként egy-egy bit
paritás megtartása mellett, a blokkok
méretének növelésével csökkenthetô a
kód redundanciája. Mivel dmin a blokk-
mérettôl független, továbbra is 1 hiba
javítására és 2 hiba jelzésére lesz mód.

Keresztátszövéses kódok

A legegyszerûbb keresztátszövéses kód-
hoz úgy jutunk, ha egy k szimbólum szé-
lességû, végtelen hosszúságú „táblázat”-
ba sorfolytonosan olvasunk be adatokat,
a sorokhoz egy-egy moduló 2 paritást (P)

generálunk, majd az így nyert külsô kód-
szavak szimbólumaiból soronként egyet-
egyet felhasználva átlósan – szintén
moduló 2 paritás (Q) hozzáadásával –
képzünk belsô kódszavakat (2. ábra).

A szimbólumhibák a belsô és a külsô
kód felhasználásával javíthatók. Mivel a
moduló 2 kódszavak Hamming-távolsá-
ga 2, nincs mód sem a belsô, sem a külsô
kódszavakban elôforduló többszörös
hibák vagy hibacsomók javítására.

2. ábra. Keresztátszövéses kód paritás-
szimbólumainak képzése. A kód csak
véletlen eloszlású szimbólumhibák javí-
tására képes

A hibacsomókkal szemben robusztusab-
bá tehetô a kód, ha a belsô kód moduló 2
paritásait CRC-re cseréljük (3. ábra). Az
adatok dekódolásának menete a követke-
zô. A dekódoló ellenôrzi, hogy a vett
kódszavak CRC-je rendben van-e, azaz
0-e a generátor polinommal való osztás
maradéka. Ha igen, akkor a kódszó igen
nagy valószínûséggel hibátlan. A dekó-
doló az összes adatszimbólum jelzôzász-
lóját „helyes” értékre állítja. Ha az osztás-
maradéka nem 0, akkor a vett szóban egy
vagy több szimbólum hibás, de a CRC-
bôl a hibahelyek nem állapíthatók meg.
Ezért a dekódoló valamennyi szimbólum
jelzôzászlóját „hibás” értékre állítja. 
A visszarendezés hatására a belsô kód-
szavak hibái jelzett szimbólumhibákra
esnek szét, melyek a külsô kódszavak
moduló 2 paritásából javíthatók. A meg-
oldás apró szépséghibája, hogy a gyakor-
latban a hibacsomók és véletlenszerûen
eloszló szimbólumhibák egyaránt elôfor-
dulnak. Könnyen belátható, hogy a pél-
dában szereplô Q4 CRC-jû belsô kódszó-
ban fellépô hibacsomó a D26 szimbólum

átíródása miatt csak részben javítható. 
A probléma megoldását olyan keresztát-
szövéses kód alkalmazása jelentheti,
melynél a belsô kód paritása nem csak
hibadetektálásra, hanem szimbólumhi-
bák javítására is alkalmas.

Mindazonáltal, megfelelô paraméter
választással a CRC hibajelzéssel megva-
lósított keresztátszövéses kód már alkal-
mas gyakorlati felhasználásra. A PCM-F1
hangprocesszor 16 bites üzemmódban
ilyen hibavédô kódot használt. Ke reszt -
átszövéses kód professzionális területen
való alkalmazásának jó példája a DASH.
Az állófejes, szalagos magnetofonok hi -
ba védô rendszere három fokozatból
tevôdik össze. A külsô kód páros-páratlan
csoportosítás után 6-6 hangmintához
képzett moduló 2 paritás. A középsô kód
szintén moduló 2 paritás, de a kódszavak
most átlósan helyezkednek el. Végül a
belsô kód egy-egy páros és páratlan blokk
középsô kódszavainak szimbólumaihoz
képzett CRC.

Konvolúciós kódok

A blokk kódok mellett a hibavédô kódok
másik nagy csoportját – a rádiófrekvenci-
ás átviteltechnikában és mûsorszórásban
(pl. ADR, DAB, DVB) alkalmazott – kon -
volúciós kódok alkotják. A blokk- és a
konvolúciós kódok között a leglényege-
sebb különbség, hogy a blokk-kódok kép-
zésekor az üzenetbôl képzett blokkok
egymás mellett helyezkednek el, a kon -

3. ábra. Keresztátszövéses kód paritás-
szimbólumainak képzése

D1

D5

D9

D13

D17

D21

D25

D2

D6

D10

D14

D18

D22
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volú ciós kódolásnál viszont a kód képzé-
se átlapolódó adatblokkokon történik. 
A redundancia képzésében itt is jelentôs
szerepe van a modulóaritmetikának.

A blokk-kódok dekódolása algebrai
úton, egyenletek, egyenletrendszerek meg -
oldásával történik, a konvolúciós kó dok nál
pedig algebrai és valószínûségi dekódoló
algoritmusokkal is találkozunk. Hason ló an
a blokk-kódokhoz, a konvolú ciós kód 
egyaránt lehet szisztematikus vagy nem
szisztematikus.

A konvolúciós kódok a véletlen elosz-
lású hibák esetében használhatók, hiba-
csomókat közvetlenül nem lehet velük
javítani. Olyan alkalmazásoknál, ahol pl.
a visszaverôdések következtében számol-
ni kell hibacsomók keletkezésével, ott
egyéb módszereket is, mint például az
idô- és frekvenciabeli adatátszövést kell
alkalmazni. Az egyszerûség kedvéért
olyan csatornában vizsgáljuk a terjedés
során keletkezô hibákat, ahol nincsenek
visszaverôdések, a hibázást okozó zavar
pedig Gauss-eloszlású fehérzaj. Tipi ku -
san ilyen átvitel valósul meg mûholdas
vétel esetén, ahol a vétel feltétele, hogy a
vevôantenna „lássa” a mûholdat.

A konvolúciós kódolás elve

A konvolúciós kódolás folyamatát leg -
egy szerûbben úgy képzelhetjük el, mint-
ha az üzenetet alkotó szimbólumfolyam
felett egy ablakot tolnánk, és az ablakban
éppen látható szimbólumokhoz valami-
lyen egyszerû szabály alapján képeznénk
a kimeneti szimbólumokat (4. ábra). Az
ablakban látható szimbólumok számát
kényszerhossznak (L) nevezzük. Egy-egy
kimeneti szimbólumot mindig egy kény -
szerhossznyi üzenetszimbólum határoz
meg. Egy kimeneti szimbólum tehát több
üzenet szimbólum információját foglalja
magában. A kód generálása után az abla-
kot – képzeletben – úgy toljuk tovább,
hogy a korábban már figyelembe vett
üzenetszimbólumok közül néhány ismét
benne legyen. Így egy-egy üzenetszimbó-
lum több kimeneti szimbólumba kódoló-
dik bele, vagyis az üzenetszimbólumok
információját több szimbólum hordozza,
és így az átvitel során megsérült szimbó-
lumok – bizonyos korlátokon belül – a
kód más szimbólumainak felhasználásá-
val javíthatók.

4. ábra. A konvolúciós kód képzésének
elve

A 5. ábra egy igen egyszerû, két pár-
huzamos ágat tartalmazó bináris kon vo -
lú ciós kódolót mutat. Az egyes ágak
kimenete az éppen belépô bit és a késlel-
tetôként szolgáló léptetôregiszter bizo-
nyos tárolóiban lévô, korábbi bitek
moduló 2-es összege. Az összegzés –
igen egyszerûen – kizáró VAGY-kapukkal
történik. A ki me neti multiplexer nem
más, mint egy párhuzamos-soros átalakí-
tó, mely felváltva kapcsolja a kimenetre
az alsó és felsô ág jelét.

A konvolúciós kódokat, ill. kódolókat
három paraméterrel: a kimenôbitek számá-
val (n), a bemenôbitek számával (k) és a már
említett kényszerhosszal (L) jel le mez zük.
Gyakran elôforduló paraméter még a kód-
arány (R), mely k és n hányadosa.

5. ábra. Egyszerû konvolúciós kódoló

A bemutatott kódolónak egy bemente és
két ága van: k = 1, n = 2. Minden belé-
pôbit két kimeneti bitet hoz létre. Ennek
megfelelôen a kódarány R = 1/2. Mivel a
felsô ágon képzôdô kódbitet a belépô- és
a tárolókban lévô két elôzô üzenetbit
határozza meg, a kényszerhossz 3. (A tá -
rolók száma mindig eggyel kisebb L-nél.)

A gyakorlatban használt kódolók álta-
lában lényegesen bonyolultabb felépí té -
sû ek: a párhuzamos ágak száma kettônél
több, a kényszerhossz pedig nagyobb há -
romnál. Az ilyen bonyolultabb esetekben
a kódoló topológiáját, vagyis azt, hogy az
egyes kimenôágakon mely tárolók bitjei
összegzôdnek az ún. generátor-polino-
mokkal, vagy a polinom együtthatóinak
vektoralakjával adhatjuk meg. L kény-
szerhossz esetén az i. ág generátor-poli-
nomjának együttható vektora általánosan
gi = [a0, a1, a2, … aL-1] alakú. Az ág kizá-
ró VAGY-kapujához csatlakozó tároló
kimenethez tartozó együtthatók értéke 1, a
többié 0. Ennek megfelelôen a példánkban

szereplô kódológenerátor polinom vekto-
rai: g1 = [1, 1, 1], illetve g2 = [1, 0, 1],
vagyis a felsô ágon a bemenôjel és a két
tároló kimenôjele, az alsó ágon a bemenet
és a második tároló kimenôjele kerül
összegzésre. [A bemenetrôl érkezô közvet-
len ágat a bal oldali elsô jegy (a0) jelöli.]

A kódolandó üzenet bitjei egymást
követve kerülnek a bemenetre. A két
kizáró VAGY-kapu elôállítja a k1 és k2
moduló 2 összegeket, melyeket a multi-
plexer egymás után tesz a kimenetre.
Ezután a bal oldali tároló tartalma betöl-
tôdik a jobb oldali tárolóba, a bal oldali
tárolóba pedig a bemeneten lévô adat
kerül. A bemenetre kerülô új bit és a táro-
lók új tartalmának megfelelôen ismét
képzôdik mindkét ágon egy-egy új
összeg, és ez így folytatódik addig, amíg
az üzenetbitek el nem fogynak.

Mint látjuk, hogy a kódolót elhagyó
konvolúciós kód a bemenet értékétôl és a
tárolók tartalmától függ. Érdekes párhu-
zam vonható az emberi lélek és a kódo-
lók mûködése között. Az, hogy hogyan
reagálunk egy eseményre, nagymérték-
ben pillanatnyi lel ki állapotunktól függ.
Ha sonlóan ahhoz, ahogy az emberi lé -
leknek, úgy a kódolóknak is vannak álla-
potai (a tárolók tartalma által meghatáro-
zott szimbólumkombinációk). A kó doló
állapota meghatározza, hogy adott belé-
pôüzenet bit hatására mely bitpár jelenik
meg a kimeneten, ill. milyen új állapotot
vesz fel a kódoló.

A konvolúciós kódolás és dekódolás
leírá sára számos lehetôség kínálkozik. 
A bemutatásra kerülô táblázatos és grafi-
kus szemléltetési módok mindegyikével
egzakt módon szemléltethetô a kódolás
és dekódolás.

Lássuk elôször a legegyszerûbb táblá-
zatos megadást (1. táblázat)! Ha ismert a
q1 és q2 értéke, akkor a táblázatból kiol-
vasható, hogy 0, ill. 1 értékû bemenet
esetén milyen bitpár jelenik meg a kime-
neten, továbbá mi lesz a tárolók új tartal-
ma. A következô üzenetbit hatására
keletkezô bitpárt úgy kapjuk meg, hogy
megkeressük az új üzenetbit és az elôzô
q1’ és q2’ értékének megfelelô sort.
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A táblázattal való leírásnál szemléle-
tesebb a mûködés grafikus ábrázolása.
Ennek egyik módja a kódoló állapotátme-
net-gráfjának (6. ábra) megrajzolása a
táb lázat felhasználásával. A 0, ill. 1 ér té -
kû üzenetbit hatására létrejövô állapoto-
kat szaggatott, ill. folytonos nyilak mutat-
ják, az állapotváltás hatására kelet ke zô
kime net i bit-párok pedig a nyilak mellett
szerepelnek. Az állapotátmenet-gráf fon-
tos szerepet játszik a tervezési hibák ki -
szû résében. Segítségével felderíthetô,
nem generál-e katasztrofális kódot a
kódoló. Katasztrofális kód elôállítása ese-
tén dekódoláskor kisszámú vételi hiba
hatására végtelen hosszúságú hiba kelet-
kezik, ami nyilvánvalóan nem engedhetô
meg. A katasztrofális kódoló jellemzôje,
hogy az állapotátmenet-gráfban található
olyan, nem csupa 0 bemenethez tartozó
hurok, mely csupa 0 kimeneti szimbólu-
mot eredményez.

6. ábra. Állapotváltozás-gráf a példa-
kódolóhoz

Az állapotátmenet-gráf megrajzolásával a
kódolás folyamatát idôben nem tudjuk
ábrázolni. Ezen a problémán segít a kódo-
ló ún. fa-gráfjának megrajzolása (7. ábra).
(Innen ered, hogy a konvolúciós kódokat
fa-kódnak is nevezik.) A fa gyökerébôl és 
a korona elágazásaiból mindig két-két 
ág indul. 0 értékû bemenet esetén felfelé, 
1 értékû bemenet esetén lefelé kell a követ-
kezô elágazás felé továbbhaladni. A
kimenetibit-párok a vízszintes ágrészek
fölött láthatók. Az egyes idôpontokban a
kódoló aktuális állapotát az elágazások-
ban lévô betûk mutatják. Az (a) ábrarész-
leten az 1101 üzenet kódolását követhet-
jük végig. Vizsgáljuk meg kicsit részlete-
sebben a fát! Az egyik dolog, ami
feltûnik, hogy a fa ágainak száma az idô
függvényében exponenciálisan gyarapo-
dik. A fa másik fontos tulajdonsága, hogy
a korona egy részlete egy idô után ismét-
lôdik. A (b) ábrarészleten berajzoltuk az
1101 üzenettôl csak az elsô bitben külön-
bözô 0101 üzenethez tartozó kódolási
útvonalat. Látható, hogy a t3 idôpontban
a kódoló ugyanúgy C állapotban van,
mint az (a) ábrarészleten, és az 1 értékû
negyedik üzenetbit a korona felsô felében

a C állapotból szintén az A állapotba viszi
a kódolót, mint ahogy azt az alsó felében
tette. Ez természetes is, hiszen K = 3
kényszerhossz esetén az n. üzenetbit
kódolása már független az n–3. üzenet-
bittôl. A t3 idôponttól a fa lombjának alsó
és felsô fele teljesen azonos, emiatt t3-tól
kezdve az egyes idôpontokhoz tartozó
azonos állapotok összevonhatók.

Az elágazások összevonásával kapjuk
a 8. ábrán látható rácsdiagramot, vagy
egyszerûen rácsot (angolul trellis). A rács-
ra emlékeztetô diagramról kapta a
konvolúciós kód harmadik nevét: rács-
kód (trellis code). A diagramon az idôten-
gellyel párhuzamosan, egyvonalban
helyezkednek el az azonos állapotú
elágazások. Az elágazásokba befutó utak
száma kettô, és minden elágazásból két
út indul tovább. A felsô ág mindig a 0, az
alsó az 1 értékû bemenethez tartozik. Az
egyes útszakaszokhoz tartozó kimenetibit
-pár az útszakaszok felett, ill. alatt szere-
pel. A rács magassága a t2 idôponttól
kezdve, amikor már az összes lehetséges
állapot elôfordul, állandó (esetünkben 4).

A 9. ábrán ismét az 1101 üzenet kódolá-
sát követhetjük nyomon.

Mint arról már szó volt, kódoláskor
minden üzenetbit kényszerhossznyi
kimenetibit-pár létrehozásában vesz rész.
Annak érdekében, hogy az utolsó két
üzenetbit is 3-3 kimenetibit-pár létreho-
zásában szerepeljen, végig kell léptetni
ôket a tárolókon. Ehhez két 0 értékû, ún.
„flushing bitet” léptetünk be a kódolóba.
A flushing bitek hatását a szaggatott vonal
mutatja. Figyeljük meg, hogy a flushing
bitek „átöblítik” a tárolókat. A kódoló a
kiindulási A (00) állapotba kerül, ami igen
fontos, mivel a helyes dekódoláshoz a
kódolónak ismert állapotból kell kezde-
nie a kódolást, és ugyancsak ismert álla-
potban kell azt befejeznie. (A flushing-
bitek száma a tárolók számával azonos,
az üzenet hosszától független. Így hosz-
szabb üzenet esetén kapacitáscsökkentô
hatásuk elhanyagolható.)

9. ábra. Az 1101 üzenet kódolása
rácsdiagrammal. Az állapotváltásokat a
vastag vonal jelzi

(folytatjuk)

7. ábra. A példa kódoló
bináris fája

8. ábra. A bináris fa elágazásainak
összevonásával nyert rácsdiagram
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D00
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Maximális biztonságban 
a szállítmány: mûholdas és
GSM nyomkövetés egyben 
a Fastrack Supreme-mel
KÔRÖSI GÁBOR

A Föld körül keringô 24 mûhold, amelyek feladata a földi GPS-vevôk
kiszolgálása, már jó ideje nem csupán katonai célokat szolgál, hanem
a mindennapokban is hasznos szerepe van a háromdimenziós helymeg-
határozásban. A lokalizálás legjelentôsebb felhasználási területei a
következôk: közúti és fedélzeti navigáció, katasztrófavédelem, ipari fel-
használás, illetve flottakövetés és vagyonvédelem.

Ez utóbbi lehetôséget kívánja a Wavecom
a Fastrack Sup re me 10/20-as modelljeibe
illeszthetô IESM-kártyákkal, a GSM- és a
GPS-funkciókat összekapcsolva elterjesz-
teni.

Supreme-mûszer GPS-funkcionalitással

A GPS-funkcionalitással ellátott Sup re me
modul kiválóan felhasználható a gép -

jármûkövetés területén. A jól ismert mû -
ho ldas helymeghatározás jelentôs se gít  ség
a szállítmányok követésének piacán, nem
csupán azért, mert egy szerencsétlenség
esetén a jármû helye pontosan és gyorsan
azonosítható (gondoljunk csak egy veszé-
lyes, mérgezô anyagokat szállító kocsi
balesetére!), hanem azért is, mert a segít-
ségével a szállítmányok helyzete is ponto-
san ellenôrizhetô (különösen inter konti -
nen tális fuvarok esetén hasznos), illetve az
ellopott értékek felkutatását is elôsegítik a
küldött GPS-koordináták.

A Fastrack Supreme egyedülálló érté-
ke, hogy nem csak a Wavecom, de az
ügyfelek által is testreszabható, szoftvere-
sen és a hardveresen egyaránt.

A bôvített funkciójú modulok kielé-

gítik a legfontosabb igényeket. A Fas -
track Supreme-mel a Wavecom egy-
szerre három ilyen beállítást is ismere-
tet: az egyik a mini USB csatlakoztatá-
sára képes IO, a másik a GPS-funkcio-
nalitás és USB, a harmadik a bôvített IO,
GPS-funkcionalitással és USB-vel.

I/O-kapcsolat

Az open-standard Internal Expansion Soc ket
(IES) felület biztosítja a kívánt IO-összekap-
csolhatóságot, vagy például az olyan tulaj-
donságokat, mint a GPS, a WiFi, a Blu e -
tooth, a Zigbee és más egyebeket. Az IESM
tehát egy olyan, a Fastrack Supreme 10/20
WCPU-khoz hozzáadható hardver-bôvítô
kártyacsalád, amely lehetôvé teszi, hogy az
eszköz kiterjesztett hardverfunkciókkal ren-
delkezzen, felhasználójának igényei sze-
rint  alakítható legyen. Akárcsak ma    guk

a WCPU-k, az IESM kártyák is ve zér el -
hetôek az OpenAT® szoftverrel. Az In ternal
Expansion Socket (IES) használatával a szab-
ványos Fastrack Supreme 10/20 eszköz bár-
milyen, változatos M2M-felhasználás rész-
elemévé válhat, specifikus alkalmazások
hajthatók végre a telemetria területén.

További információ: Kern Communications Systems Kft.
www.kern.hu
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– Hogyan határozná meg a Skype jelentôsé-
gét, mi teszi ilyen közkedveltté napjainkban?
– A Skype alapvetôen egy könnyen hasz-

nálható, internetes kommunikációs rend-
szer. A program sikere mö gött az áll, hogy
könnyen és ingyenesen telepíthetô, azonnal
használható, és minél több ismerôs/barát
használja, an nál könnyebb velük a kapcso-
latot tartani. A beszélgetés mellett adatot (pl.
fényképeket) és szöveges üzeneteket is küld-
hetünk, valamint az új verziók támogatják a
videotelefonálást is. Al kal mas idôben jelent
meg: a szélessávú in ter netelérés elterjedésé-
vel megnyílt az ingyenes kapcsolattartás
lehetôsége is. Könnyen mûködik NAT,
tûzfal mögött is, szemben az MSN-nél
tapasztalható problémákkal. Nagyon jók a
kodekek, akár kis sávszélességnél is jó a
minôség, stabilan mûködik (tudtommal
eddig mindössze egyetlen nagy leállása
volt), és sokat köszönhet annak, hogy a többi
megoldás szerver-kliens elven alapul, a
Skype pedig P2P.  Úgy gondolom, sikeréhez
a hatékony üzleti modellje is hozzájárult. 

– Mi a Skype üzleti modell erôssége? 
– Vannak olyan üzleti modellek, amelyek
nagyszámú felhasználó/termék esetén
mûködnek sikerrel, például az Amazon.com
modellje, sôt, kifejezetten igénylik, hogy a
szolgáltatás indulásakor legyen meg a kritikus
tömeg. Sok felhasználó „elcsábításához” a
legjobb utat az egyszerûen elérhetô, ingyenes
szolgáltatások jelentik. A nagyszámú felhasz-
náló  kis része – ez még így is nagyon sok fel-
használót jelent! – viszont fizetne az extra
szolgáltatásokért, pl. Skype-in, Skype-out,
hangposta stb. A Skype szolgáltatások
köre egyre bôvül. Ahogy terjed a mobil-
internet, várható, hogy a Skype is meg-
jelenik az ilyen eszközökön. A Skype –
és más, hasonló VoIP-programok –
használatának elterjedése nagyban hoz-
zájárult a vezetékes külföldi hívások
percdíjának mérséklôdéséhez. 

A mobil Skype – és szintén a más,
hasonló VoIP-programok – megjelenése
talán csökkentheti a mobil percdíjakat is.

– Mit kell tudni a Skype-alapú telefonálás
biz  tonságtechnikájáról, illetve minôségi
paramétereirôl?
– Mivel a Skype zárt protokoll, ezért nem
ismerjük pontosan a valóságot, csak a
készítôk elmondására tudunk támaszkod-
ni. A rendszer csak olyan biztonságos
lehet, mint a rendszerben felhasznált

technológiák. Illetéktelenek elvileg nem
tudják lehallgatni, a kommunikációra
szimmetrikus kulcsú AES 256 bites titko-
sítást használ, az egyeztetésre 1024 bites
RSA-t, authentikáció esetén pedig vagy
1536, vagy 2048 bites RSA-t. A rendszer
nagy problémája, hogy a kulcsokat bele
„drótozták” az indítófájlba. Mivel min-
denki egy hálózatot használ, ezért elvileg
lehet figyelni, hogy ki mikor van bejelent-
kezve, illetve ki kivel kommunikál.
Elvileg kormányzati „backdoor” is talál-
ható benne, de akik eh  hez nem férnek
hozzá, azoknak ko moly problémát okoz,
hogy a Skype le hal lgathatatlan. Ez gondot
okoz a nemzetbiztonsági szerveknek (vö.
lawful intercept point a nyilvános távköz-
lô hálózatokban – PSTN, GSM, UMTS – a
titkosítás, a zárt protokoll, az IP-alapú
átvitel és a P2P modell miatt). További
problémák is felmerülnek pl. nem tudha-
tom, hogy a Skype cég lehallgatja-e a
hívásaimat, stb. A Skype-hívások minôsé-
gét több terheltségi tényezô is befolyásol-
ja: az internetelérés (ha közben P2P vagy
letöltés folyik a háttérben, nagyon leront-
ja a minôséget), a ge rinc hálózat, illetve a
hívott fél internet-hozzáférésének a ter-
heltsége. Elôfor dul hat nak olyan esetek,
amikor nehéz meghatározni a hiba pon-
tos helyét. Egy in gyenes szolgáltatásnál
azonban ez még akár elnézhetô is lenne,
azonban a fizetôs ügyfelektôl sok panasz
érkezik, hogy nem törôdnek a minôségi
problémáikkal, az E-Bay nem biztosít
megfelelô ügyfélszolgálatot számukra.
Bár a Skype folyamatosan fejleszti a hasz-
nált kodekeket, hogy javítson a hívások
minôségén, de nem tett jót az ügyfelek
bizalmára nézve a teljes Skype-rendszer
egy évvel ezelôtti leállása.

– A Skype-pal összevetve, milyen ismertebb
alternatív szolgáltatások léteznek ma a vi lá -
gon, és miért szaporodnak „gombamód ”? 
– Néhány alternatív szolgáltatás felsoro -
lásszerûen (2008 elején):  AOL Ins tant
Messenger/AIM Call Out; Gizmo Pro  ject;
Indafone; Microsoft Live Mes sen ger;
Net2Phone; OoVoo SIP-based ser vi ces;
SightSpeed; Wengo Phone; Voip Bus ter;
Voipfone; VZOchat; Yahoo! Mes sen -
ger/Yahoo! Voice; MagicJack; Fring… Az
azonnali üzenetküldés már az internet
elterjedése elôtt, a 60-as évek közepe
táján is létezett. Elôször a többfelhasz -
nálós operációs rendszereken jelent meg,

mint például a CTSS vagy Multics. Az
ilyen rendszerekben eleinte értesítési
rendszerként használták (például nyom-
tatás esetén), majd a gépre bejelentkezett
felhasználók közötti kommunikációra. 
A hálózatok elterjedésével lehetôvé vált
olyan protokollok kidolgozása, amelyek
számítógépek közötti kommunikációt
valósítanak meg. Ezek a protokollok vagy
peer-to-peer (például: talk, ntalk, ytalk),
vagy kliens-szerver (például: IRC) módon
mûködtek. A korai IM-rendszerek a mai
szolgáltatásokhoz képest rendkívül egy-
szerû és puritán megoldások voltak, ám 
a mûködési elvük jelentôs változást
hozott a számítógépes kommunikációba.
A Skype volt egy idôben a legsikeresebb,
és ami sikeres, azt mindig szeretik lemá -
solni. Né hány más elterjedt üzenetkezelô
IM/VoIP-program és a Skype felhasz ná -
lóinak a szá mát összehasonlítva: AIM
(több mint 100 millió), Jabber (kb. 90 mil-
lió), Win dows Live Messenger (294 millió
aktív), Yahoo! Messenger (22 millió –
2006-ban), QQ (Kínában használják:
2006-ban 221 millió), Skype: 309 millió.

– Mi mondható el a Skype ipari vonatkozásai-
ról, hogyan lehetne kiaknázni a Skype és az IM
nyújtotta lehetôségeket pl. az üzleti világban?
– Elsôként említhetô a Skype integrációja
a hagyományos kommunikációs hálóza-
tokkal (PSTN, GSM), az úgynevezett
„Click to Dial”. A Skype biztosítja a fel-
használók elérhetôségét a „hagyomá-
nyos” telefonhálózatból is, azonban a
szá mítógéphez kötött Skype-kliens korlá-
tozza a megoldás használhatóságát. Ezen
kívánnak segíteni a mobilkészülékeken
futó Skype-kliensek (S60, UIQ), illetve a
Skype-célhardverek, WiFi-s Skype-telefo-
nok (Belkin, Netgear). A Skype hívási
funkciói kényelmesen elérhetôek a „Click
to Call” funkcióval. Az interneten fellel-
hetô telefonszámok egy kattintással fel-
hívhatók a Skype-kliens segítségével, oda
sem kell mennünk a telefonkészülékhez.

További „ipari” alkalmazás a Skype
integrációja ügyfélszolgálati rendszerbe. A
Skype az otthoni/lakossági végfelhaszná-

Szabó Sándor

Skype: messze több, mint egy VoIP-telefon
KOVÁCS ATTILA

Napjainkban az internet-alapú Skype-telefon nagy és növekvô nép sze rû -
ség nek örvend: globálisan több mint 300 millió regisztrált és 12 milliónál
is több konkurens használója van. Szabó Sándort, mûegyetemi ta nár se -
géd et, a Mobil Innovációs Központ (MIK) projektvezetôjét errôl a sikeres
technológiáról, a Skype szerepérôl, lehetôségeirôl és jövôjérôl kér dez tem
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lók mellett az üzleti felhasználók számára
is hatékony eszköz. A Skype-hoz elérhetô
számos kiegészítô, amelyekkel több üzleti
alkalmazást – pl. Skype alapú telefonköz-
pontot – lehet megvalósítani. Az igazi
megoldás szerintem a Skype elônyeinek
(egyszerûség, széles  kö rû elérhetôség és
kedvezô árazás) ötvözése a hagyományos
távközlési infrastruktúrával. Jó példa erre a
– legtöbb cégnél már adott – hagyományos
call/contact center kiegészítése Skype-
behívási lehetôséggel. Ez a megoldás csök-
kentheti a kék és zöld számok fenntartásá-
nak költségét, még kényelmesebbé téve az
ügyfélszolgálat elérését a cég weblapján
keresztül. A MIK-ben kidolgoztunk egy
meg oldást, amelynek segítségével az ügy -
fél szol gá la tok kék és zöld számai kiegé-
szíthetôek az interneten keresztüli ingye-
nes, kényelmes hívások lehetôségével. A
termék egy Skype-SIP (Session Initiation
Protocol) együttmûködést biztosító alkal-
mazás, amely egyidejûleg több párhuza-
mos, ugyanarra a „címre” bejövô Skype-
hívás kezelésére, szétosztására képes az
ügyfélszolgálat munkatársai között. Meg -
va lósítja a Skype- és a SIP-protokollok kö -
zötti átjárhatóságot, beemelve az otthoni
felhasználók által használt, ingyenes Sky -
pe-hívásokat egy komoly, céges távközlési
szolgáltatói környezetbe, összekapcsolva a
meglévô, sokcélú SIP-rendszerekkel. 

A Skype üzleti alkalmazásai közül a
je len leg is elérhetô szolgáltatások fel so ro -
lás szerûen a következôk.  

Az alapvetô hang-, video- és IM mellett
konferenciahívásokon kívül Skype-alapú
telefonközpont, Skype-alapú, két fiókot
összekötô, ingyenes „bérelt vonal” mellett
mobilkliens és „Business Control Panel” is
létezik. Ennek segítségével lehet központi-
lag kontrollálni a munkatársak egyen legét,
Skype-in számaikat stb. Létezik a Skype-
kliensnek olyan verziója is – kifejezetten
rendszeradminisztrátorok szá mára –,
amely lehetôvé teszi a beállítások hálóza-
ton keresztüli módosítását.

– A MIK-ben az Ön vezetésével folyó
projektmunkának része az azonnali üzenet-
küldési (IM) szolgáltatásokkal való foglal-
kozás. Tájékoztatna, mit és milyen célból
fejlesztettek ki?
– Jelenleg igen népszerûek a virtuális közös-
ségek, és a felhasználók kommunikációjá-
ban egyre nagyobb szerep jut az online-
ismerôsöknek, -kapcsolatoknak. Az ilyen
rendszerekben azonban csak akkor érhetô
el a felhasználó, ha éppen a számítógépe
elôtt ül. További probléma, hogy jelenleg
több, egymással versengô rend szer is léte-
zik, és az ezek közötti átjárás sem megol-
dott, vagyis több kliens  prog ramot kell futtat-

ni. Mindkét esetben meg oldást jelentene
egy integrált, azonnali üzenetküldô mobil
rendszer, amely egy  szerre több online háló-
zatban is megszemélyesíti a felhasználót, és
a mobiltelefon segítségével folyamatos elér   -
hetôséget és könnyû kezelhetôséget biztosít.
Az azonnali üzenetküldô alkalmazásokat
otthoni vagy munkahelyi számítógépeken
használják. Amikor a felhasználó útközben
van, akkor ezekben a há ló zatokban már
nem elérhetô, csak tá rolt üzenetet (pl. e-
mail) lehet neki küldeni. A MIK-ben kifej-
lesztettünk egy teszt rend szert, amely ötvözi
az „Instant Mes sa ging” és a „Store And
Forward” elv elônyeit, és mobilelérést bizto-
sít a fel hasz nálóknak az IM fiókjaihoz. Így
például lekérdezheti partnereinek az állapo-
tát, állíthatja a jelenlét információit, üzene-
teket fogadhat, adott esetben üzeneteket
küldhet. Az illetô számítógépérôl való kije-
lentkezésekor egy alkalmazás kiszol gá ló
átveszi az IM-kapcsolatait, vagyis a felhasz-
nálót egy szerverprogram személyesíti meg,
amikor az csak a mobilhálózaton keresztül
érhetô el. A rendszer a beérkezô IM-üzene-
teket SMS formában to váb bíthatja az illetô
mobiltelefonjára, amelyekre szintén SMS-
ben válaszolhat. A beérkezô válasz-MS-t a
szerver átalakítja a megfelelô IM protokoll
üzenetté, és továbbítja a feladónak. A bejö-
vô internetes hívásokat (pl. Skype, Gtalk stb.)
a rendszer szintén GSM-hívásokká alakítja
át, a felhasználó telefonjára továbbítja, illet-
ve – amennyiben nem elér hetô – hangüze-
netet lehet hagyni a szá mára a mobiltele-
fonján.

– A felhasználók százmilliói mit várhat-
nak, miben reménykedhetnek a Skype
jövôjét illetôen?

– A Skype jelenlegi három fô bevételt
generáló szolgáltatása a Skype IN,
Skype OUT és a mobilalkalmazás. Az
olcsó Skype- (és VoIP-) hívások kétség-
telenül jelentôs szerepet játszottak a
vezetékes hívások percdíjaink csökken-
tésében. Kérdés, ez a folyamat hol áll
meg, és mekkora mozgástere marad a
Skype-nak. Ahogy azonban terjed  a
mo  bil-internetelérés, és nô a WiFi-lefe-
dettség, a Skype egyre életképesebb
konkurenciát jelenthet a mobilszolgálta-
tók számára is. 

A Skype bevételi forrásai abból a
szempontból is egyedülállóak (igazi
versenytársnélküliek), hogy a konkurens
IM-programok (MSN, Yahoo, AIM stb.)
csak kiegészítô szolgáltatásként kínálják a
hang- és videohívások lehetôségét, vala-
mint egyikük sem csatlakozik a PSTN-
hálózatokhoz. Az új, 3.X Skype-sorozat
olyan új közösségi szolgáltatásokat kínál,
amelyek megkönnyítik a hasonló érdeklô-
désû felhasználói közösségek kialakítását. 

Ilyen szolgáltatás pl. a közösségi cse-
vegés (Public Chats), a Skypecasts nevû
élô, moderált chat és a Skype Extras
között megtalálható számos érdekes ötlet
(pl. Skype remote desktop, uSeeToo
közös rajzolás és fotómegosztás stb.). A
jövô kérdése még, hogy az alapvetôen
zárt Skype protokoll (a Skype API-n
keresztül férhetünk hozzá a program
funkcióihoz) mennyire állja meg a helyét
a nyílt szoftverfejlesztési elveket képvise-
lô, nyílt, szabványos protokollokon ala-
puló kihívókkal szemben. Nem lehet biz-
tosan tudni  egyelôre azt sem, hogy mi az
E-Bay célja a Skype-programmal az elkö-
vetkezô években.

1. ábra. Azonnali üzenetküldô szolgáltatás
integrálása a mobil hálózatban 
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A Rohm a Farnellt választotta
félvezetô termékvonalának
promotálására

A kimagasló szolgáltatásokat nyújtó, sok-
csatornás disztribútor, a mérnökök és
beszerzôk millióit kiszolgáló Farnell pán-
európai egyezséget kötött az integrált
áramköröket, diszkrét félvezetô alkatré-
szeket, kijelzôket és passzív alkatrészeket
gyártó japán Rohm vállalattal.

Az új egyezség a Rohm több mint 120
termékvonalát teszi másnapi szállítással
elérhetôvé a térségben, többek között
beleértve passzív alkatrészeket, IC-ket
és diszkrét alkatrészeket, meghajtókat,
tranzisztorokat, diódákat, LED-eket és
lézerdiódákat is.

A Rohm a Farnell cégben látta meg
az ideális disztribúciós partnert kiterjedt
szolgáltatási portfóliója és hosszú múlt-
ra visszatekintô, kiterjedt páneurópai
hálózata miatt. Az új eszközök mind-
egyike elérhetô a vállalat weboldalán
keresztül, amelyet erôs szakmai
háttérinformációk és ügyféltámogatás
erôsít. A másnapi, Európán belüli kiszál-
lítás nem tartalmaz rejtett szállítási költ-
ségeket, és minimális rendelési mennyi-
ség sincs elôírva.

A Premier Farnell-csoport Global
Supplier Management elnök-vezérigaz-
gatója, Marianne Culver a következô-

képp kommentálta a megegyezést: 
„A Rohm nagy elismertségnek örvendô
gyár tó a globális elektronikai piacon.
Csúcs technológiát képviselô integrált
áramkörei és diszkrét félvezetôi a
Farnell kiterjedt szolgáltatási láncával
kombinálva erôs európai jelenlétet
garantál, ezáltal biztosak vagyunk
benne, hogy nagy sikerre tarthatunk szá-
mot az optimális rendszertervezésben
dolgozó fejlesztômérnökök körében.”

A Rohm Europe elnöke, Christian
Andre így nyilatkozott: „Örömünkre szol-
gál olyan elôkelô iparági helyet elfoglaló
vállalattal együtt dolgozni, mint a Farnell,
amely mély szakértelme és élenjáró szol-
gáltatásai okán kiváló disztribúciós part-
nerünk lesz.”

A Farnell vállalatról

A Farnell világelsô, kiváló szolgáltatást
nyújtó, kis darabszámokkal dolgozó diszt  -
r ibútor az elektronikai, elektromos, ipari
és karbantartási, valamint javítási és üze-
meltetési termékek piacán. A vállalat a
kor igényeinek maradéktalanul megfelelô
e-kereskedelmi rendszerrel rendelkezik, a
világ 20 országában több mint 1200
alkalmazottat foglalkoztat.

A Farnell a Premier Farnell-cégcsoport
tagjaként valódi, egyállomásos vásárlási
lehetôséget kínál több mint 800 gyártó
több mint 415 ezer különbözô terméket
számláló raktárkészletével és jelentôs hoz-
záadott értéket képviselô további szolgál-
tatásaival.

A rugalmas rendelést és aznapi postá-
ra adást, valamint kézbesítési opciókat
biztosító rendszerük minden vevô igényét
kielégítik, tükrözve a Farnell törekvéseit a
legegyszerûbb és legkooperatívabb diszt-
ribúciós cégimázs megtartására.

Marianne Culver csoportigazgató 
/rangidôs alelnök, globális szállítás -
menedzsment és Christian Andre, 
a Rohm Europe elnöke

A páneurópai üzletág másnapi kiszállítással tesz elérhetôvé innovatív
félvezetô és csúcstechnológiás passzív alkatrészeket

További információ:
www.farnell.com/hu
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Enpirion

Alacsony zajú DC/DC-átalakító 
kis teljesítményû rendszerekhez 
az Enpirion kínálatában

Az Enpirion bejelentette új, 600 mA-es
szinkron, integrált induktivitású, feszült-
ségcsökkentô konverterét, amelynek kü     -
lön  legessége az alacsony kimeneti fe-
szült séglüktetés és a kis méretû, 3x3x
1,1 mm-es QFN-tokozás (l. 1. ábra). 
A mindössze két darab, apró MLCC kon-
denzátorral teljes értékûvé tehetô rend-
szer teljes helyigénye mindössze 22 mm2.
A kis zajú mûködés az RF, analóg és nagy
sebességû digitális alkalmazások szem-
pontjából közismerten létfontosságú.

Az Enpirion kínálatában szereplô va la -
mennyi kapcsolóüzemû konverterhez
ha    sonlóan az EP5368QI-ben is talál-
ható integrált kis veszteségû tekercs,
PWM-kontroller, MOSFET-ek és kom-
penzációs hálózat. Az integráltság
egyszerû sí ti a tervezést, csökkenti a
zajokat és a költségeket, hiszen keve-
sebb a további szük  séges alkatrészek
száma és a helyigény. Az eszköz kap-
csolási frekvenciája 4 MHz, hatásfoka
94%, a folyamatos kimeneti áram 
600 mA az ipari szabványú mûködé-
si hômérséklettartományban, illetve 
700 mA a kereskedelmi mû kö dési
hômér sék let-tartományban.

Az új 600 mA-es DC/DC-átalakító
felhasználási lehetôségei mobil és ve ze -
ték nél küli rendszerek, okos te lefonok,
ve  ze  ték nélküli adatkártyák, hordoz ha -
tó já tékkonzolok, navigációs rend sze -
rek, hor dozható médialejátszók stb.

További információ:
www.enpirion.com

Interstil

Kis méretû, 1,6 MHz-es szinkron DC/DC-
átalakító 95%-os hatásfokkal az Intersiltôl

Az apró méretû, ISL8009A típusszámú,
1,5 A folyamatos áram terhelhetôségû kon-
vertert, helytakarékos, komputeres, szó ra -
koz ta tóelektronikai és mûszeres al kal  -
mazásokhoz fejlesztették ki.

Az ISL8009A kivitelét tekintve 8 vezetékes,
2x3 mm-es DFN-tokozású DC/DC-kon -
verter, 1,5A folyamatos áramterhelhetô-
séggel. Az eszköz árammódusú ve zér   lési
architektúrája kis kitöltési té nye zô jû,
nagy frekvenciás, gyors tranziensválaszú
és kiváló hurokstabilitású mûködést
támogat. Képes kényszerített PWM- vagy
automatikus PFM/PWM-módban is mû -
köd ni, nyugalmi árama mindössze 17 µA.

Az ISL8009A nagy, 95% hatásfokú
teljesítménykonverziója jó hatással van a
hordozható rendszerek telepélettartamára.
Az áramkörbe integráltak egy pár kis bekap-
csolási ellenállású, p csatornás és n csator-
nás kapcsoló MOSFET-et is, az áramkörön
belüli kompenzációnak kö szönhetôen sok
külsô alkatrészre sincs szükség. A helytaka-
rékosság az olyan al kal  mazások szempont -
jából lé nye ges, mint digitális fényképezôgé-
pek, hordozható orvosi mûszerek, médiale-
játszók, KVM-modulok, ipari PLC-k stb.

A 2 ms átfutási idejû power-on-reset és
engedélyezô kimenetek belsô feszültségfi-
gyelést és lefutásvezérlést támogatnak, a
beépített idôzítô az RSI- (Reset System
Input) kivezetéssel alapállapotba hozható.
Az ISL8009A a kimeneti kondenzátort a
fokozott biztonság érdekében egy 100 Ω-
os ellenálláson keresztül kisüti a lekapcso-
lást követôen. Az eszköz to vábbi funkciói
között belsô digitális lágystart, túláram-
védelem és termikus esemény hatására
vészleállítás is szerepel.

További információ:
www.intersil.com

Passzív al kat ré szek

Avago Technologies

Nagy teljesítményyû LED-es világítási
megoldások az Avago Technologies-tól

A kommunikációs, ipari és végfelhasz-
nálói alkalmazásokhoz analóg inter -
fész rend szereket gyártó Avago Tech no -
lo gies nagy teljesítményû világítócsíkot,
gyûrût és telikörmodulokat mutatott be
építészeti, háttérvilágítási és általános
világítási alkalmazásokra. Az új, ala-
csony profilú, nagy teljesítményû LED-
modulok robusztus felépítésûek, nagy
fényáram-kimenetûek és egyszerûen
üzembe állíthatók.

Az ADJD-WMxx/YMxx Moonstone®

LED-sorozatban csík-, gyûrû- és telikör-
kiszerelésben is találhatók megoldások,
megfelelve az egyedi tervezési igények-
nek. Az iparszerte elérhetô egyik legvé-
konyabb eszköztokozásnak köszönhe-
tôen számtalan lehetôséggel rendelkez-
nek a tervezôk. 

A nagy teljesítményû Avago ADJD-
WMxx/YMxx modulok bemeneti telje-
sítménye 1 … 15 W, kimenetük akár
1140 lumen, ezért a potenciális alkal-
mazások között nem csak architek tu -
rális homlokzati és hirdetôtáblai világí-
tás, hanem például biztonságtechnikai,
vészkijáratjelzô, gépi látási stb. alkalma-
zások is vannak.

Az Avago ADJD-WMxx/YMxx Moon-
stone LED-modulok a hagyományos
fényforrásokhoz képest megbízhatób-
bak és robusztusabbak. Fémmagos
nyom tatott áramköri kártyára szerelik
ôket a termikus disszipációt megköny-
nyítendô, a LED-ek sugárzási paraméte-
reinek köszönhetôen pedig széles tarto-
mány megvilágítására alkalmasak.

Az ADJD-WMxx/YMxx sorozatú
LED-eket hô- és UV-álló szilikon ve gyü -
let be tokozzák a hosszú élettartam és
nagy megbízhatóság végett. A hideg
fehér (4000 … 10 000 K színhômérsék-
let) és meleg fehér (2600 … 4000 K
színhômérséklet) színû, versenyképes
árazású teljesítmény-LED-ekkel sokféle
sugárzási szögû és kiváló hôdisszipáci-
ós tulajdonságú alkalmazások fejleszt-
hetôk. A megvilágítás erôsségi követel-
ményeitôl függôen 1 … 12 darab LED
integrálható egy fémmagos nyomtatott
huzalo zá sú hordozóra. Az eszközök
kielégítik az RoHS követelményeit.

További információ:
www.avagotech.com

szerk.: Lambert Miklós

Alkatrész-kaleidoszkóp

1. ábra. Az Enpirion EP5368QI 
típusszámú DC/DC-átalakítója

2. ábra. Az Intersil ISL8009A 
DC/DC-átalakítója

ONLINE

Még több újdonság portálunkon!

www.elektro-net.hu
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A Xilinx legújabb CoolRunner-II
CPLD Starter Kit (SK-CRII-L-G) tel-
jes körû megoldást nyújt a kis fo -
gyasz tású logikai hálózatok kifejlesz-
téséhez. A panelon a 256 mak ro cel -
lás CPLD-n kívül nyomógombok,
kapcsolók, LED-ek, 4 karakteres, hét-
szegmenses LED-kijelzô, változtat-
ható frekvenciájú oszcillátor, ADC,
USB kontroller és bôvítôcsatlakozók
találhatók. 

Az ADC a hômérséklet- és áram-
felvétel monitorozásához szükséges,
amelynek eredménye a PC-n egy
grafikus interfészen keresztül figyel-
hetô meg. A panelon található – mini

USB csatlakozón keresztül – adatátvi-
telt bonyolíthatunk le a PC és a CPLD
között, programozhatjuk a céleszközt,

valamint az egész panel tápellátását
biztosíthatjuk. A panelon természe-
tesen szabványos JTAG- csatlakozó
is található, amely a céleszköz
JTAG-letöltôn keresztüli konfigurá-
lását teszi lehetôvé. 

A négy, raszterosztású 2X6-os
csatlakozó által különbözô gyári és
saját készítésû perifériamodulok
csatlakoztathatók a panelhez. Ilyen
kiegészítô periféria a csomag részét
képezô 2X16 karakteres LCD-mo -
dul. A mellékelt CD-ROM a mû sza -
ki kézikönyvön felül számos hasz-
nos leírást és mintaalkalmazást is
tartalmaz.

További információ a
gyártó honlapján található:

www.acam.de

Az ACAM bejelentette PS08 típusjelzésû, 
24 bites, kis fogyasztású mikrokontrollerének
ke res  kedelmi változatát, amely elsôsorban az
egytokos, mérleges alkalmazásokhoz nyújt
elegáns megoldást. To vábbi általános célú
felhasználást tesz lehetôvé az integrált LCD-
vezérlô és az SPI-periféria. A kisméretû QFN
tok tartalmazza a 24 bites mikroprocesszort,
a nagy felbontású szabadalmaztatott idômérô
(TDC) egységet, a mérôcella-meghajtót, az
LCD-vezérlôt és az EEPROM-ot.

Az áramkörrel való fejlesztést a PS08-EVA komplett
mérleges fejlesztôkészlet támogatja, amelyben megtalálha-
tó a fejlesztôpanel, három különféle plug-in modul, prog ra -
mozóegység, mérôcella (10 kg-ig), tápegység, kábelek,
szoftver- és adatlap-CD-ROM. A teljes mérôrendszer áram-
felvétele bizonyos beállításban mindössze 100 μA. Az
alkatrész- és a fej lesztôkészlet várhatóan augusztus végétôl
raktárról elérhetô. Igény esetén a plug-in modulok külön is
rendelhetôk.

Kis fogyasztású, 24 bites 
mikrokontroller az ACAM-tól

2. ábra. A PS08-EVA fej-
lesztôpanel

1. ábra. A PS08 IC

3. ábra. Fejlesztôkit-összeállítás

4. ábra. A Xilinx CoolRunner-II CPLD
fejlesztôkit

Xilinx CoolRunner-II CPLD fejlesztôkészlet 
az alacsony fogyasztású alkalmazásokhoz

További információ a gyártó honlapján található: www.xilinx.com � info@chipcad.hu
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DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora!
A DISTRELEC mint európai disztribútor terjedelmes minôségi termékprogrammal – több mint 600 neves már-
kagyártótól –, átfogó kínálattal rendelkezik az elektronika, elektrotechnika, méréstechnika, automatizálás,
pneumatika, szerszámok és segédanyagok terén. Az egyes termékcsaládok skáláját bôvítettük, és a bevált
kínálatot új termékcsoportokkal gazdagítottuk

Méréstechnika-kínálatunkból a következô
terméket mutatjuk be:
PERSONAL POCKET SCOPE
PPS10

� Cikkszám: 91 07 76
� LCD kijelzô nagy kontraszttal
� Teljesen automatikus beállítás a 

feszültség/div és idô/div léptékekre
� Kezelés játékvezérlôvel
� Felvételi üzemmód (roll mode)
� Indítási üzemmódok: run, normal,

once, roll, slope+±
� Mérhetô mennyiségek: rms, dB(rel),

dBV és dBm
� Hangteljesítmény mérése
� Csatornák száma: 1

� Sávszélesség: 2 MHz
� Mintavételi gyakoriság: 

10 megaminta/s
� Bemeneti impedancia: 1 MΩ 20 pF
� Függôleges felbontás: 8 bit
� Érzékenység: 0,1 mV
� Függôleges és vízszintes. érzékenység:

5 mV ... 20 V/div, 0,2 µs ... 1 h/div
� dBm: –73 ... +40 dB
� dBV (0 dBV = 1 V): –75 ... +38 dB
� Méretek: 195X90X55 mm
� Tömeg: 280 g
� Tápellátás: 5 db. LR6/AA telep

Ingyenes DISTRELEC telefon- és faxszám 
a magyar vásárlók részére!
A DISTRELEC, az Ön elektronikai disztri-
bútora komplex szolgáltatást nyújt a
magyar vásárlók számára: ingyenes tele-
fon- és faxszám, új katalógus, magyar
nyelven, bôvült termékkínálattal és kedve-
zô árakkal.

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

A nyomtatott elektronikai katalóguson
kívül a teljes program természetesen CD-

ROM formátumban és a DISTRELEC hon-
lapján (www.distrelec.com) is megtalálható. 
E-commerce-megoldásainkkal teljes, vál-
lalata akár egyéni igényeihez igazított
elektronikai katalógushoz juthat, mellyel
pénzt és idôt takaríthat meg.

DISTRELEC Gesellschaft m.b.H.
Tel.: (06-80) 015-847. Fax: (06-80) 016-847
E-mail: info-hu@distrelec.com
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IEEE 802.15.4™ modulszintû
megoldás 2,4 GHz-re

A MRF24J40MA FCC-hitelesített rá dió frek -
ven ciás (RF) adó-vevô modul a 2,4 GHz-
es, licenc nélkül használható, rövid hatótá-
volságú ISM-sávban dolgozik az IEEE
802.15.4™ specifikációnak megfelelôen.
Erre a specifikációra épül a ZigBee® és
más, egyedi protokollok is. A modul a rádi-
ós chip mellett tartalmazza a szükséges
passzív elemeket, beleértve a PCB-anten-
nát is, és több hitelesítéssel is rendelkezik a
következô régiókra: Egyesült Államok
(FCC), Kanada (IC) és Európa (ETSI). Ezek a
hitelesítések pénzt és idôt takarítanak meg
mivel nem szükséges további NHH
(Nemzeti Hírközlési igazgatóság) hitelesí-
tés a saját vezeték nélküli alkalmazáshoz.

Komplett megoldás a rövid hatótávolsá-
gú IEEE 802.15.4 vezeték nélküli hálózatok-
hoz. Az MRF24J40MA adó-vevô modul
felületsze rel  hetô, és a 8, 16, ill. 32 bites
PIC® mikro ve zérlôk százaival képes együtt -
mû köd ni. A modult a Microchip PICDEM™
Z Demo Kit, valamint a ZENA™ Wireless
Network Analyzer fejlesztôrendszerei is
támogatják, ahogy a Microchip ingyenes
ZigBee, MiWi™ és MiWi P2P (Peer-to-Peer)
szoftver protokoll megoldásai is. Ha az emlí-
tett fejlesztôrendszereket használjuk, akkor a
modul lehetôvé teszi, hogy RF-tervezési
ismeretek nélkül is kis fogyasztású, vezeték
nélküli hálózati terméket tervezzünk gyor-
san és kis költséggel.

Számos vezeték nélküli hálózatot igény-
lô alkalmazáshoz ideális választás az
MRF24J 40MA modul. Néhány példa: ipari
monito ro zás és ve zérlés, otthon- és épület -
automatizálás, távvezérlés, kis fogyasztású
vezeték nélküli érzékelô-hálózat, fényerô-
szabályozás és automatikus fo gyasz tás -
mérô-leolvasás.

Azok a tervezômérnökök, akik saját alkal-
mazásukba szeretnék integrálni az MRF24J
40MA adó-vevô modult, a PICDEM Z 2.4
GHz Demon tra tion Kit-tel (DM163027) ezt
könnyen megtehetik. A rendszer egy pár fej-

lesztôi kártyát tartalmaz a PIC18LF460 mikro -
vezér lôvel, a ZENA hálózati analizátor és
vezeték nélküli hálózatbeállító szoftverrel. A
Micro chip ZigBee, MiWi és MiWi P2P
protokol, stack megoldásai ingyenesen letölt-
hetôek a Wireless Desing Center oldalról:
www.microchip.com/wireless.

A MiWi P2P protocol stack támogatja a
csillag- és a peer to peer vezeték nélküli
hálózati topológiákat is, egy ultra kicsi,
mindössze 3 KiB-os PIC mikrovezérlôbe
tölthetô kódba sûrítve. Ennek eredménye,
hogy a rövid hatótávolságú vezeték nélküli
megoldást keresôk a stack használatával
PIC mikrovezérlôk százaiból választhatnak
egyszerû node-ok közötti kommunikáció
megvalósításához. Az új MiWi P2P szoftver
sleepeng-node, active-scan és energy-detect
funkciókkal is rendelkezik, amelyek robusz-
tus mûködést garantálnak, és a telepes alkal-
mazások alacsony fogyasztás utáni igényeit
is kielégítik.

További információ:
www.microchip.com/wireless

Bemutatkozik a PIC18F4XK20
Starter Kit

A PIC18F4XK/2XK20 Flash mikrove zér lôk
mindazokat az elônyöket biztosítják, mint a
már jól ismert PIC18F nagy teljesítményû, 8
bites, C fordítóhoz optimalizált architektúrá-
jú, iparágvezetô perifériakészlettel, és széles
me móriaméret ill. lábszámvariánsokkal ren-
delkezô család. Ezenfelül teljesítményt
növelô tényezô a beépített, 16 MHz-es pre-
cíziós oszcillátor, amely a standard 4x PLL
segítségével 16 MIPS teljesítményt is tud a
mikrovezérlôbôl kihozni (64 MHz @ 3,0 V).

Számos analóg perifériát továbbfejlesztet-
tek, mint: a kis fogyasztású Timer 1 oszcillá-
tor, az akár 14 csatornás, 10 bites A/D kon-
verter, a dual rail-to-rail komparátorok a

tökéletesített be/kimeneti multiplexerrel,
valamint a beépített fix feszültségreferencia.
A digitális perifériák is megújultak: Enhanced
Capture/Com pa re/PWM (ECCP+) modul a
PWM steering- funkcióval és a Master
Synchronus Serial Port (MSSP) modul a szoft-
veresen vezérelhetô címmaszkolással.

A perifériákon kívül számos monitorozó -
funkcióval is ellátták ezeket az eszközöket:
BOR (Brown Out Reset) szoftveres engedé-
lyezéssel, PLVD (programozható alacsonyfe-
szültség-detektálás) és a kibôvített WDT. Az
1,8 … 3,6 V mûködésifeszültség-tartomány
és az új, kis fogyasztású Timer 1 oszcillátor
kombinációjának köszönhetôen ideálisak
olyan telepes alkalmazások esetében is, ahol
az eszközök fogyasztása kritikus.

A PIC18F4XK20 Starter Kit (DM164124)
egy demonstrációs és fejlesztôi platform a
Microchip új PIC18F4X/2XK20 sorozatú
mikro ve zér lôk höz. A panel viszonyítási
pontot ad az új család alacsonyabb fogyasz-
tásának és nagyobb teljesítményének felfe-
dezéséhez.

A Starter Kit tartalma:

� PIC18F4XK20 Starter Kit Board
� PIC18F4XK20 CD-ROM, aminek tartalma:

– PIC18F4XK20 Starter Kit felhasználói
kézikönyv

– IC18F4XK20 kapcsolási rajz 
és panelterv

– Gyakorlatok és demoszoftverek for-
ráskódja

– PIC18F4XK20/2XK20 adatlapok
– 25LC1024 adatlap

� PICkit 2™ fejlesztôi programozó és
hibavadász

� Programozási leckék

A demonstrációs panel jellemzôi:

� 128X64 OLED kijelzô (SPI)
� 32,768 kHz külsô oszcillátor (Timer 1)
� Analóg bemenetiszûrô- és erôsítôvezér-

lô az RE1 porton
� PWM kimeneti szûrô az RC2 porton
� 4 nyomógomb a felhasználó interfész-

hez
� 1 MCLR kapcsoló
� 8 LED a D portra kötve
� Potenciométer
� 1024 KiB soros EEPROM
� PICtail™ panel fogadására alkalmas

csatlakozó
� 6 tûs ICSP™ csatlakozó
� 6 tûs PICkit Serial Analyzer interfész
� Árammérés-biztosító jumper
� RJ-11 ICSP™ programozó interfész

Új, 2,4 GHz-es rádiós modul IEEE
802.15.4™ támogatással
A vezeték nélküli kommunikáció egyre nagyobb szerephez jut a beágyazott rendszerek világában is. A Microchip
új, MRF24J40MA moduljának segítségével az RF-tervezôi is me retekkel nem rendelkezô fejlesztômérnökök is
egyszerûen és költséghatékonyan köt hetik alkalmazásaikat rádiós hálózatokba. Az amerikai FFC által hitelesí-
tett modul a drága bevizsgálás feladatától is megszabadítja használóját. A Microchip PIC18F csa ládot kibôvítô
„K” sorozata több funkcionalitást kínál hagyományos társaiénál, kedvezôbb áron. Ezen tulajdonságait az új
gyártástechnológiának köszönheti

A Microchip név és logó, a PIC32, valamint az MPLAB a Microchip Technology Incorporated bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban 
és minden egyéb országban. © 2008 Microchip Technology, Inc. Minden jog fenntartva!
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Silveria Kft. – Kecskemét
Telefon: (+36-76) 505-420

info@silveria.hu

– Nyomtatott áramkörök gépi és kézi 
beültetése 35   m pontossággal

– BGA-alkatrészek beültetése és röntgenezése
– Szelektív hullámforrasztás

– Kábelkonfekcionálás
– Prototípus gyártás

– Kis-, közepes és nagyszériás sorozatgyártás

2316 Tököl, Aradi u. 8.
Tel./fax: 24/517-491

E-mail: auszer@auszer.hu
www.auszer.hu ESD- és antisztatikus termékek

FORRASZTÓÓNOK
PASZTÁK
FLUXOK

TISZTÍTÓSZEREK PÁKAHEGYEK FORRASZTÓ-
ÁLLOMÁSOK

ASZTAL- ÉS PADLÓ-
TISZTÍTÓ SZEREK

ELEKTROMOS
CSAVARHÚZÓK

IONIZÁTOROK

Világmárkák a hivatalos forgalmazótól!Világmárkák a hivatalos forgalmazótól!

Microchip fejlesztôrendszer-akció
A Microchip ôsszel számos fejlesztôrendszerére 40%-os akciót hir-
detett. Néhány nép sze rûbb ezek közül:
� PICkit 2 Starter Kit (Dv164120)
� Explorer 16 Demo Board (DM240001)
� Graphics PICtail Plus Daughter Board (AC164127)
� MPLAB REAL ICE (DV244005)

Az akcióban szereplô termékek teljes listája az alábbi oldalon talál-
ható: www.chipcad.hu

ChipCAD Elekt ro ni kai Diszt ri bú ció Kft.
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 31.
Tel.: 231-7000. Fax: 231-7011

info@ChipCAD.hu 
www.chip cad.hu

SZEMINÁRIUM
Helyszín: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 2. IB019 terem
Idôpont: 2008. október 1. 9.00–13.00
Elôadó: Klaus Koschinsky, senior field application engineer

A RÉSZVÉTEL INGYENES, 
VÁRJUK SZÍVES JELENTKEZÉSÉT!

1133, Budapest, Kárpát u. 48.
(1) 339-5219, (1) 339-5198
sales@hteurep.hu www.hteurep.hu
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Emerson

Az Emerson Process Management beje-
lentette, hogy letelepített egy teljes
PlantWeb-rendszert az ún. CATCH
oktatási központba, amely elsôsorban a
vegyipari mûszerezés- és automatizá-
lás-oktatását segíti. A 8,2 millió angol
font értékû beruházás Stallingborough
városá ban valósult meg, amelytôl azt
várják, hogy teljes egészében kielégíti
a(z) (vegy)ipar képzési/továbbképzési
igényeit. Az automatikai rendszer olyan
minta tech nológiára épült ki, ahol való-
ságos vi szonyok mellett, de a rizikófak-
torok kizárásával, képezhetôk a szak-
emberek. 

Az Emerson ebben a képzési centru-
mában felvonultatja az egész automati-
zálási eszközpalettáját: DeltaV DCS,
AMS Suit intelligens eszközmenedzser
szoftver, a Fisher szabályozószelepek
és FIELDVUE digitális szelepvezérlô
eszközök, Rose mount teljes táva dó -
család és a Micro Motion coriolis elvû
tömegárammérôk. Az oktatási rendszer
úgy épül fel, hogy hagyományos HART
és korszerû Foun dation Field buszos
eszközökön is lehet az oktatást végezni.

További információ:
www.emerson rocess.eu 

Kontron

Új fejlesztôkártya a beágyazott rend-
szerek fejlesztésére
A Kontron kifejlesztette az ETXexpress
UGM Evalboard kártyáját, amely segít
az optimális CPU- és GPU-konfiguráció
kifejlesztésében beágyazott rendszerek
tervezésénél, kivitelezésénél. Ez egy
univerzálisan alkalmazható fejlesztôi
platform grafikus és processzor- modu-
lok esetén, amely segíti a gyors és haté-
kony szoftvervalidálást. Szolgál ta tá -
saiban megfelel a COM Ex press Exte n -

sion és az UGM 1.0 tervezési eljárások
menetét megfogalmazó szabványoknak.

www.kontron.com/
UGM-Evalboard

National Instruments

Új, intelligens kamera az NI-tôl
A National Instruments a közelmúltban
bocsátotta piacra az NI 1722 és NI 1742
típusú intelligens kamerákat, amelyek ked-
vezô áron nagy teljesítményt nyújtanak a
mérnökök és kutatók számára. Az NI intel-
ligens kamarái olyan beágyazott eszkö-
zök, amelyek egyaránt magukban foglal-
ják az ipari vezérlôt, a képérzékelô elemet

és a Na ti onal Instruments
képfeldolgozó szoftverét,
és ily módon közvetlenül
a kamerába integrálva
nyújtanak képfeldolgozá-
si szolgáltatásokat. Ezek
az eszközök ideális meg-
oldást jelentenek számos
alkalmazási területre, így
például alkatrészek kere-
sésére, a csomagolás és
szerelés ellenôrzésére,
vagy egy- és kétdimenzi-

ós kódok olvasására. Az új kamerákat a
National Instru ments Vi sion Builder for
Automated In spec tion (AI) szoftverével
szállítjuk, amely in ter aktív, prog ra mo zást
nem igénylô környezet, kép   fel dol go zási
alkalmazások kon figurálására, tesztelésére
és futtatására. Ez az intuitív, menürendsze-
rû szoftver lehetôvé teszi az összetett kép-
feldolgozási alkalmazások felépítését,
amelyekben a képfeldolgozó mû ve le tek
mellett – a be épített állapotdiagram-szer -
kesztô révén – akár állapot-alapú, cikluso-
kat és elágazásokat is tartalmazó al go -
ritmusok is helyet kaphatnak. Összetettebb
feladatok esetén az NI intelligens ka merái
a LabVIEW szoftvert és a teljes NI képfel-
dolgozó könyvtárát is használhatják,
benne az él fel ismerô, mintakeresô, egy-,
illetve kétdimenziós kódolvasó, és optikai

karak ter felismerô algoritmusok-kal. A
kép fel dol gozási alkalmazások ki sebb
módosításokkal átvihetôk a kü lön bözô
platformok között, mivel a Lab VIEW és a
„Visi on Builder for AI” egyaránt támogat-
ja a teljes hardverválasztékot.

További információ:
digital.ni.com/worldwide

RDP Group

Új eljárások a hídtípusú szenzorok
jelfeldolgozásában
A szakemberek, akik régen foglalkoz-
nak már hídtípusú szenzorok alkalma-
zásával, megszokhatták, hogy vannak
szabványos hídkialakítások (például
ilyen a közismert 350 ohmos szenzor-
elemekkel felépülô erômérô cella – load
cell) és azokhoz minden nehézség nél-
kül találtak analóg vagy digitális –
jelkondicionálóval ellátott – jelfeldolgo-
zó processzort. Az utóbbi idôben új sze-
lek fújnak, s eddig nem ismert cégek
jelennek meg a piacon, például az

angol érdekeltségû RDP Group. A cég-
csoport többek között majdnem
szenzorimpedancia-értéktôl független
jelkondicionálókra specializálódott, így
az egyre gyakrabban elôforduló 1 kΩ-os
erômérô cellákhoz is alkalmazhatóak
speciális, de magyar viszonyok között
meglehetôsen drága, S7 sorozatú mo -
dul ja ik. Fôbb mûszaki jellemzôi: 

Megállapítható, hogy hordozható be  -
rendezésekbe is beépíthetôk, mert a táp-
energia-ellátásuk széles tartományt lefed. 

További információ:
www.rdpe.com

Szerk.: dr. Szecsô Gusztáv

Automatizálási paletta

Mûszaki kompetenciaközpont
Stallingborough-ban

A Kontron új, ETXexpress UGM
Evalboard kártyája

Az RDP Group új, hídtípusú szenzora
A National
Instruments új,
intelligens 
kamerája

Mûszaki paraméter megnevezése Értéke, értéktartománya

Tápfeszültség 12–36 V DC/50 mA, +6–18V DC/
50 mA vagy 230 V AC/2,5 VA

Híd- vagy LVDT táplálás 3V–10V DC vagy 0,5–1 V AC/1-5 kHz
Kimenô jeltartomány +3 V-10 V DC vagy 4-20 mA DC
Jelerôsítés 0,15 – 7000

ONLINE

Még több újdonság portálunkon!

www.elektro-net.hu
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Az IEbus

Az IEbus (Inter Equipment Bus) az NEC fej-
lesztési eredménye. Gépkocsik számára dol-
gozták ki, félduplex aszinkron soros adatát-
vitelt alkalmaz. Multimasteres rendszer.

Két vezetékeret használ, ezek a
Data+ és Data–, egyes esetekben Bus(+)
és Bus(–), az adók kimenete és a vevôk
bemenete differenciális. Két üzemmód-
ja van a Mode 0 és a Mode 1.

Mode 0 esetén az üzenetkeret 16 bájt
méretû, az adatátvitel sebessége pedig
3,9 Kibit/s vagy 4,1 Kibit/s. Mode 1 esetén
a keret 32 bájt méretû, az adatátvitel
sebessége 17 Kibit/s (6 MHz oszcillá tor -
frek vencia) vagy 18 Kibit/s (6,29 MHz
oszcil látorfrekvencia).

A buszvezeték legnagyobb hossza
50 m lehet, amire maximum 50 egységet
le het rákapcsolni. A kábelvégeket elle -
nállással kell lezárni, az állomások leága-
zásainál soros védôellenállásokat kell
beépíteni (lásd 16. ábra). Ha a két veze-
tékér közötti feszültségkülönbség kisebb
20 mV-nál, ez a HIGH logikai állapot, ha
a különbség 120 mV-nál nagyobb, ez a
LOW-helyzet.

Minden egységben van egy Master és
egy Slave címregiszter, mindkettô 12 bites.
A kommunikációs egység alatt a Master
üzen egy megcímzett Slave-egységnek,
egyszerre mindig egy Master és egy Slave
kommunikál egymással a buszon.

A keret fejrészében startbit és Broad
Cast bit található, amit a Master-címmezô
követ (12 bites Mastercím, paritásbit, 
A – Acknowledgement – visszajelzô bit).
Ezt követi a Slave-címmezô (12 bites
Slave-cím, paritásbit, A visszajelzés). A to -
váb biakban a vezérlômezô szerepel, 4 bites

parancsszóval, paritásbittel, A visszajelzés-
sel. Mindezt az adathosszúság-mezô köve-
ti, ahol 8 bites az adathosszúság, ezt is pari-
tásbit és A visszajelzô bit védi.

Az adatmezôben 8 bites adatokat
lehet elhelyezni, mindegyikhez tartozik
egy paritásbit és egy A visszajelzés.
A teljes keret μs-ban mért idôigénye
Mode 0 üzemmód esetén:
� 7330 s + (1590 × adatbájtok száma) μs.

Mode 1 üzemmódban a keret idôtar-
tama (szintén μs-ban):

� 1090 + (410 × adatbájtok száma) μs.
A szinkronizáció bitenként történik.

Nyugalmi (Idle) állapotban a buszveze-
ték HIGH állapotban van. Egy bit átvi-
telének kezdetén, a szinkronizációs idô
alatt a vezetéken LOW logikai állapot
alakul ki, ezt követi a tényleges bitérték-
nek megfelelô beállás. A bit átvitele
után ismét nyugalmi helyzetbe kerül a
buszvezeték.

Sajátos módon az IEBus-t a gépkocsi-
gyártók külön gyártói nevekkel illetik, pl.
a Hondánál a buszrendszer elnevezése
GA-NET II, a Toyotánál AVC-LAN.

Az MI Bus

Az MI Bus teljes neve: Motorola Inter -
connect, ami elárulja a rendszer alkotóját
is. A soros kommunikációs interfész egyet-
len vezetéket használ (lásd 17. ábra),
amire egy Master és legfeljebb 8 Slave
kapcsolódhat rá. A buszt a fedélzeti számí-
tógép és kapcsolók, nyomógombok, érzé-
kelôk, beavatkozók összekapcsolására
dol gozta ki a Motorola, gépkocsik számá-
ra. Tükröket, üléseket, világítási elemeket
illesztenek ezzel a buszrendszerrel. Az
üzenet itt is keretbe foglalt. A startjelzés

három bitideig tart, ezután szinkronbit,
adat és cím következik, a Master címzi a
Slave-egységet. Ha a Slave olvasódik,
annak adatát is szinkronbit vezeti be. A
keretet 3 bit idôtartamú EOF (End of
Frame) zárja le.

Kétfázisú modulációt használ a busz-
rendszer, így tud egy szinkronizáló-bittel
szinkronizációt elérni. Szokás szerint a
logikai 0 szint a domináns (dominant),
ilyen kor a vezetéken legfeljebb 0,3 V le -
het. A recessive-állapot, a logikai 1 kiala-
kulásakor a vezetéken egy felhúzó ellen -
állás miatt a tápfeszültség jelenik meg. 
A buszvezetéket egyik végén a Master
áramkör, a másikon egy ellenállás zárja le.

Az OBDII Bus

Az On-Board Diagnostic a személygépko-
csikhoz készült buszrendszer, adat gyûj -
tésre és a jármû állapotának központi el -
lenôrzésére optimalizálták. A rendszer a
kommunikációs protokollt és a csatlakozó-
kat definiálja. Benzinüzemû sze mély -
gépkocsikban és könnyû teherautókban
már elterjedôben van a használata. 1996-
ban dolgozták át a szabványt, az új válto-
zat kapta az OBDII- Bus nevet. A to -
vábbfejlesztés legfontosabb célja az volt,
hogy a szennyezôanyag-kibocsátás sok -
olda lúbban, pontosabban legyen mérhetô.
Ebben a változatban már a protokoll tartal-
mazza a különféle szennyezô anyagok
megengedett koncentrációinak értékeit!

Az OBDII közvetlenül kezeli a mû -
szer falon a MIL (Malfunction Indicator
Lamp) fényjelzô panelt. Amennyiben pl. a
gépkocsiban valamelyik mért paraméter
azt igényli, kigyullad a szervizigényt jelzô
lámpa. A protokoll egyszerûbb hibák
fényjelzésének lehetôségét is tartalmazza,
pl. kigyulladhat egy lámpa, ha menet köz-
ben kinyílik az üzemanyag-betöltô fedele.
Ha egy számítógéppel a buszra csatlakoz-
nak, ki lehet olvasni a gépkocsi egyes egy-
ségeinek paramétereit. Mivel a fizikai
réteget nem köti meg az OBDII, ez a busz
ráépülhet egy J1850-es kommunikációra
is, vagy akár egy CAN buszrendszerre is!

A MOST Bus

A MOST (Media Oriented Systems Tran -
sport) Bus kidolgozásának ötlete 1998-ban
vetôdött fel. 15 gépkocsigyártó és 65 alkat-
részgyártó fogott össze (MOST Cor po ra -
tion), hogy kidolgozzák ezt az egymasteres
kommunikációs rendszert, elsôsorban a
mul  timédiás eszközök összehangolt mû -
kö désének biztosítására. A busz adatátvite-
li sebessége- felsô határa 150 Mibit/s, a
gya korlatban sokszor kisebb sebességgel
(pl. 22,5 Mibit/s) is megelégszenek. A
Porsche Cayenne S modellben a Bose
Cabin Surround hangrendszer elemei, a

A digitális jelátvitel országútjai:
a buszok (5. rész)

DR. MADARÁSZ LÁSZ LÓ

RT RT

RP RP RP RP

IEbus elem IEbus elem

16. ábra. Az IEbus kialakítása
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350 W-os hangerôsítô, a 14 kisebb hang-
szóróval és a 20 l-es mélynyomóval, a 4
CD tárolására alkalmas adagoló, a navigá-
ciós rendszer és a mobiltelefon kapcsoló-
dik még rá. Ma már a rádiósmagnó mel-
lett a sze mélygépkocsik normál tartozéka
a CD-lejátszó és a CD tároló-adagoló
egység: ezeknek egymással, a vezetôvel,
az utasokkal kapcsolatot kell tartaniuk.
Egy mai kocsiban többnyire GPS navigá-
ciós ké szü lék is mûködik, ami a
lopásgátló rendszernek is aktív része. A
mobiltelefon is integrált eleme lehet a
kommunikációs rendszernek: ha hívás
érkezik, automatikusan lehalkulhat a
rádió vagy a CD-le ját szó. Az újabb fej-
lesztésû gépkocsikban alkalmazott hang-
vezérlés is erre a buszra csatlakoztatható,
akárcsak a különféle mé retû és feladatú
kijelzô panelek is. A MOST Bus fejlesztôi
az OSI kom mu ni kációs referenciamo-
dellnek mind a hét szintjét kidolgozták.

A felsorolt multimédiás eszközöket cél-
szerû a gépkocsi-elektronika egyéb részle-
teitôl elkülönített, külön buszrendszeren
mûködtetni, erre a célra fejlesztették ki a
MOST Bust. Természetesen ez a rendszer
csak digitális jelekkel mûködik, analóg
jelek kezelésére, továbbítására nem alkal-
mas. Az üzenet keretjellegû, egy keretben
az adatbájtok száma 0 … 60 közötti le het.
A nagyobb adatátviteli egység a blokk: egy
blokk 512 keretet tartalmaz. Minden keret-
ben lehet szinkron vagy aszinkron adat- és
vezérlô bitsorozat.

A feladat jellegének, a magas sebes ség -
igényeknek, az elektromágneses zajjal ter-
helt környezetnek megfelelôen a MOST
Bus fizikailag száloptikával valósul meg.
Az optikai szál lehet üvegszál, vagy az
olcsóbb kivitel esetén mûanyag. A jelse-
besség 50 Mibit/s. Mivel a bitmo duláció
két fázisú, az adatátviteli sebesség az elôb-
bi érték fele (24,8 Mibit/s). Az állomásokat
csillag- vagy gyûrûtopológia szerint lehet
elrendezni, összesen legfeljebb 64 mû köd -
het egy MOST buszrendszeren. A kommu-
nikáció alapvetôen szinkron, de amikor a
busz felszabadul, aszinkron adatok átkül-
désére is nyílik lehetôség. Minden adatot
CRC-kód véd a meghibásodástól.

A fizikai rétegre kapcsolódó állomá-
sok alapvetô áramköri elemei az elektro-
mos/optikai átalakító (EOC) és az opti-
kai/elektromos konverter (OEC). Ezeket
az áramköröket elsôdlegesen az Infineon
gyártja.

A vezérlôadatokat különválasztott ve -
zérlôcsatorna továbbítja, jóval kisebb,
700 Kibit/s adatátviteli sebességgel. Az
au dio vizuális eszközök között a buszon
nemcsak vezérlôjelek haladhatnak, ha -
nem hang- vagy képjelek is (természete-
sen digitális formában).

A BájtFlight (SI) Bus

A BájtFlight specifikációt a BMW dolgoz-
ta ki, olyan partnerekkel együttmûködve,
mint a Motorola, az Elmos, az Infineon. 
A BMW 7 sorozatú gépkocsikban már al -
kal mazzák ezt a megoldást. A buszr end -
szer bel sô munkaelnevezése: SI-Bus, sok
esetben jelenleg is így utalnak rá. A
BájtFlight Bus gépkocsikhoz kifejlesztett
kommunikációs rendszer, olyan mûkö dé -
si elemekhez, melyeknél a megbízható-
ság a kritikus paraméter. A rendszer nagy
adatátviteli biztonsága indokolja, hogy
ûrkutatási eszközökben is alkalmazzák,
de az ipari automatizálás területén is
feltûntek már BájtFlight buszok. Nagy
rugalmasságú, könnyen módosítható,
dinamikus sávszélességû, olcsón kivite-
lezhetô információátviteli megoldás. Az
adatátvitel legnagyobb sebessége 10
Mibit/s, egy információs ciklus átviteli
ideje 250 Ms. A fizikai réteget két vagy
há rom mûanyag optikai szál alkotja
(Plastic Optocal Fiber, POF), ez is jelentô -
sen csökkenti az elektromágneses zajok
hatását a rendszerre. Az adóáramkört, a
LED-et, a fotodiódát egyetlen integrált
áramköri egységként valósították meg.
Hagyományos buszos, fürt- vagy csillag-
topológiát lehet használni.

Az átviteli folyamat üzenetorientált a
Master és a Slave-elemek között. Minden
üzenet minden kapcsolódó eszköz szá-
mára elérhetô, a tartalma határozza meg,
melyiknek szól. Az üzenet keretbe foglalt,
a keret felépítése hasonló a CAN busz-
rendszernél megismerthez. Az adatrész
legnagyobb hossza 12 bájt.

A BájtFlight protokoll kombinálja az
aszinkron és a szinkron átviteli megoldáso-
kat, s így garantálja a teljes adatintegritást,
egészen a maximális 10 Mibit/s adatátviteli
sebességig. Abban a tekintetben is újszerû
a protokoll, hogy kombinálja a buszelérés
szervezésekor az idôalapú vezérlést és a
prioritásos megoldást. Az üzenet keretbe
szervezett. A ke ret egy Message Start szek-
venciával kezdôdik, ezt nyolcbites üzenet-
azonosító követi (Message Identifier, ID),
egy hosszúság-bájt (Length Bájt, LEN),
majd az adatmezô. Az adatmezôben leg-
feljebb 12 adatbájt sorakozhat egymás
után. Az adatokat 16 bites CRC védi, vé gül
az üze netet Stop Bit zárja le. A keretben
min den mezô nyolcbites egységekbôl ki -
alakított, minden ilyen egységet startbit
indít (logikai 1 értékû) és stopbit zár le (logi-
kai 0 értékû). A buszrendszer több Master
használatát is megengedi, a protokoll biz-
tosítja az ütközésmentes buszhasználatot.

A CAN és a BájtFlight protokollja közöt-
ti alapvetô különbség, hogy ez a buszrend-
szer alap-idôszeleteket (Time Division
Multiple Access, TDMA) használ. Egy üze-
netet egy idôszelet alatt kell továbbítani. Az
állomásokat (amiket itt Subscriebernek,
elôfizetônek neveznek) nagyon pontosan
kell szinkronizálni, amit a rendszer
szinkronizálóimpulzusok alkalmazásával
biztosít. A szinkronizáló- impulzusok
közötti idô idôszeletekre felosztott, ezek-
ben lehet a szinkron üzeneteket átvinni
(ezek a magas prioritású üzenetek). Az ala-
csony prioritású üzenetek csak esetlegesen
kerülnek átvitelre a magas prioritású üze-
netátvitel szüneteiben, aszinkron jelleggel.
Erre a dinamikus átviteli megoldásra utal az
átvitel hosszabb neve: FTDMA (Flexible
Time Division Multiple Access).

Egy adatátviteli ciklus elején minden
elôfizetôben nullázódik az idôszelet-
számláló. Az egyes idôszeletek során ezek
a számlálók inkrementálódnak, minden
elôfizetôbe be van programozva, hogy
melyik idôszeletben kell a Master üzenetét
fogadnia, illetve melyikben kell üzenetet
kiküldenie. Az elôfizetô kiküldött informá-
ciós blokkja is tartalmaz azonosítót, ennek
tartalmától függôen az üzenet szólhat a
Masternek is, de akár egy másik elôfizetô-
nek is. Az információs ciklus teljes idôtar-
tama, a 250 Ms alatt 10 magas prioritású
üzenet küldhetô el, két ilyen ciklus között
zajlanak az aszinkron átvitelek.

A nagy megbízhatóságot sokoldalú
hibafeltárási mechanizmus biztosítja. A
már említett CRC használata mellett a bu -
szon kialakuló hibás start- vagy stop szek -
vencia, az adatbájtoknál használt startbit
vagy stopbit hibája, az illegális impulzusok
érzékelése, a hibás szinkronimpulzusok
mind feldolgozásra kerülnek, a Master és
az elôfizetôk hibajelzô bitjei mellett. 

(folytatjuk)
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17. ábra. Az MI bus áramköri felépítése
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A QNX Neutrino operációs rendszer (5. rész)
KOVÁCS JÓZSEF

A QNX Neutrino rendelkezik speciális grafikus környezettel is, ez a Photon MicroGUI. Legfontosabb jellem-
zôiként nemcsak az igazán kivételes mûködési sebességét kell megemlíteni, amelyet szinte bármely más
egyéb grafikus felülettel rendelkezô operációs rendszerhez bátran hasonlíthatunk, de emellett azt is, hogy
csekély kapacitású adathordozón is elfér – minimális kiépítésben kb. 1 MiB terület is elég lehet – a szüksé-
ges operációs rendszerkomponensekkel együtt

Grafikus felületû alkalmazásokat a
Photon Application Builder segítségével
hozhatunk létre, a beépített grafikus ob -
jek tumok, az ún. „widget”-ek alkalmazá-
sával. Ez a szerkesztési és programozási
mód, a „drag and drop” technika közis-
mert a grafikus felületû programok készí-
tésénél. A Momentics IDE elnevezésû
professzionális komplex fejlesztôi kör-
nyezetet pedig szolgáltatásai és képessé-
gei alapján jogosan nevezhetjük Hi-Tech-
színvonalú fejlesztôeszköznek.

A grafikus felület ma már követelmény!

A legtöbb vezérlô alkalmazás és beágya-
zott rendszer megköveteli a grafikus fel-
használói interfész meglétét, amely az egy-
szerû kezelést biztosítja a felhasználó szá-
mára. Az összetett felépítésû alkalmazások-
hoz a grafikus ablakokat alkalmazó rend-
szer a természetes megoldás. Egy asztali PC
esetében a grafikus rendszer mé rete a mai
szokásos adathordozó-mé reteket tekintve
nem szempont, de egy be ágyazott rendszer
esetében az adathordozó- és a memória-
méret nagyon is meghatározó lehet.

A Photon MicroGUI grafikus kernele

A QNX Neutrino operációs rendszer grafi-
kus környezete a Photon MicroGUI, amely
speciális grafikus kernellel rendelkezik.

A Photon mikrokernel egy parányi
programfolyamatként, úgynevezett tiny
processként fut, csupán néhány alapvetô
szolgáltatást nyújt a rendszer számára.
Ezek mint primitívek vannak jelen, segít-
ségükkel a programfolyamatok magas
szintû funkcionalitással rendelkezô, abla-
kos rendszert építhetnek fel. A Photon fel-
építése modulárisan, a grafikus kernel
köré épül fel (1. ábra).

A közismert MSWindows-tól eltérôen,
a Photon mikrokernele nem rajzol ki sem-
mit, nem felügyel mutatóeszközöket
(fény  ceruza, egér), és nem kezeli a bi l len -
tyû zetet. Nem „windows”.

A grafikus eseménytér, az event space

A grafikus felhasználói felület mû köd te té -
sé hez a Photon létrehoz egy 3D esemény -
területet, az event space-t, és csupán ezt
kezeli. Feldolgozza az eseményeket, eze-
ket továbbítja az egyes területek, a
regionok között az eseményterületen.

Ez a megközelítés tökéletesen azonos a
mikrokernel operációs rendszer elvével,
ahol a mikrokernel sohasem fordul közvet-
lenül a fájlrendszerhez vagy az I/O-eszkö-
zökhöz, erre nem képes. A közvetlen kap-
csolat helyett a külsô programfolyamatok
szolgálják ki a mikrokernelt, ha ezekre a
magas szintû szolgáltatásokra van szüksége.

Ez a szemlélet és megoldási mód teszi
lehetôvé a mikrokernel-alapú operációs
rendszer skálázását a mérethez és funkci-
onalitáshoz. A Photon grafikus kernele ez -
zel a szemlélettel azonos elven mû kö dik.

A Photon mikrokernel-funkciók elem-
zése során a lényegi rész a grafikus ese-
ményterület, amit más folyamatok területei
alkotnak. Ha a Photon mikrokernellel egy-
szerû folyamatközi, IPC-kommunikációt
hozunk létre, ezek a külsô programfolya-
matok a magasabb szintû grafikus szolgál-
tatásokkal módosítani fogják a saját terüle-
teiket. A szolgáltatásokat biztosító folya-
matokat eltávolítva a Photont le lehet ská-
lázni korlátozott erôforrásokkal rendelkezô
„embedded” rendszerré, de a további szol -
gál tatásokat végzô programfolyamatok
hozzáadásával pedig felfelé bôvítve elér-
hetjük a teljes „desktop” funkcionalitást.

A Photon eseményterülete

Az event space-t, az eseményterületet a
Photon mikrokernel felügyeli. Ha a 2. áb -
rát megvizsgáljuk, akkor a Photon grafi-
kus mikrokernele egyfajta üres terület-
ként, root-ként, a háttérben értelmezhetô.
A mûködés magyarázatához, egy hason-
lattal élve, a felhasználó betekinthet a gra-
fikus esemény területére a frontoldal felôl.
Az alkalmazások a hátsó, root-terület és a
felhasználó közötti területen he lyez ked nek
el, ezen a 3 dimenziós területen kü lön bö -
zô típusú eseményeket generálnak. Azok a
folyamatok, amelyek eszközmeghajtó sze-

repet töltenek be, az eseményterület front-
oldalán helyezkednek el. A kernel azon kí -
vül, hogy felügyeli az eseményterületet,
még a rajzolás típusú eseményeket is fel-
ügyeli. Az event események úgy haladnak
át a teljes területen, mint a fotonok. Lé nye -
gében a grafikus rendszer errôl kapta a ne -
vét. A root-területtôl induló események ki -
fe lé, míg a felhasználó által létrehozott ese-
mények befelé haladnak a root-területhez.
Az események és a területek közötti köl-
csönhatás adja a Photon I/O képességét. 
A grafikus mutatóeszköz és bil len tyû zet
által létrehozott események, mint input
események, a root-felület felé haladnak. A
rajzolás és egyéb módosulások, mint pl.
egy ablak átrajzolása és az olyan esemé-
nyek, melyek az egyes területekrôl szár-
maznak, továbbhaladnak az eszközfelüle-
ten át a felhasználó felé.

Animációs támogatás

A Photon vibrálásmentes, flicker-free ani-
mációt garantál az off-screen video me -
mo ry rajzolási mód használatával (nem a
kijelzés folyamata alatt módosítja a
képernyôtartalmat), amennyiben az adott
alkalmazás ezt lehetôvé teszi. A grafikus
objektumok kirajzolásához egy speciális
memóriakörnyezetet ad: ez a PtOSCon -
tai ner widget. Ez, mint egy kon téner, lét-
rehoz egy erre kijelölt off-screen video -
me mória-blokkot, amely elég nagy mé re -
tû ahhoz, hogy egy teljes grafikus objek-
tumot tároljon mint rajzfelületet.

A Photon grafikus meghajtóprogramjai
lehetôség szerint maximalizálják az off-
screen-memória használatát, hogy az ani-
mált grafikus objektumok kijelzési teljesít-
ménye megfelelô szinten tartható legyen.
A grafikus meghajtóprogramok olyan to -
vábbi fejlett technikákat is alkalmaznak,
mint az alpha-blending1, chro ma-key sub    -
stitution2, direct graphics mode3.1. ábra. A Photon moduláris felépítése

2. ábra. 
A Photon grafikus
eseményterülete,
az event space

Root

Workspace (PWM)

Backdrop (PWM)

Focus (PWM)

Device

Input Group

Pointer/Keyboard

Graphics

Window (PWM)

Application
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Video overlay

A Photon támogatja a video overlay technikát,
mozgó videokép is lehet az ablakokon belül.

Layerek

A layernek nevezett rétegeket kombinál-
hatjuk független képernyôelemekkel. Mi -
vel a grafikus hardver elvégzi a rétegek
egymásra helyezését, ezért ez a technika
még hatásosabb lehet, ha pl. egy gyors na -
vi gá ciós kijelzés rendelkezhet görgethetô
navigáló képernyôvel a háttérben, de egy
web-böngészô vagy más felugró grafikus
képernyôelem lehet az elôtérben, legfelül.
Az aktív rétegek összes kijelzésre ke rü lô
képernyôi kombinálhatóak egyetlen kép-
ernyôre az animációs támogatás biztosí-
totta fejlett technikákkal (3. ábra).

Multimédia-támogatás

A legtöbb beágyazott vagy mobil eszközre
szánt alkalmazás készítése során a fejlesztô
korlátozott erôforrásokkal, behatárolt me -
mó riaméretekkel találkozik. Amíg a leg-
több hagyományos multimédia-meg  oldás
nagy teljesítményû processzor és grafikus
hardver jelenlétét feltételezi, a Photon Mic -

ro GUI multimédia-támogatása ideális a
beágyazott és mobil eszközökben található
ún. Low-End-processzorokhoz is (pl. Cyrix
MediaGX 200) és a behatárolt rendszerme-
mória, RAM-méretekhez (pl. 16 MiB).

Plug-in-architektúra

A Photon rendelkezik a szükséges mul ti -
mé dia plugi nok kal, amelyek gyorsak és
kis   mé retûek, de ugyanazokat a szolgáltatá-
sokat képesek létrehozni, mint a High-End-
rendszerekben található változatok. Ezt a
bôvíthetô plugin architektúrát és média-
API-t4 alkalmazva a fejlesztô könnyedén

rendszerbe illesztheti saját multimédiaal-
kalmazását. A QNX-alapú embedded
rend  szerekben is le lehet játszani au dio/vi -
deo fájlokat, diszkalapú hozzáférés nélkül,
mivel a Photon támogatja a stre aming tech-
nikát (MPEG Program Stream).

(folytatjuk)

3. ábra. Multilayer-technika

RTC Automatika Kft. 1149 Bp, Bíbor u 13.
Tel.: (1) 422-0561. Fax: (1) 422-0562

info@realtimecontrol.hu
www.realtimecontrol.hu

1 Alpha Blending. Az alfacsatorna (Alpha Channel) értékének változtatásával lehetôvé válik, hogy különbözô képek egymás elôtt jelenjenek meg, így keltve olyan érzetet, mintha pl. egy
objektumot ablaküvegen keresztül vagy víz alatt látnánk. Az átlátszóság mértékét a blending technikában az alfa értéke adja meg. Ez az érték általában 0 és 1 között van, és két kép
keverésének arányát határozza meg. Ha egy kép minden pixeléhez rendeltek alfaértéket, akkor beszélünk alfacsatornáról

2 Chroma Key substitution. Pl. a kék képernyôt használó megoldásokat hívjuk színkulcs-technológiának, a belsô és kül sô él megtartja az eredeti részleteket, mint pl. haj, arc éle, árnyék és
átlátszóság, melyeket egy másik háttér elé rajzolunk ki

3 Direct Graphics Mode. Az adott program a grafikus szerverréteg megkerülésével, direkt eléréssel módosíthatja a fra mebuffer-memóriát
4 API: Application Programing Interface – eljáráshívó felület. Az egyes feladatok elvégzéséhez alkalmazható eljárások/függvények nevei szabványosak, paraméterlistáik és visszaadott értékeik kötöttek

Special Lacquers For Electronics

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

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

Postacím: 2601 Vác, Pf.: 49. • Tel.: 27/504-605 • Fax: 27/504-606
E-mail: vac@inczedy.com • www.inczedy.com
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Mitsubishi GOT1000 – érintsd meg!
MEZEI TAMÁS

A Mitsubishi Electric ismét magasabbra állította a mércét az ember-gép kapcsolatban az
új, érintôképernyôs GOT1000 terminálokkal. Új sorozatú készülékeikben a 64 bites RISC
processzorhoz egy egyedileg kifejlesztett, nagy sebességû grafikus processzor társul

A felhasználók által igényelt jellemzôk
megvalósítása volt a legfontosabb cél a
terminálok kialakítása során. Az ered-
mény egy olyan termék, amely megköny-
nyíti a programozók, karbantartók és ke -
ze lôk munkáját is.

A GOT1000 sorozatban használt 64
bites RISC processzorhoz egy egyedileg
kifejlesztett, nagy sebességû grafikus pro-
cesszor társul. Együtt figyelemre méltó
válaszidôt és kijelzôfrissítési idôt nyújta-
nak. Az egységek elôlapján elhelyezett
USB csatlakozó lehetôvé teszi a projekt-
adatok átvitelét anélkül, hogy a szekrényt
vagy vezérlôpultot ki kellene nyitni. A csat-
lakozó biztonsági fedéllel rendelkezik,
amely megfelel az IP67 védettségi fokozat-
nak. Ezt a csatlakozást MELSEC PLC prog-
ramozásához és diagnosztikájához is hasz-
nálhatja. A Mitsubishi PLC-k, frekvencia-
váltók és szervo-erôsítôk szé les  körû támo-
gatása mellett a GOT1000 sorozat más
gyártók auto      matizálási termékeinek egyre
bôvülô köréhez is csatlakoztatható. Ez
lehetôvé teszi a felhasználók számára egy-
séges megjelenítési rendszer kiépítését.
Többnyelvû menüt is készíthetünk táblázat
segítségével, és egy elôre meghatározott
adatregiszter ér té kének módosításával
lehet váltani a nyel   vek között.

GT10 – a kompakt modell

A GT1020/1030 sorozat 3,7, ill. 4,5
hüvelyk méretû, háromszínû háttérvilágí-
tással rendelkezô, érintôképernyôs STN
fekete-fehér folyadékkristályos kijelzôje
számos megjelenítési alkalmazásban
használható. A készülék többszintû biz-
tonsági, védelmi, grafikus trendmegjele-
nítési, adat-mintavételezési és -idôzítési
funkciókkal rendelkezik. Az érintôpanel
kivitelének köszönhetôen az érintôgom-

bok egyszerûen létrehozhatók és 1 pixel
pontossággal, tetszô le gesen elhelyezhe-
tôk. A különbözô alkalmazások által tá -
masz tott igények kielégítéséhez a ké szü -
lék vízszintesen és függôlegesen egyaránt
felszerelhetô. 

A GT1020/1030 háromszínû hát tér -
világítással rendelkezô képernyôje a kijel-
zendô információ típusának függvényé-
ben villogó képernyôk és különféle kép-
ernyôszínek megjelenítésére egyaránt
képes. A terminál típusától függôen a hát -
tér vi lágítás színe vörös, na rancs és zöld,
vagy fehér, rózsaszín és vö rös kö zött vál-
toztatható.

GT15 – a határtalan igényekhez

A GT15 típusok a GOT1000 sorozat tel-
jes specifikációjú modelljei 5,7-tôl 15 hü -
velyk képátlóig TFT-kijelzôvel rendelkez-
nek, és a következô egyedi funkciókat
nyújtják a felhasználóknak: ha a vezérlés-
ben hiba lép fel, akkor a megjelenô hi ba -
üzenet a terminálban eltárolt kézikönyv-
bôl rögtön megjeleníthetô, így a hiba
miatti állásidô minimálisra csökkenthetô.
A terminál használata egy CF-kártyára
naplózható, így nyomon követhetô, hogy
ki, mikor és mit módosított a terminálon
keresztül. Triggerjelre vagy idôzítés sze-
rint készíthetô a Mitsubishi PLC program-
járól biztonsági másolat, így ha valami-
lyen oknál fogva hiba lép fel a PLC CPU-
ban, az könnyen visszatölthetô a GOT-
ról. Mivel ez esetben nincs szükség PC-re
és a PLC programjának megkeresésére,

idô takarítható meg a rendszer újraindítá-
sakor. Ha a terminálra Mitsubishi PLC
csatlakozik, akkor programhiba esetén a
terminálon is kereshetô a hiba oka a létra-
diagram böngészésével. 

A szükséges bôvítôkártya beépítésével
hangszóró, videojel, nyomtató, külsô CF
kártyaolvasó stb. csatlakoztatható a
GT15-ös szériához.

GT11 – a kézben tartott vezérlés

A GT1150 és GT1155 grafikus operátor-
terminálok (Handy-GOT-k) a hagyomá-
nyos GOT1000 panelekkel megegyezô
szintû minôséget és funkcionalitást nyúj-
tanak, ám hordozható kivitelüknek kö -
szön hetôen nagyobb rugalmasságot ga -
ran  tálnak terepen.

A GOT-egységek 5,7”-es STN LCD
képernyôje tiszta és éles megjelenítést biz-
tosít. A 256 színû képernyôk fényereje
maximum 350 cd/m2, így az egység kris-
tálytiszta módon jeleníti meg a képeket és
grafikákat. A 320x240 képpont fel bon tá sú
kép   ernyô nagy láthatósági szöge to vább
javítja a kezelhetôséget és az olvashatósá-
got. A háromállású (ki-be-ki) éberségi kap-
csolóval megelôzhetô a gombok véletlen
megnyomása és a gép mû kö dé sé nek ve -
zér  lése/leállítása.

1. ábra. GT11 és GT15 családok

2. ábra. GT10 függôleges elhelyezésben

3. ábra. GT10 változtatható háttérvilágítás

4. ábra. GT11-gépkezelés a legjobb 
látószögbôl

További információ:
MELTRADE Automatika Kft.
1107 Budapest, Fertô u. 14.
Tel.: (1) 431-9726. Fax: (1) 431-9727

www.meltrade.hu
office@meltrade.hu
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Teljesítménymérés

A fizikából ismeretes, hogy a villamos tel-
jesítmény a feszültség és áram (pilla-
nat)értékének szorzata. Ha egyenáramú
teljesítményrôl van szó, akkor ez a két
mérôérték egyszerû szorzatára redukáló-
dik. Váltakozó áramú teljesítménynél szi-
nuszos hullámforma esetén a feszültség
és áram effektív értékére és a közöttük
lévô fázisszögre kell ügyelni. Más hul -
lám formáknál (pl. négyszögjel, torzított
szinuszos jel stb.) célszerû a szinuszos
hullámformára visszatérni, azaz a feszült-
ség és áram valódi effektív értékét mérni.
Erre ma már analóg jelfeldolgozó integ-
rált áramkörök állnak rendelkezésre.

Általános esetben ω körfrekvenciájú
(ω = 2 ⋅ π ⋅ƒ) szinuszosan változó áram- és
feszültségeket definiálunk (egyenáram
esetén ω = 0), ahol a két mennyiség
között ϕ (fázis)szög van:

A teljesítmény idôfüggvénye:

A trigonometrikus átalakításokat elvégezve:

Láthatóan a villamos teljesítmény két
összetevôbôl áll, amelyek kétszeres
frekvenciával rezegnek. Az elsô tag a
hatásos (P), a második a meddô (Q) tel-
jesítmény. 

Így írható:

A hatásos teljesítmény munkát végez,
míg a meddô csak leng, amely vesztesé-
get okoz (hôtermelés).

A teljesítmény felfogható komplex
számként is, ekkor a látszólagos teljesít-
mény a hatásos (valóságos) és a meddô
(imaginárius) összetevôk vektoros eredôje:

Sokszor szükség van a látszólagos teljesít-
mény abszolút értékére is:

A villamos teljesítmény mérésére a mû sze -
res gyakorlatban az elektrodinamikus watt-
mérô használatos, amely azonban a szen -
zor technikában csak úgy lenne használha-
tó, hogy a kitérést mint mechanikai hely-
zetet érzékelnénk egy szögadóval. Ez a
gyakorlatban pontatlan érzékelést jelente-
ne, beleértve a mûszer hibáját, rázás- és
klimatikus érzékenységét, csapágykopását
stb. A korszerû tel jesítményérzékelés a már
megismert áram- és feszültségérzékelôbôl,
valamint ezen mennyiségek szo r zóegy sé -
gébôl mint beintegrált jelfeldolgozóból áll.

A teljesítmény mérésére szolgáló jel-
feldolgozó áramkörök két fajtája hasz-
nálatos: a Hall-generátoros (Hall-mul-
tiplikátor) és az analóg szorzós megol-
dások. Ezek mûködésének megértésé-
hez a teljesítmény összefüggéseibôl
indulunk ki. Lássuk ezek után a mérési
elrendezéseket! Feszültségként a vonali
feszültségeket értjük, amely sok esetben
feszültségváltó kimeneti jelét jelenti,
áramként pedig áramváltó jelét értjük,
amely lehet hagyományos transzformáto-
ros elvû, de korszerû félvezetôs is.

Elsôként a Hall-generátoros teljesít -
mény  érzékelôket mutatjuk be. A Hall ge -
ne rátorokat gyártó cégek teljesítménymé-
rés céljára többnyire lapkákkal felépített
ún. Hall multiplikátorokat, azaz komplett
szor zóegységeket készítenek. Egy Hall
mul ti plikátor egy Hall generátorból áll,
amelyet egy ferrit fazékmag légrésében he -
lyeznek el. A szorzó áramkör egyik be me -
netét a vasmag gerjesztése adja, (a mág -
neses tér) a másikat pedig a Hall ge ne rátor
vezérlôárama. A Hall generátor ki  menô -
feszültsége arányos lesz a két be meneti
mennyiség vektoros szorzatával. Ilyen
módon a Hall multiplikátor ideális tel je sít -
ményérzékelô eszköz. Az egyik be  me ne -
tet az áram, a másikat a feszültség vezérli,
a kimenet arányos lesz a tel je sít ménnyel.
Egyenáramnál a megoldás egyszerû, mert
az áram és a feszültség kö zött nincs fázis-
különbség, lévén idôben nem változó
mennyiségek. Vál ta kozó áramú hálózat-
ban bonyolultabb a helyzet, de mivel a
Hall multiplikátor szorzást végez, így a vál-
takozó áramú teljesítményt a fázisszög
mértékével összhangban adja meg

A 30. ábrán váltakozó áramú teljesít-
mény mérésére alkalmas kapcsolási el ren -
d ezéseket láthatunk. Az a) ábrán a hatá-
sos-, a b) ábrán a meddô, a c) ábrán pe dig
a látszólagosteljesítmény-mérô kap csolási
elrendezését láthatjuk. A fogyasztót az Xl

komplex impedancia kép viseli, amely
adott esetben a fázistolást okozza. A wat-
tos (vagy hatásos) teljesítmény mérésére az
áramjel a mágneses indukciót, a feszült-
ségjel pedig a vezérlôáramot adja a
Hall-generátornak. A (27) összefüggés sze-
rint a Hall-generátor ki me nôjele két össze-
tevôbôl áll.  Az egyik egy egyenfeszültségû
rész, amely arányos a wattos teljesítmény-
nyel, a másik, pedig egy kétszeres frekven-
ciájú váltakozó feszültségû összetevô.

A jelfeldolgozó további része egy
aluláteresztô szûrô, amely a szükségtelen
váltakozó feszültségû összetevôt levá-
lasztja. A meddôteljesítmény mérése
nagyon hasonló, csak a Hall-generátor két
bemeneti jellemzôjét kell megcserélni: az
árammal lesz arányos a vezérlôáram, a
feszültséggel pedig a mágneses indukció.
A kimenôjel a meddôteljesítménnyel ará-
nyos. A szükségtelen, kétszeres frekvenci-

Villamos paraméterek mérô
áramköreinek tervezése (4. rész)

GRU BER LÁSZ LÓ

U (t) = √2 ⋅ U ⋅ cos (ω ⋅ t + ϕ).

30. ábra. Váltakozó áramú teljesítménymérés Hall-szenzorral: a) hatásos teljesítmény,
b) meddôteljesítmény, c) látszólagos teljesítmény

(23)

I (t) = √2 ⋅ I ⋅ cos (ω ⋅ t).

P (t) = U ⋅ I ⋅ cos ⋅ [1+ cos (2 ⋅ ω ⋅ t + ϕ) −
− U ⋅ I ⋅ sinϕ ⋅ sin (2 ⋅ ω ⋅ t).

U ⋅ I ⋅ cosϕ = P.

U ⋅ I ⋅ sinϕ = Q.

P (t) = P ⋅ [1+ cos (2 ⋅ ω ⋅ t)] –
− U ⋅ sin (2 ⋅ ω ⋅ t).

27)

S = P + j ⋅ Q = U ⋅ I ⋅ (cosϕ + j sinϕ). (28)

S = √P2 + Q2 = U ⋅ I (29)

P(t) = U (t) ⋅ I (t) = 
= 2 ⋅U cos (ω ⋅ t + ϕ) ⋅I ⋅cos (ω ⋅ t). (24)

P (t) = 2 ⋅ U ⋅ I ⋅cosϕ ⋅ cos2 (ω ⋅ t) −
− U ⋅ I ⋅ sinϕ ⋅ sin (ω ⋅ t) ⋅ cos (ω ⋅ t).

(25)

(26)
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ájú, váltakozó feszültségû kom ponens
leválasztására itt is alul át eresztô szûrôt
alkalmazunk. A látszólagos teljesítmény
mérésére a c) ábra kapcsolása szolgál.  Lát -
ha tólag mindkét bemeneti jellemzô
egyenirányított, így meg szûnnek mint
vek  tormennyiségek. A látszólagos teljesít-
mény így az egyenáramú teljesítménymé-
rô rendszerre egysze rûs ö dik, a további jel -
fel dolgozóban nincs szükség alulát eresztô
szûrôre, mert a kimenôjelnek nincs válta-
kozó feszültségû komponense. (Meg je -
gyezzük, hogy az egyenirányításnak lehe-
tôleg jónak kell lennie, mert a bemenôje-
lek maradó hullámossága a kimeneten a
fázisszögtôl függô hibát okoz.)

Hasonló kapcsolási elrendezésû tel je -
sítményérzékelôt építhetünk fel analóg
szorzó áramkörrel. Ezek a négytér ne gyedes
lineáris szorzók ugyanolyan szorzásra
képesek, mint a Hall-multiplikátorok (ilyen
pl. az Analog Devices AD 534-es áramkö-

re). A 31. ábra szerinti kapcsolási elrende-
zés kimenôfeszültsége egy kétszeres frek-
venciájú, váltakozó áramú jel, amely egy
egyenfeszültségre van szuperponálva. Az
egyenfeszültség nagysága arányos a wattos
teljesítménnyel, a váltakozó feszültségû jel
amplitúdója pedig a meddôteljesítménnyel
(lásd 27 képlet). A két jelet egy aluláteresztô
szûrôvel és egy csatolókondenzátorral szét
lehet választani.

Láthatóan a teljesítményérzékelésre
nem ismerünk önálló szenzort, de a
bemutatott kapcsolások egyetlen modul-
áramkörbe integrálva kimerítik a teljesít-
ményszenzor fogalmát.

Áramirány-érzékelés

Egyenáramnál az áramirány az áram
folyási iránya, váltakozó áramnál egy
referenciához mért pillanatnyi áramirány,
amely a fázishelyzettôl függ. Megkülön -
böz tetünk tehát azonos fázisú és ellenfá-
zisú áramokat.

Áramérzékelésre két eszköz ismeretes,
a hagyományos, transzformátoros elvû
áramváltó és a félvezetôs (magneto re zisz -
to ros, vagy Hall-generátoros) áramváltó.
Az elôbbi kimenôjele váltakozó áram (-
feszültség), amely polaritásfüg getlen, tehát
az áramváltó nem alkalmas áramirány-
érzékelésre. A félvezetôs elvû áramváltók
egyenfeszültségû (feldolgozott) kimenôje-
let adnak ki, amelynek polaritása az áram-
iránnyal (azaz fázishelyzettel) változik,
tehát ezek egyszersmind áramirány-érzé-
kelésre is használhatók. Villamos hajtás-

szabályozásokban pl. gyakorta szükséges
áramirányt érzékelni, nulláramot kom pa -
rál ni stb. Ilyen esetekben a félvezetôs
áram váltók használata elsôrendû fontossá-
gú. Áramirány-érzékelésre tehát többnyire
nem használunk külön szenzort, hanem a
félvezetôs áramváltó kimeneti jelének
polaritását detektáljuk.

Teljesítményirány-érzékelés

A villamos teljesítmény általános esetben
az áramforrástól (hálózattól) a fogyasztó
felé áramlik. Ám vannak olyan esetek,
amikor fogyasztóból áramforrás válik, és
a hálózat fogyasztói üzemmódba vált. Ez
fôként motorikus rendszereknél fordul
elô. Ha pl. egy darun tehersüllyesztésekor
az emelômotort a gravitációs energia
meghajtja, generátoros üzemmódba vált-
hat, amit adott esetben meg kell akadá-
lyozni (pl. ha a hálózatot dízelaggregát
szolgáltatja). Szélerômûveknél pl. csak
akkor szabad a generátort a hálózatra
kapcsolni, ha megfelelô fordulatszámmal
forog, azaz teljesítményt tud leadni,
ellenkezô esetben motoros üzemmódban
óriási ventilátorként üzemelne. Ezekhez a
feladatokhoz a teljesítmény haladási irá-
nyát kell érzékelni.

Teljesítményérzékelôkben, ahol a tel-
jesítményáramlás irányát is indikálni kell,
áramirányfüggô áramváltót kell alkalmaz-
ni. Ekkor az áramirány váltásakor a telje-
sítményjel polaritása is változik, ezt
nullkomparátorba vezetve az áramlás
irányára jellemzô jel adódik.

31. ábra. Váltakozó áramú teljesítmény-
mérés szorzóáramkörrel hatásos és
meddôteljesítményre
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ADVANCED

BGA foglalat

Az Advanced cég BGA-k (Ball-Grid-Ar -
ray) bekötésére alkalmas egységet gyárt,
amely adapterbôl és foglalatból áll. 
A BGA tok szerelése három lépésben vé -
gez hetô el: a bumpokkal ellátott BGA fog-
lalatot a hordozóra forrasztják, majd a
BGA tok beforrasztása az adapterre, végül
a sze relt BGA adapter benyomása a fogla-
latba. A technológia több elônnyel is jár: a
szerelt hordozót nem éri nagy hôhatás,
min den BGA tokhoz azonos footprint
használható, és megbízhatók a kontaktu-
sok. Az adapterfoglalat használatával
0,50; 0,65; 0.80; 1,00 és 1,27mm rasz ter -
osz tású BGA tokok ültethetôk be. Az adap  -
terekhez hûtôborda is csatlakoztatható.

Mûszaki jellemzôk:
� adapter hordozóanyaga: FR4 (üveg-

szövet-erôsítésû epoxigyanta),
� az adapter bumpjainak összetétele:

95,5 Sn/4,0 Ag/0,5 Cu,
� a kontaktusok anyaga: bronz-réz

ötvözet,
� a kontaktusok bevonata: arany-nikkel,
� az adapter mérete: a BGA tok 

mérete + 2,0 mm,
� a foglalat mérete: megegyezik 

a BGA méretével.

További információ:
www.advanced.com

AREMCO

Hôvezetô paszta

Az Aremco cég gyártja a hô elvezetését
elô segítô Heat-Away 641 típusszámú
pasztát. Az anyag magas hômérsékleten
(288 ˚C) is jól elvezeti a keletkezett hô -
ener giát. Ezüstszemcsék adagolásával

javítják a hôvezetô képességet. Vékony
ré  tegben felkent pasztaként használható,
amely nem válik folyékonnyá az alkalma-
zások során, tehát a teljes hôciklus alatt
nem változik a viszkozitása. A hôvezetô
anyagot kifejezetten a hûtôbordák és
elektronikus alkatrészek közötti hôátadó
réteg céljára fejlesztették ki. Az anyag 
50 g-os kiszerelésben került forgalomba.

Mûszaki jellemzôk:
� hôvezetô képesség: 5,58 W/mK,
� üzemi hômérséklet: –51 … +288 ˚C,
� dielektrikum-átütési szilárdság: 4 V/mil,
� tömörség: 100%.

További információ:
www.aremco.com

ASYMTEC 

Cseppképzôs diszpenzer 

Az Asymtec cég Dispense Jet DJ-9000 tí -
pusú cseppképzôs diszpenzere kis
mennyiségû paszta- és folyadékcseppek
pontosabb adagolását teszi lehetôvé,
mint a tûs diszpenzerek.

A berendezés adagolófeje kevesebb
mint 10 perc alatt megtisztítható, és ha
szükséges, akkor az alkatrészek is gyor-
san kicserélhetôk. Ez a berendezés a tûs
diszpenzerekkel ellentétben nem húz
szálat a paszta-, illetve folyadékcsep-
pekbôl. Ezért a diszp en zerfejnek nincs Z
irányú mozgása. Két csepp kialakítása
között nem szükséges a diszpenzerfej
megállítása, mozgás közben („on the
fly”) cseppent. A cseppekbôl pontok,
vonalak és tetszôleges síkbeli alakzatok
egyaránt felhordhatók.

A berendezés további elônye, hogy
adott idôközönként megvizsgálja a
lecseppentett pontok tömegét. Ebbôl ki -
számolja, hogy mennyi pont kell egy
adott mintázat kialakításához. Ezzel op -
ti malizálható a felhordott paszták közöt-
ti távolság és a paszta mennyisége. Ezzel

a diszpenzerrel többféle folyadék, pél-
dául alátöltô (under filler) anyag, ra -
gasz tó, alak követô bevonat, UV-ra -
gasz tó, ezüst-epoxi vezetôpaszta stb.
vihetô fel például a szerelôlemezekre. 

A berendezés használatának további
elônye, hogy csak kis mennységû ada-
golandó anyag megy kárba a fejtisztí-
tás során. A cseppek elegendôen kis -
mé re tûek a 0402 méretkódú alkatré-
szekhez szükséges forraszpaszta-le -
nyo matok ké szítéséhez.

Mûszaki jellemzôk:
� a felhordott anyag mennyisége: 

400 mg/s,
� maximális nyomtatási sebesség: 

200 pont/s,
� egy csepp minimális térfogata: 1 nl,
� a csepp átmérôje: 50 μm,
� diszpenzerfej tömege 

(paszta nélkül): 400 g,
� a pasztatartó választéka: 

5, 10, 30 cm3,
� folyadék nyomása: 0,3 ... 2 bar,
� fúvókanyílás átmérôje: 

0,050 … 1,0 mm

További információ:
www.asymtek.com

Szerk.: dr. Ripka Gábor
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FX-300-as óntégely

FM-203-as 
multifunkciós forrasztóállomás

Két csatlakozási lehetõséggel

Hõmérséklet-tartomány: 
50x50-es tégellyel: 200–450 °C
75x75-ös tégellyel: 200–380 °C

Pro-Forelle Bt.
1188 Bu da pest, Rákóczi út 53/B. Tel.: 294-0344
Tel./fax: (06-1) 294-1558. Mobil: (06-20) 934-7444
www.forrasztastechnika.hu
E-mail: ferenczi001@t-online.hu

FX-950-es új 
forrasztóállomás
Digitális és analóg kivitelben is

Hõmérséklet: 200–450 °C
Hegytípus: 84-féle

Hõmérséklet-tartomány: 
200–450 °C
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Bevezetés

Évtizedekkel ezelôtt megjósolt tudomá-
nyos áttörést értek el a HP Labs kutatói,
akiknek a világon elsôként sikerült me -
mó riarezisztort, azaz memrisztort kikísér-
letezniük. Az áttörés középtávon a jelen-
leginél sokkal gyorsabb és olcsóbb nem-
felejtô memóriák gyártását teszi lehetôvé,
hosszabb távon pedig az emberi agyhoz
hasonló áramkörök létrehozásához szol-
gálhat segítségül. 1971-ben a kaliforniai
Berkeley Egyetem egyik kutatómérnöke
(azóta professzora), Leon Ong Chua meg-
jósolta, hogy a kondenzátor, az ellenállás
és az induktivitás mellett létezik egy ne -
gye dik áramköri alapelem, a memrisz tor
(memóriarezisztor), amely a rajta átfolyó
áram erôsségétôl és irányától függôen vál-
toztatja az ellenállását, és ezt az áram
kikapcsolása után is megôrzi.

A memrisztor tehát abban különbözik
jelentôsen a többi áramköri elemtôl, hogy
memóriája van ha lekapcsoljuk az ára-
mot, a memrisztor „emlékezik” arra, hogy
milyen erôs volt a rajta átfolyó áram és
továbbra is megtartja az ellenállását. Ezt a
képességet a többi áramköri alapelem
sem miféle kombinációjával nem lehet
reprodukálni, ezért lesz a memrisztor a
kondenzátorhoz, ellenálláshoz és indukti-
vitáshoz hasonlóan passzív áramköri
alapelem. Leon Ong Chua 37 évvel ez -
elôtt matematikai egyenletek formájában
leírta a memrisztor viselkedését, és készí-
tett is egy bonyolult, kezdetleges prototí-
pust. (Nekünk külön öröm, hogy a kutató
aktív magyar kapcsolatokkal rendelkezik
és, 2007 óta a Magyar Tudo má nyos
Akadémia tiszteleti tagja.)

Feltételezte és bebizonyította, hogy
egy negyedik kétpólusú passzív elemnek
is léteznie kell, annak megfelelôen, hogy
a négy elektromos alapmennyiség 

– feszültség, áram, töltés és a fluxus –
közül kettônek a kapcsolatát megvalósító
elem létezik. Az eszköz a töltés és a flu-
xus kapcsolatát valósítja meg.

Évtizedekkel késôbb a HP Labs tudós-
csapata Stanley Williams vezetésével mo -
le kuláris elektronikai eszközökön dolgoz-
va különös jelenségekre lett figyelmes.
„Na  gyon furcsa dolgokat kezdtek mû vel -
ni, és nem tudunk rájönni, mi történik” –
mondta Williams. Aztán egyik nap egy
másik kutató, Greg Snider felfedezte
Chua 1971-ben írt tanulmányát, amelyet
Williams figyelmébe ajánlott. Williams
saját elmondása szerint éveket töltött
Chua tanulmányának újra- és újraolvasá-
sával, mire rádöbbent, hogy az általuk lét-
rehozott molekuláris elektronikai eszköz
lényegében nem más, mint egy mem risz -
tor: „Végig ott volt a szemünk elôtt!”

A HP Labs csapata titán-dioxidot hasz-
nált a memrisztor megépítéséhez. A szilíci-
umhoz hasonlóan a titán-dioxid félvezetô,
és tiszta állapotban nagy ellenállású, más
anyagokkal szennyezve azonban félvezetô-
vé válik. A titán-dioxidban a szennyezôk az
áram folyásával egyezô irányba sodródnak,
ez a viselkedés egy tranzisztor esetében
nemkívánatos, a mem risz tor viszont pont
ettôl mûködik. (Itt tehát nem csak töltés-,
hanem anyagát ren  de zôdésrôl is van szó.)

Ha egy vékony titán-dioxid-réteg egyik
oldalára feszültséget adunk, a szennyezôk
az anyag belsejébe áramolnak, csökkent-
ve az ellenállást – a feszültséget a másik
oldalra adva a szennyezôk visszamennek
az eredeti helyükre, és az ellenállás nô.

Leon Ong Chua egy 1971-es dolgoza-
tában matematikai alapon bebizonyította,
hogy kell létezni egy negyedik passzív
áramkörû elemnek1. Megmutatta azt is,
hogy ez a negyedik áramköri elem nem
állítható elô a másik három – ellenállás,
kapacitás, induktivitás – kombinációjával.

Az új eszköz

A mikroelektronika, majd a nanotechno-
lógia fejlôdése lehetôvé tette, hogy sike-
rüljön elôállítani ezt a negyedik, memóri-
ával rendelkezô ellenállást, a memrisz -
tort2. (Magyar átírását a tranzisztor szó
analógiája alapján végeztük el.)

Bár a kutatók közel 50 éve megfigyel-
tek olyan jelenségeket, amelyek megköze-
lítették a memrisztor tulajdonságait, való-
jában maradéktalanul megvalósítani csak
a nanotechnológia lehetôségei mellett
lehetett. A memrisztor megvalósítása
szem pontjából lényeges, hogy a passzív
áramköri elemet alkotó atomok helyzete
változik meg, az eszköz kapcsaira adott
feszültség hatására. Ezt a nanotechnológia
lehetôségei mellett egyszerûbben lehet
megvalósítani. Az eszközrôl elôször a
Nature3 c. lap hasábjain számoltak be a
kutatók: Stanley Williams, Dimitri B.
Strukov, Gregory S. Snider, Ducan R. Ste -
wart. Igen érdekes, hogy a team összetéte-
le fizikai,- kémiai-, elméleti fizikai, szá mí -
tástudományi és kísérleti fizikusi kép zett -
ségû szakemberekbôl állt. A HP-laborató-
rium Információ és Kvantum rend szerek
laboratóriumában fedezték fel a mem risz -
tort, azt az eszközt, amely megjegyzi azt a
töltésmennyiséget, amely át fo lyik rajta.

Chua eredeti feltevése ugyanis az
volt, hogy a memrisztor ellenállása attól
fog függeni, hogy mennyi töltés haladt
át raj ta. Más szavakkal, ha egyik irány-
ban töltést engedünk át az eszközön,
annak ellenállása nôni fog. Ha másik
irányba engedünk át töltéseket, az ellen-
állás-csökkenéssel reagál. Ezt egysze rû -
en úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az
eszköz ellen állása és annak idôbeli füg-
gése az esz köz elôtörténetétôl függ,
azaz attól, hogy nyitó- vagy záróirány -
ban (ezt itt nem szigorúan értjük) meny-
nyi töltés haladt át rajta. Ez az ötlet való-
jában igen egyszerû, a megvalósítás
azonban csak 37 évvel késôbb sikerült.

Az eszközt – követve a 60-as évek
tran zisztort népszerûsítô irodalmát –
olyan csôként szemléltethetjük, amelynek
átmérôje az átfolyó víz hatására megnö-

A tudományos sajtóban új eszköz bejelentése keltett szenzációt nyár
elején. A mem risz tor nak nevezett új, „kétlábú” alkatrész (a korábban
ismert ellenállás-kapacitás-induktivitás mellett) a digitális technika
ígéretes új eszközeként memóriával rendelkezik

Ismerkedjünk egy új rajzjellel!

DR. MOJZES IMRE

1’ Chua, Leon O. (September 1971), „Memristor—The Missing Circuit Element”, IEEE Transactions on Circuit Theory CT-18(5): 507–519,
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1083337

2’ http://www.hpl.hp.com/news/2008/apr-jun/memristor.html
3’ Strukov, Dmitri B; Snider, Gregory S; Stewart, Duncan R & Williams, Stanley R (2008), „The missing memristor found”, Nature 453: 80–83,

doi:10.1038/nature06932, http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7191/full/nature06932.html
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vekedik, majd a víznyomás megszûnése
után átmérôje megmarad, megôrzi a víz
nyomására kialakuló értékét.

A memrisztort tehát úgy kell elképzel-
ni, mint egy csövet, amely a rajta áteresz-
tett víz mennyiségétôl és irányától függô-
en változtatja a keresztmetszetét, és még
akkor is megôrzi, ha a vizet elzártuk. Ha
a vizet az egyik irányból folyatjuk, a csô
keresztmetszete nô, míg a másikból
eresztve csökken.

Egyetértés van abban, hogy ez a nano -
esz köz nagy hatást fog gyakorolni a szá-
mítógépekre és a számítástudományra.
Az eszköz mind a digitális, mind az ana -
lóg technológiában használható. A leg -
kézenfekvôbb alkalmazás a DRAM-me -
mó riák terén várható, azaz olyan me mó -
riaelemek készíthetôek, amelyek nem
felejtik el tartalmukat a számítógép kikap-
csolása után sem. Egy memrisztor egy bit
információt tárol.

Ha ilyen memóriákat alkalmazhatunk
a személyi számítógépeinkben, sok idôt
és energiát takaríthatunk meg azzal, hogy
a programokat a számítógép újraindítása-
kor nem kell letölteni. A digitális alkalma-
zás mellett számíthatunk analóg alkalma-
zásokra is.

Az új alkatrész távlatilag utat nyithat,
hogy bizonyos neuronsejteket is mo del -
lezni tudjunk. Ezeket az eszközöket jól
lehet majd használni bizonyos döntésho-
zatali feladatokra, és tanulórendszerek-
ben is alkalmazásra kerülhetnek. Azok a
szakemberek, akik ma azon dolgoznak,
hogy kódok segítségével írjanak le bizo-
nyos agyi funkciókat, ma gigantikus szá -
mí tógépekkel is csak az agymûködés igen
kis részét tudják szimulálni4. Ezek az esz-
közök a késôbbiekben jól használhatóak
lesznek olyan feladatokra is, mint például
az emberi arc azonosítása, és olyan hel ye-
ken, ahol nagy kapacitású memóriákra
van szükség. Az eszköz alkalmazása igen
jelentôs energiamegtakarítással is jár.

Maga az eszköz kivitelezése lényegé-
ben két különbözô ellenállású titán-
dioxid vékonyréteg nanohuzalok segítsé-
gével történô összekapcsolásából áll. 
A hu zalok átmérôje kb. 50 nanométer, 
és a huzal átmérôje mentén mintegy 
150 atom helyezkedik el.

Igen érdekes, hogy a memrisztor a ti -
tán-dioxid újabb nanotechnológiai alkal-
mazását jelenti. Ezt az anyagot korábban
elsô sorban a minôségi fehér festékek alap -
anyagaként ismertük, manapság azonban
egyre több elônyös tulajdonsága miatt a

nanotechnológiában igen széles körûen
alkalmazzák5. Eddig a nano titán-dioxid
elsôsorban a nanokozmetikumok terén
volt ismert. Felhasználásával több cég állít
elô 60 feletti napvédô faktorú napolajat.
Bizonyos nanomedicina-termékek szintén
tartalmaznak titán-dioxidot.

A HP kutatói által megvalósított mem -
risz tor képét az 1. ábrán mutatjuk be.

A memrisztor feltehetôen lehetôvé teszi
egészen nagy rendszerek megalkotását is,
így pl. megvalósíthatónak tûnik a Föld
köz ponti idegrendszere (Centreal Ner -
vous System for the Earth, CeNSE). Ez a
rendszer több milliárd, nanoméretû szen-
zorból és aktuátorból áll, amelyek egy
számítógépes rendszerhez csatlakoznak,
mely az adatokat feldolgozza, és továb-
bítja a lehetséges végfelhasználók felé6.

Az eszközre máris létezik egy elektro-
nikus rajzjel, igaz, még hivatalosan nem
szabványosították. Ezt az új szimbólumot
mutatja be 2. ábránk.

Csak remélhetjük, hogy mielôbb láthatjuk
kereskedelmi forgalomban kapható félve-
zetô nanoelektronikai termék formájá-
ban. Felépítését tekintve várhatóan egy -
sze rûbb lesz a most széleskörûen hasz-
nált MOSFET-eszközöknél.

Tranzisztorok és kondenzátorok
segítségével felépíthetô egy memrisztor,
azonban ez egy viszonylag nagyméretû
és bonyolult struktúra lenne – vélekedik
Williams. A memrisztorok megjelenése
az áramkörtervezôk arzenáljában hosz-
szú távon jelentôsen átalakíthatja az
ipart. Segítségéükkel lényegesen leegy -
sze rûsíthetôk egyes kapcsolások, így az
áramkörök fogyasztása csökkenthetô,
valamint olcsóbban lehet ôket gyártani.
Williams máris az emberi agyhoz hason-
ló mûködésû áramkörökrôl beszél, a kö -

zel jövôben azonban a memrisztorokat
valószínûleg minden eddiginél nagyobb
kapacitású, olcsóbb és gyorsabb nem -
felejtô memóriák építésére fogják hasz-
nálni.

Külön növelheti az alkalmazási terüle-
tet, hogy mûanyag alapon is elkészíthetô
az eszköz7. Ezt az eredményt még a HP-
publikáció elôtt közölték8. A HP Labsnál
jelenleg azon dolgoznak, hogyan lehet a
titán-dioxidból elôállított memrisztort
sorozatban gyártani, illetve ilyen struktú-
rát szilíciumból készült chipre építeni.
Williams szerint egy hibrid CMOS
memrisztorlapka már most is mûködik a
HP Labs egyik laborjában. A memrisztor
létezését elôször leíró Chua szerint a HP
Labs munkája úttörô jelentôségû, már
csak abból a szempontból is, hogy az
összes elektronikai és villamosságtani
könyvet újra kell írni.

Összefoglalás

Összegezve megállapíthatjuk, hogy na -
gyon reményt keltô felfedezésrôl van szó,
amelynek az is a szépsége, hogy egy
elméletileg demonstrált eszköz fizikai
megvalósításáról tudósít. Létrejöttét a
nanotechnológia fejlôdése tette lehetôvé,
ez egy új típusú nanoelektro ni kai eszköz.
Feltehetôen felzárkózik majd a szilícium,
a szén nanocsô mellé.

4’ http:/blog.wired.com/gadgets/2008/04/scientits-prov.html
5’ Mojzes I., Molnár L. M.: Nanotechnológia. Mûegyetemi Kiadó, Budapest 2007
6’ IT3 tanulmányok. Szerkesztette: dr. Dömölki Bálint. Kiadja: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács. Budapest, 2006
7’ Mojzes I.: Plasztronika. In: l. a 6. számú lábjegyzetet
8’ arXiv:0807.0333 (July 2008) Electrochemically controlled polymeric device: a memristor (and more) found two years ago. Victor Erokhin and
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1. ábra. A HP-laboratóriumban megalko-
tott memrisztor képe. (Forrás: http://blog.wired.
com/gadgets/2008/04/scientists-prov.html)

2. ábra. A memrisztor rajzjele (Forrás:
Wikipédia)
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Annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen
hatása van az ólommentes forrasztásnak a
környezetre, az újraömlesztéses és hullám-
forrasztási technológiákban felhasznált for-
raszanyagokon életciklus-vizsgálatokat
végeztünk. Az elemzés lényege, hogy a
forraszanyag – mint termék – teljes életcik-
lusát megvizsgáljuk, a „megszületésétôl”
kezdve, az alapanyagokon keresztül, a
gyártáson át, a termék életciklusának
végén a hulladéklerakásáig. Közben ele-
meztük, hogy ezek során mit és milyen
mennyiségben használt fel alapanyagként,
illetve bocsátott ki szennyezôdésként. Az
elemzés egy ólomtartalmú és néhány
ólommentes forraszt vizsgált, hogy megál-
lapítsa az egyes forraszanyagok környeze-
ti és egészségügyi jellemzôit. Az 1. táblá-
zatban a vizsgált forraszanyagok típusai és
tulajdonságai láthatók.

Minden egyes forraszanyagot 16 különféle
környezeti és egészségügyi szempont sze-
rint vizsgáltunk, amelyek az adott forrasz-
anyagok hatásait jellemzik az egyes
életciklusszakaszokban. A környezeti és
egészségügyi hatásokat relatív pontszá -
mokkal jellemezzük, amelyeket mindegyik
hatás esetén saját képlettel számoltunk ki
külön-külön minden egyes forraszanyag
típusra. Ezek a képletek [1]-ben találhatók.
Minél nagyobb egy pontszám értéke, annál
nagyobb a forraszanyag hatása a környeze-
ti vagy egészségügyi szempontra. A hul-
lámforrasztásnál alkalmazott forraszanyag
és az újraömlesztéses forrasztásnál használt
forraszpaszta eltérô gyártási eljárásai miatt
a két technológiát külön vizsgáltuk.

A környezeti és egészségügyi hatások [2]:
1. Nem megújuló forrás használata: a

nem megújuló források tipikusan abi-
otikus folyamatok útján létrejött anya-
gok, mint az ásványok vagy fosszilis
energiaforrások.

2. Megújuló forrás használata: a meg-

újuló energiaforrások tipikusan olyan
természetes források, amelyek újrater-
melôdnek, mint a faáruk, állati és
növényi alapanyagok, víz.

3. Energiahasználat: az összes elektro-
mos és üzemanyagalapú szükséglet.

4. Szükséges hulladéklerakási terület: a
kialakult szilárd, veszélyes és radio-
aktív hulladékok mennyisége.

5. Globális felmelegedés: a termék az
élet ciklusa alatt kibocsátott, üvegház-
hatást okozó gázok mennyisége, 
me lynek következménye a földfelszín
közeli léghômérséklet növekedése.

6. Sztratoszferikus ózoncsökkenés: bizo-
nyos vegyszerek (például CFC-k)
kibocsátása serkenti a sztratoszferikus
ózoncsökkenést. (A sztratoszferikus
ózon megvédi a Földet a Napból
érkezô ultraibolya sugárzástól, ami-

nek erôsödése a Föld felszínén káro-
síthatja az emberek és állatok egész-
ségét, a földi és vízi ökoszisztémákat
és a biokémiai körforgást.)

7. Fotokémiai szmog képzôdése: a foto-
kémiai szmog alkotóelemei a fotoké-
miai oxidensek, amelyek az atmo-
szférába kerülô vegyszerek, valamint
a napfény reakciója folytán keletkez-
nek: NO2, ózon, hidrogén-peroxid és
PAN (peroxi-acetil-nitrát).

8. Savas esô képzôdése: a gáznemû
komponensek, a szilárd anyagok és
az aeroszol részecskék egy része a
levegôben és a csapadékban savvá
alakul. A szennyezôk másik része
közvetlenül kiülepszik a felszínre.

9. Levegôbe bocsátott szilárd szennye-
zôk: ezek fôként az égéstermékekbôl
(pernye, korom), valamint a talajfel-
színrôl, cementiparból, kohászatból és
egyéb más ipari porból származnak.

10. Víz eutrofizálódása: a növényi táp-
anyagok hatására egy adott víz
mennyiségben a növények elszapo-

rodnak. A folyamat felhasználja a
vízben lévô oxigént, és ez az ott élô
egyéb élôlények pusztulását is okoz-
hatja. Fôként a nitrogén- és a foszfor-
szennyezés hatására alakul ki.

11. Vízminôség romlása: a természetes
vizekbe eresztett szennyvíz oxigénhi-
ányt és zavarosságot okoz a vízben.

12. Foglalkoztatottak (nem rákos)
egészségromlása: a technológiai
folyamatok során felhasznált anya-
gok mérgezési hatása szabja meg. A
mérgek fôleg orális vagy inhalálás
útján kerülnek a szervezetbe.

13. Foglalkoztatottak (rá kos) egészség-
romlása: a technológiai folyamatok
során felhasznált anyagok rákkeltô
hatása adja meg.

14. Közegészség-károsítás (nem rákos):
azoknak a lakosoknak az egész ség -
ká ro sodását mutatja, akik közel
élnek olyan létesítményekhez, ahol
folyamatosan mérgezô anyagokat
bocsátanak ki.

15. Közegészség-károsítás (rákos): azok-
nak a lakosoknak az egészségkároso-
dását mutatja, akik közel élnek olyan
létesítményekhez, ahol folyamatosan
rákkeltô anyagokat bocsátanak ki.

16. Vizek ökoszennyezése: a nem embe-
ri élô organizmusokat ért kémiai
behatások.

Az 1. ábrán az SnAgCu, Sn-Bi-Ag-Cu és
SnCu forraszok pontértékeit arányítjuk az
ólomtartalmú forraszanyag pontértékeivel,
és utána logaritmikus léptékben ábrázol-
juk azokat (a grafikon értéke: 

x = log (Hólommentes /Hólmos)). 

Minél magasabb a grafikon értéke az ori-
góhoz képest, annál jellemzôbb a vizsgált
környezeti vagy egészségügyi hatás a for-
raszanyag-típusra. A logaritmikus skála
használata az eredmények közötti több
nagyságrendbeli különbség miatt szüksé-
ges. Ahhoz, hogy megállapítsuk, a vizsgált
ha tás hányszor jobban vagy kevésbé jel-
lemzô az ólommentes forraszra, mint az
ól mosra, a grafikon értékét (x) helyettesít-
sük a következô képletbe: 

HSnCu /HSnPb = 10x. 

Az RoHS-direktíva (Restriction of Hazardous Substances – A veszélyes anyagok használatának korlátozása)
életbelépésével a gyártók kénytelenek voltak áttérni az ólommentes forrasztásra. Az ólom élettani hatásá-
ról és negatív szerepérôl már nagyon sok szó esett, de kevesen tudnak arról, hogy az ólommentes techno-
lógiáknak milyen hatása van a környezetre. Ebben a cikkben errôl szeretnék rövid áttekintést adni. 

Az ólommentes forrasztás 
környezeti hatásai

HORVÁTH BARBARA

Horváth Barbara végzôs 
villamosmérnök hallgató 
a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egye tem
Elektronikai Technológia
Tanszékén. Diploma munká ját
Az RoHS direktívái és a tiltott
anyagok vizsgálata XRF be -
ren dezéssel témakörbôl írja

1. táblázat. A felhasznált forraszok jellemzôi

SnPb 63%Sn/37%Pb 8,4 133 Újraöml.+ Hullám
SnCu 99,2%Sn/0,8%Cu 7,3 227 Hullám
SAC 95,5%Sn/3,9%/Ag/0,6%Cu 7,35 218 Újraöml.+ Hullám
SABC 96%Sn/2,5%/Ag/1%/Bi/0,5%Cu 7,38 215 Újraömlesztéses

Forrasz Alkotói Sûrûség (g/cc) Olv. pont (˚C) Felhasználás
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(Például az SABC forraszanyag életciklusa
során 100,6 – azaz kb. négy szer nagyobb
hulladéklerakási területre van szüksége,
mint az ólomtartalmú forraszoknak).
Fontos megjegyezni, hogy az ólommentes
forraszanyagok értékeit az azonos techno-
lógiával felhasznált ólomtartalmú forrasz
értékeivel hasonlítottuk össze.

A vizsgálat eredményei alapján:
� Az erôforrások használata (megújuló,

nem megújuló források, energia hasz -
nálat) újraömlesztéses forrasztás ese-
tén nagyobb, mint hullámforrasztás-
nál, ami az újraömlesztéses kemen-
cék nagyobb energiaigényének tulaj-
donítható. A hullámforrasztó berende-
zésekben sokkal kisebb a felfûtött
terület, így lényegesen kevesebb telje-
sítményt vesznek fel, mint az újraöm-
lesztéses kemencék.

� Az SnPb forrasz életciklusa során sok-
kal kevésbé környezetszennyezô,
mint az ólommentes, ezüsttartalmú
forraszok, amit az ezüstbányászat és 

-elôállítás káros hatásai okoznak. Az
ezüstbányászat során nagy mennyi-
ségû nehézfém (fôként ólom és
higany) kerül a természetes vizekbe.
Azt viszont sokan nem veszik figye-
lembe, hogy ez egy sokkal nagyobb
koncentrációjú nehézfémszennyezés,
mint amit a hulladéklerakóban elhe-
lyezett ólomtartalmú hulladék az évek
során produkál. Az SnCu forraszok
esetében az ezüsttartalom hiánya
miatt a környezetszennyezési mutatók
némileg jobbak.

� Az SnPb nagyságrendekkel mérge-
zôbb, mint az ólommentes forraszok,
és ez összességében veszélyesebb,
mint az ólommentes forraszok némi-
leg rosszabb környezeti mutatói.
Szintén fontos megjegyezni, hogy bár
a kísérleti eredmények még nem bizo-
nyítják, mégis valószínûsíthetô, hogy
az ólom sokkal több rákos megbete-
gedésért felelôs, mint az egyéb for-
raszfémek. Jelenleg nagyon kevés
információ áll rendelkezésünkre a for-

rasztásban alkalmazott anyagok 
rákkeltô hatásairól, emiatt a késôbbi-
ekben az érintett kategóriákban az 
1. ábra eredményei jelentôsen még
vá  l toz hat nak. 

Végeredményben kijelenthetô, hogy kör-
nyezet- és egészségvédelmi szempontból
az ezüstmentes forraszok jelentik a leg-
jobb alternatívát az ólmos forraszok
kiváltására. Emiatt a jövôben a forrasztási
fejlesztéseknek – véleményem szerint – a
forraszötvözetek ezüstmentesítése felé
kellene haladnia.

Irodalom:
[1] Jack R. Geibig, Maria Leet Socolof

(University of Tennessee): Solders in
Electronics: A Life Cycle Assessment,
2005.08., US Enviromental Protec -
tion Agency 

[2] Dr. Parti Mihály: A környezetvédelem
alapjai, jegyzet. Budapesti Mûszaki
Egyetem
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1. ábra. A 4 különféle forrasz környezeti és egészségügyi hatásainak aránya az ólomtartalmú for-
raszanyag ugyanazon jellemzôihez viszonyítva, logaritmikus skálában (pl. 0,6 esetén 100,6 = 4-szer
jellemzôbb az adott forraszra a hatás az ólomtartalmúhoz képest); a) az 1 –9. jellemzôk eredményei;
b) a 10-16. jellemzôk eredményei

SAC újraömlesztéses
SABC újraömlesztéses
SAC hullámforrás
SnCu hullámforrás
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Akkor határoztuk el, hogy villamosmérnökök leszünk, amikor még nem is volt villamosmérnök-képzés a
Mûegyetemen. Mindketten – szinte az elsôk között – védtük meg a diplomatervünket, 50 évvel késôbb – az
idén – együtt kaptuk meg az aranydiplománkat is. Pályája során számtalan újítás és találmány jelezte mû -
kö dé sé nek az eredményességét. Az EMG rábízta EEG-gyárának mûszaki vezetését, késôbb az igazgatását
is. Az esztergomi Labor MIM elhatározta, hogy memóriagyárat létesít, ôt hívta meg igazgatónak. Nála gyár-
tották az SZKI-ban tervezett számítógépeket. Nyugdíjba ment, Buda pest re költözött, és az ORKI-ban – mint
szakértô-rendszergazda – dolgozott, egészen addig a pillanatig, amíg a betegség le nem döntötte a lábáról.

A barátom – ez a nagyszerû mérnökegyéniség, a hazai számítástechnika egyik ipari úttörôje – 2008.
augusztus 5-én, hajnali 2 óra 50 perckor örökre itt hagyott bennünket. Kovács Gy.

Horváth István (1932–2008), 
aranydiplomás villamosmérnök emlékére 
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Az AMTEST kínálatában már két gyártó,
az ABI Electronics és a RIGOL is kínál vir-
tuális mérômûszereket, oszcilloszkópo-
kat, digitális multimétereket vagy teljes,
számítógép vezérelte, komplex tesztrend-
szereket tudásbázis-alapú szoftvertámo-
gatással is. A termékek kiválóan alkal-
mazhatóak a termékfejlesztésben, hiba-
keresô/analizáló feladatokra, illetve okta-
tási célra egyaránt.

A RIGOL VS5000 sorozatú virtuális
oszcilloszkópjai felveszik a versenyt
klasszikus társaikkal, sôt több szempont-
ból túl is tesznek azokon, pl. kezelhetôség
és helyigény tekintetében.

A VS5000 virtuális oszcilloszkóp sáv-
szélessége 40 … 200 MHz között van, a
választott típustól függôen. Valós idejû
mintavételezési rátája 400 megaminta/s
vagy 200 megaminta/s, ha logikai anali-
zátorként használjuk. A VS5000 egy valós
„Mixed Signal Oscilloscope” (MSO), egy
16 csatornás logikai analizátormodullal
ellátva. USB 2.0, vagy LAN-csatlakozta-
tással kapcsolható számítógépünkhöz,
beépített frekvenciaszámláló, 20 automa-
tikus mérés, könnyen kezelhetô szoftver
jár az eszközhöz.

A RIGOL cég másik virtuális eszköze
egy hasonló kivitelû virtuális multiméter,
amelyre úgyszintén a kompakt kivitel és 
a jó felszereltség jellemzô. Kétféle, 5 és
háromnegyedes vagy 6 és fél digites fel-
bontással, 50 kilo minta/s adatgyûjtési

sebességgel rendelkezik, 25 különbözô
elek tromos jellemzô mérésére alkalmas:
egyen- és váltóáram/feszültség, 2 és 4
vezetékes ellenállásmérés, kapacitás-, in -
duk  tivitásmérés, szakadásvizsgálat, dió-
dateszt, frekvencia-, periódusszámlálás...
és egy hozzákapcsolt multiplexer kártyá-
val, ill. az Ultralogger programmal akár
ezek közül több jellemzô egyidejû méré-
se is lehetséges.

Az angol ABI Electronics mérômû sze -
rei még kompaktabb, kevésbé helyigé-
nyes, magasabb fokon virtualizált és akár
közvetlenül számítógépbe integrálható
eszközök. A modulok az asztali PC 5,25''
mé retû optikai meghajtóival azonos mé re -
tûek, így közvetlenül a PC-házba be épít -
hetôk, de dobozolt kivitelben is kaphatók.

A család tagjai: több mûszert tömörítô
MIS (Multi Instrument Station) modul 
– mely oszcilloszkópot, multimétert,
frekvenciaszámlálót, jelgenerátort stb...
tartalmaz –, virtuális változtatható tápegy-
ség, analóg IC modul és nem utolsósor-
ban egy BFL (Board fault locator) modul.

Az analóg IC-tesztmodul analóg funk-
cionális tesztek elvégzésére, beültetett

alkatrészek mérésére alkalmas, ezenfe-
lül áramkör-összehasonlító funkcióval, 
24 analóg ki- és bemeneti csatornával
rendelkezik. A BFL modul digitális 
IC-tesztelést, digitális V-I méréseket, digi-
tális IC-típusok meghatározását, zárlatke-
resést, EPROM-ellenôrzést tesz lehetôvé.

A mérô- és tesztelômodulok mellett
egy +24 V-os szimmetrikus tápegység is
a felhasználó rendelkezésére áll, mely
folyamatosan változtatható feszültség
mellett túlfeszültség- és rövidzárlat-
védelemmel is ellátott. A felsorolt mérô-
eszközök kezelését egy erre a célra fej-
lesztett szoftver (Premier) teszi lehetôvé.
Minden modult külön paraméterezhe-
tünk, a mérési eredményeket automati-
kusan kielemezhetjük, vagy akár késôb-
bi felhasználásra, összehasonlításra el is
menthetjük.

A Premier szoftverháttér nagy elônye
az egyedülálló, tudásbázis-alapú támoga-
tás, amely segítségével igen komplex
hibakeresési vagy tesztelési feladatok
gyorsan és hatékonyan elvégeztethetôk
akár képzetlen kezelôi személyzettel, a
mérési paraméterek és kezelôi instrukciók
egyszeri megadásával. A szakember által
létrehozott Testflow mérési sorozat utasí-
tásai alapján késôbb bárki képes lesz szin-
te bármilyen bonyolultságú mérési-teszte-
lési mûveletsor végrehajtására. 

Virtuális elektronikai mûszerek
SZÉKELY SZABOLCS

A számítástechnikai szakemberek napjainkat a „virtualizáció” koraként
emlegetik, ez viszont nem csak a számítástechnikában, de az elek tro -
nikai méréstechnikában is megvetette lábát

1. ábra. RIGOL VS5000 virtuális osz-
cilloszkóp

4. ábra ABI multifunkciós MIS modul

2. ábra. RIGOL virtuális multiméter

3. ábra. ABI analóg IC-tesztermodul

5. ábra. ABI Premier
Testflow paraméterezés

További információ:
AMTEST-TM Kft.
www.amtest.hu
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Rohde & Schwarz

Teszt-adóvevô

A Rohde & Schwarz gyártmányú,
SFE100 típusú jeladó generátor gyártás-
tesztelô rendszerekhez készül.

Fôbb jellemzôi:
� Valós idejû kódolás.
� Modellek minden szokásos digitális

és analógadó-szabványra.
� Széles frekvenciatartomány igen jó

jelminôséggel.
� Integrált teljesítményerôsítô nagy

kimeneti szintekhez.
� Integrált „transport stream” lejátszó,

vagy audio/videóo generátor
(„transport stream” = audio, video és
adatkommunikációs átviteli protokoll).

� Tetszôleges hullámforma-generátor-
ral rendelkezô modell.

� Kényelmes kezelôszervek 
és távmûködtetés.

Hordozható vevômobil 
rádiómonitorozáshoz

A Rohde & Schwarz
gyártmányú, PR100 tí -
pu sú hordozható, mo -
bil rádiómonitorozásra
szol gáló vevô 9 kHz-tôl
7,5 GHz-ig mû kö dik.

Fôbb jellemzôi:
� Ergonomikus, hor-

dozható kivitel.
� Ismeretlen jelek

detektálása.
� Frekvencia- és me mó riaszkennelés.
� Az adás lokalizálása.
� Interferenciaforrások megbízható

lokalizálása.
� Adások demodulálása és audio mo -

ni  torozása.
� Jeltárolás a mûszerben vagy külsôleg.
� Jeldemoduláció 500 kHz-es sáv szé -

les ségig.
� 15 db IF-szûrô 150 Hz-tôl 

500 kHz-ig.
� RF spektrum a felhasználó által meg-

határozott frekvenciatartománnyal.
� IF-spektrum folytonos kijelzéssel 

10 kHz-tôl 10 MHz-ig.
� 10 MHz-es valós idejû sávszélesség.
� Spektrum- és „vízesés-” kijelzés.
� Kimenet komplex alapsávi adatok

szá mára.
� 6 hüvelykes, színes VGA-kijelzô.
� LAN interfész (SCPI) távvezérléshez

és kimenet a mérési adatok és I/Q-

adatok számára (SCPI = Standard
Com mands for Programmable Instru -
mentation = szabványos parancsok
programozható mûszerekhez).

(L. még: Elektronet, 2008. május, 52. oldal!)

www.rohde-schwarz.com/hu

Yokogawa

Optikai átvitelanalizátor

Az új, Yokogawa gyártmányú, NX4000 tí -
pu sú átvitelanalizátor 40 Gibit/s sebességû
SONET/SDH és 43/44 Gibit/s sebességû
OTN átvitel vizsgálatára szolgál. (A SONET
és az SDH a szinkron adatátvitelû szálopti-
kai hálózatok számára létrehozott szabvá-
nyok együttesét jelenti: a SONET az egye-
sült államokbeli ANSI (American National
Standards Institute = Amerikai Nemzeti
Szab ványintézet), az SDH az ITU (Inter na -
ti onal Telecommuni cations Union = Nem -
zet kö zi Távközlési Unió) által közzétett
szab  ványokat jelöli. SONET = syn chro no -
us optical network = szinkron optikai háló-
zat; SDH = syn chro nous digital hierarchy
= szinkron digitális hierarchia; OTN = open
transport network = nyílt átviteli hálózat).
Sok optikaikészülékgyártó most kezdi ki -
épí teni saját 40G+ terveit a következô
generációs hálózatokhoz. Az optikai kom -
mu nikációnak ez a szektora gyorsan nö -
vek szik. E szektor igényeit szem elôtt tart-
va, szoros együttmû kö dés ben japán part-
nereivel és kiterjedt észak-amerikai és eur ó-
pai kutatásokat folytatva, fejlesztette ki a
Yokogawa az NX4000 következô generá-
ciós analizátort. A 40G+ sebességû adatát-
vitel speciális optikai modulációs techniká-
kat igényel, például az NRZ (non-return-to-
zero = nullához vissza nem térô), az ODB
(optical duo binary = optikai kettôs bináris),
DPSK (differential phase-shift key = kü lön b   -
ségifázistolás-billentyûs), vagy a DQPSK
(dif feretial quadrature phase-shift key =
különbségi kvadratú rafá zis tolás-billentyûs)
tech ni kát. Jelenleg nincs meg külön böz te -
tett szerepe egyik modulációs technikának
sem, ezért az NX4000 analizátort modulá-
ris alapon tervezték, dugaszolható kártyákat
alkalmazva e technikák mindegyikéhez. 

www.yokogawa.com/tm

Tektronix

Új oszcilloszkópcsalád

A Tektronix DPO3000
típusú, új foszfor osz -
cilloszkóp csa lád ja
csa tornánként 5 me -
ga minta memóriá-
val, maximálisan 2,5
gi gaminta/s valós ide-
jû mintavételi gya ko -
ri sággal, soros busz-
analízis-támogatás-
sal, 50 000 hullám-
alak/s jelbefogási se -
bes séggel (ami hoz-
závetôlegesen 50-szerese a hagyomá-
nyos digitális tárolós oszcilloszkópoké-
nak) és széles WXGA-képernyôvel ren-
delkezik.

A szabadalmaztatott DPO (digitális-
foszfor) technológia lehetôvé teszi, hogy
az oszcilloszkópok mind a katódsugár-
csöves analóg, mind a digitális tároló-
osz cilloszkópok elônyös tulajdonságait
ötvözzék.

DPO3000 oszcilloszkópcsalád hosz-
szú memóriája, a hosszú digitális jelso-
rozatok vizsgálata egy új kezelôszerv
megalkotását követelte meg. Az új keze-
lôszerv a „Wave Inspector™” el ne -
vezést kapta. Ennek része a Pan/Zoom
nevû, két részbôl álló tekerôgomb,
amelynek segítségével egyetlen mozdu-
lattal lehet állítani az idôbeli nagyítást,
illetve a nagyítás helyzetét folyamatos
megjelenítés mellett is. 

A gomb belsô része a nagyítás mér-
tékét, a külsô pedig a nagyított rész hely-
zetét szabályozza. Ezzel a funkcióval a
teljes hullámformán úgy lehet végigsö-
pörni, mint gyorstekeréssel egy felvett
videón. A képernyô ilyenkor két részre
osztódik: egy kisebb ablakban jelenik
meg a teljes hul lámforma, a nagyított
hullámforma pe dig egy nagyobb ablak-
ban. A Pan/Zoom többfunkciós gomb
mellett egy leját szó gombot is találha-
tunk, amelynek segítségével automati-
kusan lehet vé gig futni a hullámformán,
a sebességet ugyan csak a Pan/Zoom
gombbal szabályozva.

(Lásd még: Elektronet, 2008. május, 55.
oldal!)

www.foldertrade.hu 

Szerk. dr.: Zoltai József

Mûszerpanoráma

1. ábra.
Készülék

mobil rádió-
monitoro-

záshoz

2. ábra. Az
NX400 típusú
átvitelanalizátor

3. ábra. 
A Pan/ Zoom 
kétrészes gomb

ONLINE

Még több újdonság portálunkon!

www.elektro-net.hu



51

2008/5. Mûszer- és méréstechnikaMûszer- és méréstechnika

www.elektro-net.hu

Két módszer optikai szálas Bragg-rács -
hálózat létrehozására

A Bragg-rácshálózat létrehozásának el-
terjedten alkalmazott módja a 240 …
250 nm hullámhosszúságú excimer lézer.
Az interferenciaminta fázismaszk (lásd 
7. ábra) vagy a lézersugarak szétosztásá-
val generálható.

A nagy reflektivitású (>90% csúcsref lek -
tivitás) FBG szenzorok készítésének stan-
dard módja, hogy egy hagyományos táv-
közlési optikai szálat megfosztanak az
akrilát- vagy poliimid-burkolatától, majd
megfelelô sablonon keresztül ultraibolya
fénynek teszik ki a szálat, végül pedig
ismét burkolattal látják el.

Ha az FBG szenzorokkal nyúlást sze-
retnénk mérni, a poliimid-bevonat nem a
legjobb választás, mivel az akrilát túl lágy,
és ezért nem tudja a mintadarabon mért
nyúlást precízen átvinni, különösen na -
gyobb hômérsékleten. A behatás energiája
több száz J/cm2, amely 0,01 … 0,1% vál-
tozást okoz a törésmutatóban. A hagyo-
mányos távközlési optikai szálak akár 
60 000 μ/m nyúlást is elviselnek, a nagy
reflektivitású Bragg-szálak már sokkal

kisebb értékeknél is gyakorta törnek el.
Ezt az építési eljárás elsô lépése, a burko-
lattól való megfosztás okozza, amit
éppen ezért rendkívül körültekintôen kell
végezni. Ez azonban sokszor nem elég,
ezért kifejlesztettek egy másik módszert is
az FBG szenzorok gyártására.

Ezen eljárás során a Bragg-rácsháló-
zatot on-the-fly, az optikai szál húzása
(gyártása) alatt égetik be (lásd 8. ábra), a
szálat pedig ezután költöztetik a megfele-
lôen megválasztott burkolat alá. Nincs
szükség tehát a kábel burkolattól való
megfosztására.

Az eljárásban preferált burkolat a rela-
tív nagy értékû Young-modulusú ormo -
cer. Az FBGS Technology GmbH Jena is
ilyen szenzorokat forgalmaz.

Mivel az energiaközlés on-the-fly tör-
ténik, minden Bragg-rács felírására egyet-
len UV-lézert vesznek igénybe. A megvi-
lágítási idônek nagyon rövidnek (néhány
ns) kell lennie a precíz rácshálózat létre-
hozásához. A besugárzás teljes energiája
néhányszor száz mJ/cm2, azonban, mivel
az optikai szál fényérzékenysége kis
energiaszinteken is igen nagy, 10 …
20%-os reflektivitás is elérhetô.

A 9. ábra kis- és nagyreflektivitású FBG
szenzorok jellemzô reflexiós csúcsait
mutatja. A kisreflektivitású FBG spektru-
ma (20%) az ábra jobb oldalán igencsak
hasonlít az elméleti függvényre, a csúcs-
sávszélesség (FWHM) alacsony. A 9. ábra
bal oldalán látható, nagyreflektivitású
(>90%) FBG válasza sokkal szélesebb
csúcsú, oldalsó csúcsai nincsenek is iga-
zán. Ezek az oldalsó kiemelkedések
„apodizing” mûvelettel (kis- vagy nagy-
meredekségû szakadás eltávolítása mate-

matikai függvénybôl) elnyomhatók, ami
azt jelenti, hogy a felírási eljárás energiá-
ját a rácsozat hosszúsága alapján, Gauss-
eloszlás formájában modulálják.

A nagyreflektivitású FBG-k olykor
nem kívánatos, kisebb zavarcsúcsokat is
tartalmaznak, mint amilyen például a 
9. ábra közepén is látható. Ezt ugyanaz a
rácshálózat generálta, mint az ábra bal
oldalán látható csúcsot.

Hômérsékleti és deformációs érzékenység

Az FBG szenzorra jellemzô hullámhossz
a deformációtól és a hômérséklettôl a 
(9) egyenletben leírt módon függ:

ahol Δλ a hullámhossz eltolódása, λ0 a
teszt kez  detekor érvényes hullámhossz.

ahol p a fotoelasztikus együttható (értéke:
0,22), k a mérôtényezô (értéke: 0,78), ε a
deformáció, ΔΤ a hômérsékelt-változás
Kelvinben kifejezve, αδ a törési együttha-
tó változása (értéke: 5 … 8 ⋅10–6/K, és

A (9) egyenlet elsô tagja, (k⋅ε) az εm erô és
εT hômérséklet hatását írja le, míg az
egyenlet második felében szereplô tag,
(αδ ⋅ ΔΤ) az üveg n-nel jelölt törési együtt-
hatójának változását adja meg, amely
hômérséklet hatására következik be.

ahol εm az erô, εT pedig a hômérséklet
által kiváltott deformáció, illetve

ahol αsp a mintadarabra jellemzô hô -
tágulási együttható Kelvinben kifejezve.

A (10) és (13) egyenleteket (9)-be behelyet-
tesítve megkapjuk a (14), ill. (15) e gyen le -
teket, amelyek az FBG szenzor vi sel ke dé -
sét írják le hô- és erôhatás jelentkezésekor.

Deformációmérés Fiber Bragg
Grating-szenzorokkal (2. rész)

MANFRED KREUZER

7. ábra. Excimer lézer segítségével 
létrehozott fázismaszk

9. ábra. Nagyreflektivitású (balra) 
és kisreflektivitású (jobbra) FBG szenzor
reflexiós csúcsai

8. ábra. On-the-fly generálású Fiber
Bragg rácshálózat

= k⋅ε+α⋅ΔΤ,                  (9)Δλ
λ0

+ ⋅ΔΤ, (14)δn/n
δT

= k ⋅ (εm+αsp⋅ΔΤ)+ αδ ⋅ ΔΤ.        (15)Δλ
λ0

k = 1−p,                     (10)

ε = εm + εT ,                 (12)

εT = αsp  ⋅  ΔΤ,                  (13)

αδ = ,                  (11)δn/n
δT

FBG beírás a szálhúzás után közvetlenül

UV Talbot interferométer

Excímer lézerforrás
(KrF vagy ArF)

fázismaszk

–1 rend +1 rend

optikai

getjesztett törésmutató
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nyalábosztó
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szenzorspecifikus bevonat

= (1−p) ⋅ (εm+ αsp⋅ΔΤ) +Δλ
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Az αsp értéke acél esetében 11 … 13 ⋅ 10–6/K,
alumíniumnál 22 … 23 ⋅ 10–6/K, 
αδ =5 … 8·⋅10–6/ K.

Tisztán hômérsékletszenzor esetében a
Bragg-rácsozat nem deformálódik (a szál
ilyenkor csak egy ponton rögzített, kellô
távolságban a Bragg-rácstól). A (16)
egyenlet szerint ilyenkor az FBG szenzor
Δλ /λ0 jele csak a hômérséklet vál to zá sá -
val módosul. Ebben az esetben az α hô -
tágulási együttható az optikai szálra jel-
lemzô αüveg értékével egyezik meg.

vagy

ahol αüveg=0,55 ⋅ 10–6/K.

Az optikai szálra jellemzô αüveg hôtágulási
együttható értéke nagyon alacsony, közel
zérus. A legnagyobb hatást az αδ törési
együttható hômérsékletfüggô változása
váltja ki. Ha az optikai szálat rögzítjük a
mintadarabhoz, az FBG szenzor Δλ /λ0
jele a mintadarab (εm + εT) deformációjá-
nak megfelelôen változik, így a hô tá -
gulási együttható nem αüveg, hanem αsp,
így az egyenletek a következôképp ala-
kulnak (a deformációmérô FBG szenzor
egyenletei):

illetve

Ha az FBG szenzort olyan területen
lévô mintadarabra rögzítik, ahol a
mechanikai deformáció zérus (εm+=0),
akkor a viselkedés hômérséklet-kom-
penzációs jellegû lesz. Az FBG szenzor
jele ilyenkor a következôképp írható le
(a hômérséklet-kompenzációs FBG
szenzor egyenletei):

illetve

Hômérséklet-kompenzáció

Mivel a hômérséklet hatása az FBG szenzo-
rok jeleire igen nagy, precíz deformá ció -
mérés csakis megfelelô hômérsék let -kom -
pen zációval lehetséges. Általános esetben
kiegészítô FBG szenzort alkalmaznak, a de -
for mációt mérô FBG szenzor jelét pedig
számítás útján helyesbítik. Kétféle lehetôség
képzelhetô el: az elsô a hômérséklet méré-
sét jelenti egy tisztán hômérsékletet mérô
FBG szenzorral, a második megoldás pedig
a hô mér sék let kompenzációs FBG szenzor
se gítségével történô hômérsékleti hatás mé -
rése. Egyszerûbb megközelítést jelent, ha
kompenzáljuk a hômérséklet hatását egy
kompenzációs FBG szenzor alkalmazásá-
val. Az aktív deformációmérô FBG szenzor-
ral mechanikailag azonos, és akár ugyan-
azon az optikai szálon elhelyezkedô FBG
szenzort olyan helyre kell elhelyezni, ahol a
mintadarab deformációja biztosan zé rus,
tehát εm = 0. Az εm mechanikai de for má ció
mérésére (24) egyenlettel úgy kapunk kor-
rekt eredményt, ha a kompenzációs FBG
szenzor jelét kivonjuk az aktív defor má ció -
mé rô FBG szenzor jelébôl:

ahol Δλm a deformációmérô FBG szenzor
hullámhossz-eltolódásának mértéke és λ0m
annak alaphullámhossza, illetve ΔλC a
kompenzációs FBG szenzor hullámhossz-
eltolódásának mértéke és λ0C an nak alap-
hullámhossza. Az igen nagy hômérsékle-
ten (több száz Celsius-fokon) végzett méré-
seknél figyelembe kell venni azt is, hogy
mindkét FBG szenzor alaphullámhossza
jelentôsen megváltozik a hômérséklet
hatására, így a λ0  alaphullámhosszakat
(amelyek eredetileg szobahômérsékletre

érvényesek) minden érintett egyenletben
az alábbi összefüggéssel kell helyettesíteni:

ahol ΔλΤ a kompenzációs FBG szenzor
 hul lámhosszának változása, amely a hô -
mér sék let-változás hatására következett be.

Nem mindig lehetséges biztosan de for -
mációmentes felületet találni a mintadarab
felületén, ahová a kompenzációs FBG szen-
zor rögzíthetô lenne. Ilyen esetekben az elsô
módszer (amely pusztán hômérsékletméré-
sen alapszik) alkalmazandó. Ha a hômér-
sékletet hômérsékletmérô FBG szenzorral
mérjük a (16) és (18) egyenletek szerint, a
deformáció számítása valamivel összetet-
tebb lesz. A (20) egyenletben ΔT kiváltása 
a (18) egyenletben található ΔT kifejezéssel
az alábbi (26) egyenletet eredményezi:

ahol ΔλΤ a hômérsékletmérô FBG szenzor
hullámhosszának változása és λ0Τ a
hômérsékletmérô FBG szenzor alaphul-
lámhossza. Mivel a (k⋅αüveg) értéke közel
zérus, elhanyagolható tagnak számít, vagy
αδ értékéhez hozzászámítható, amely így
0,4 . 10–6-nal lesz nagyobb. A (26) egyen-
let így (27) egyenletté egyszerûsödik:

Ha (26) vagy (27) egyenletet alkalmazzuk,
nagyon pontosan ismernünk kell a minta-
darabra jellemzô αsp hôtágulási együttható
és αδ törési index értékét. (A tö rési index
értéke rendkívül erôsen függ az optikai
szálba adagolt germánium mennyiségétôl.)

(folytatjuk)

= (1−p) ⋅ αüveg ⋅ΔΤ) + ⋅ ΔΤ,   (16)δn/n
δT

Δλ
λ0

= k ⋅ εm+ (k ⋅ αsp + αδ ) ⋅ΔΤ, (19)Δλ
λ0

λ0Τ = λ0+ΔλΤ , (25)

− αsp + . ΔΤ. (20)

= (k⋅αüveg+αδ ) ⋅ΔΤ, (17)Δλ
λ0

ΔΤ= ⋅ , (18)Δλ
λ0

1
k ⋅αüveg+αδ

Δλ
λ0

εm = 1
k

αδ
k

,        (24)εm =
1
k

= (k ⋅ αsp+αδ ) .ΔΤ, (21)Δλ
λ0

= k ⋅ εm , (23)
Δλm
λ0m

ΔλC

λ0C

ΔΤ= ⋅ . (22)Δλ
λ0

1
k ⋅αüveg+αδ

−

Δλm
λ0m

ΔλC

λ0C
−⋅ (

( )

)

εm =
1
k

Δλm
λ0m

ΔλΤ
λ0Τ

k ⋅αsp +αδ
k ⋅αüveg+αδ

−⋅ ⋅( ( ) ) (26)

εm =
1
k

Δλm
λ0m

ΔλΤ
λ0Τ

k ⋅αsp 

αδ
−− + 1⋅ ⋅( ( ) ) (27)
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PDA-méretû tranziens rekorder a Hioki-tól
A japán Hioki E. E. Corporation új, kisméretû készülékkel bôvítette tranziensrekorder-választékát. Az új
mûszer az eddig legkisebbnek számító 8807-01 típushoz képest (B5 méret) is 40%-kal kisebb, tömege pedig
több mint felével csökkent. Az új, 8870-20 típusú készülék mindössze 600 gramm, mérete pedig
176x101x41mm
Kis mérete ellenére rendelkezik mind-
azokkal a paraméterekkel, amelyeket
a nagyobb készülékek kínálnak. Két szi-
getelt analóg- és négy digitális bemenettel
rendelkezik, amelyekre max. 400 V kap-
csolható. A csatornánkénti max. mintavé-
telezési sebesség 1 MHz. A bemenetek 
12 bites felbontással rendelkeznek, a
mérési eredmények a beépített memóriá-
ban tárolhatóak, amelynek kapacitása
kétszer 12 mega szó. A belsô memória
tovább bôvíthetô 1 GiB-ig, CF (Com pact-
Flash) kártya se gít ségével. A mérési ered-
ményeknek számítógépen történô feldol-
gozásához az adatok átvihetôek egyrészt
a CF kártya és kártyaolvasó segítségével,
vagy a beépített USB inter fészen keresz-
tül, melynek használata esetén a 8870-20
készülék mint külsô meghajtó jelenik meg
a számítógépen.

A készülékkel együtt szállított Win -
dows-alapú szoftver segítségével az el -
mentett hullámformák kiértékelhetôek,
nyomtathatóak, illetve .csv formátumba

exportálhatóak pl. Excelben történô
további feldolgozáshoz.

Kis méretének és akkumulátoros
mûködésének köszönhetôen kiválóan
alkalmas mindenféle helyszíni vizsgálat-
hoz. Mindezt elôsegíti az egyszerû kezel-
hetôség, az átlátható „Soft Key” menü-
rendszer és nem utolsósorban a beállí tás -
va rázsló (Setting Navigator), amely a fel-
használót végigvezeti a szükséges beállí-
tásokon (mérési tartomány, mintavétele-
zési sebesség és trigger fel té te lek). Az
egyes csatornákhoz különbözô trigger fel -
té telek állíthatóak be, és igény esetén
ezek logikai kapcsolatba is hozhatóak

egymással. Az elôtrigger (pretrigger) idô-
tartama is programozható. Mindezek a
tulajdonságok lehetôvé teszik, hogy gya-
korlatilag bármilyen esemény rögzíthetô
legyen. A kezelhetôséget könnyíti a min-
den körülmények között jól látha tó
WQVGA-TFT színes, 4,3 hüvelyk méretû
kijelzô.

A vizsgált berendezéseknek a rekor-
derrel történô megfelelô összekapcsolásá-
hoz széles választékban rendelhetôek
különbözô típusú mérôcsúcsok, csipe-
szek stb. Az analóg csatornák nemcsak
feszültség mérésére alkalmasak, hanem
opcionális lakatfogók segítségével áram-
jelek is vizsgálhatók.

ProMet Méréstechnika Kft.
2314 Halásztelek, 
Arany János u. 54.
Tel.: (24) 521-240

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

www.promet.hu

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

– 2–32 szigetelt analóg bemenet,
típustól függôen

– digitális bemenetek
– mintavételezési sebesség: 

max. 400 kHz/1 MHz/20 MHz,
típustól függôen

– adattárolás belsô memóriában,
memóriakártyán (CF) és/vagy
merevlemezen

Tranziens rekorderek

– interfész: 
USB, LAN, GPIB, RS–232C

– 12 vagy 16 bites felbontás
– jelkondicionáló kártyák 

(pl. piezoszenzorokhoz, 
nyúlásmérô bélyegekhez)

– színes TFT-kijelzô 
– beépített nyomtató
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Érintésvédelmi mûszerek képességei
GONDOLATOK AZ OPTIMÁLIS MÛSZERVÁLASZTÁSHOZ
HORVÁTH LÁSZLÓ

Vizsgálómûszerek csoportosítása

Már az elején bonyolódik a helyzet, hi -
szen többféle szempont szerint lehet cso -
portosítani az érintésvédelmi mû sze reket.
Nagyon fontos tehát, hogy lehetôleg pon-
tosan fogalmazzuk meg az igényeket,
hogy mielôbb a megfelelô kategória mû -
sz erkínálatából tudjunk válogatni.

Ha a mûszerek mérôképességeibôl
in dulunk ki, akkor az érintésvédelmi mû -
sze rek között léteznek univerzális és cél -
mûszerek. Elôbbiek az adott felhasználá-
si terület minden vagy legtöbb mérési fel-
adatára alkalmasak, míg a cél mû szereket
csupán egy-két feladatra tervezték.

Csoportosíthatjuk az érintésvédelmi
készülékeket kijelzésük szerint is: létez-
nek a tradicionális analóg mûszerek a és
szá mí tástechnikára épülô digitális készü-
lékek, valamint e kettô kombinációja is.
Az analógok elônye, hogy a mutató po zí -
ciója azonnal értékelhetô eredményt ad,
hátrányuk a sérülékenyebb mechanika, a
kevésbé precíz leolvashatóság és az
eredménytárolás hiánya. A digitális mû -
szerek strapabíróbbak, nagyobb pontos-
ságúak lehetnek, számítógéppel össze-
kapcsolva pedig a jegyzôkönyvkészítést
és az eredmények archiválását tehetik
sokkal egyszerûbbé.

Szabványossági követelmények

No de ki vagy mi határozza meg azokat
a feladatokat, amelyekre azt a bizonyos
univerzális vagy több célmûszert hasz -
nálni kell? Természetesen azt, hogy az
ellenôrzések, lletve felülvizsgálatok so -
rán milyen méréseket kell elvégezni,
különféle szabványok rögzítik. Persze
aki jártas a közelmúlt jogi változásai-
ban, pontosan tudja, hogy hazánkban 
a szabványok használata nem kötele-
zô (ám vitás jogi esetekben mérvadó
lehet). Vé leményem szerint éppen az
érintésvédelem területén eltérni a szab-

Nincs könnyû helyzetben, aki manapság villamos biztonságtechnikai
fe lülvizsgálattal kíván foglalkozni. Szerencsére a bôség zavarával küzd;
ne héz ugyanis kiválasztani a széles kínálatból, hogy az adott feladathoz
melyik mûszer a legmegfelelôbb. A mûszerek általános ismeretén túl a
sok-sok ilyen kalibrálásakor több év alatt összegyûlt ta   pasztalatunk
talán segít eligazodni ebben a helyzetben…

vány követelményeitôl csak speciális
esetben lehet indokolt, hiszen a szab-
vány a szakma fon tosabb szabályainak
gyûjteménye.

Az érintésvédelmi méréseknél példá-
ul az MSZ 2364 kimondja, hogy arra
csak olyan mûszer használható, amely
megfelel az MSZ EN 61557 szabvány
követelményeinek. Elég nehéz a szabvá-
nyok nem kötelezô használata mögé búj-
nia annak a villanyszerelônek, aki mi -
köz ben a jó öreg ÉVÉ-UNIVERZÁL mû -
sze rével földelési ellenállást mért, áram-
ütést okozott az épület egy távoli másik
szobájában a radiátort megfogó dolgozó-
nak az elmaradt kiegészítô intézkedések
miatt. (Ez a mûszer biztonságtechnikailag
nem felel meg a 61557-es szabványnak,
mert nem korlátozza, hogy mekkora
érintési fe szültség jelenik meg és mennyi
ideig áll fenn a mért rendszeren; a szab-
ványos mûszerek magasabb feszültség-
nél automatikusan lekapcsolnak.)

Mint a fenti példából kiviláglik, 
az érintésvédelmi méréseknél a mérô-
mû sze rekre vonatkozó pontossági és
biztonságtechnikai követelményeket az
MSZ-EN 61557 szabvány határozza
meg, az összes mérési feladatra, vagyis a
szigetelési ellenállás, a hu rok im pe dan -
cia, a vé dô vezetô-ellenállás, a földelési
ellenállás, a fázissorrend és az áram-
védôkapcsolók vizsgálata esetében.

Digitális világ – a lehetôségek tárháza 
az eltévedés kockázatával

Bármennyire is fájó, de a klasszikus,
analóg mûszerek kora leáldozóban van.
Az elektronikai ipar a számítás-techni-
kai eszközök és alkatrészek olcsósága
következtében egyre több intelligenciát
építenek be az analóg mûszerekkel még
így is versenyképes áron eladható digi-
tális vizsgálóeszközökbe.

A legújabb mûszerek már folyamato-
san monitorozzák a három mérôvezeték
(fázis, nulla, föld) közötti feszültséget,
segítve ezzel a bekötést. Automatikus
áram-védôkapcsoló teszteket építenek
beléjük, minôsítéssel. Beépített bizto sí -
ték táblázatából a felhasználó által kivá-
lasztva az éppen hurokellenállással
mértet, a mûszer azonnal minôsíti is az
eredményt.

A nagyobb tudású univerzális mû sze -
rek azon felül, hogy minden érintésvé-
delmi mérés elvégezhetô velük, számos
kiegészítô szolgáltatást is nyújtanak.
Van nak olyanok is, amelyekhez megvilá-
gításmérô adapter csatlakoztatható, ká -
belkeresô szolgáltatást is nyújt, valódi
effektív áramot, valamint teljesítményt
(valós, látszólagos, meddô) is mér, és
még a feszültség- és áram fel har mo ni ku -
sok is vizsgálhatók vele (ilyen például az
Eurotest 61557).

A korszerû digitális érintésvédelmi
mûszerek képesek a mérési eredmények
tárolására: a jobbaknál ez nem bamba
sorszámozással, hanem strukturált bon-
tásban történik (például az Eurotest
mûszercsalád esetében), a késôbbi jobb
visszakereshetôség érdekében. Néhány
érintésvédelmi mûszer hozzáadott prog-
ramja komplett jegyzôkönyv készítését is
kínálja, akár magyarul is. Ám ez valami-
lyen más ország követelményei szerinti
jegyzôkönyv magyarra fordítása, és mint
ilyen, hazánkban csak korlátozottan
használható.

Idén nyár elején a C+D Auto matika
Kft. székhelyén négy alkalommal meg-
rendezett szakmai fórumon össze gyûltek
a szakma érdeklôdô képviselôi, ahol
megvitatták azt is, hogy mi a jelenlegi
gyakorlat és a követendô út ezen a terü-
leten. Az itt felvetett számos ötlet remél-
hetôleg beépül egyes meglévô és számos
új mûszer tudásbázisába!

Feszültségmonitorozás és hálózatminôsí-
tés az Eurotest XE képernyôjén
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– Csak 1,3 kg (tartozék nélkül)
– Akkuegységgel, töltõvel
– Túláramvédelem minõsítése (NV, gG, B, C, K és D típusokra)
– Rövidzárási áram számolásához skálaszorzó állítás
– Folyamatos feszültségmérés (üzemmódtól függetlenül)
– TN/TT/IT rendszerekben egyaránt használható
– USB csatlakozás is beépítve

EUROTEST LITE

Vizs gá la tok Eurotest LITE
Szi ge te lé si el len ál lás �
EPH ös  sze kö té sek vizs gá la ta (>200 mA), 
aut. polaritásváltással 
Érin té si fe szült ség �
Vonalimpedancia/(IPSC), L-N �
Hurokimpedancia/(IPSC), L-PE �
Érin té si fe szült ség és hu rok impedancia 
RCD ki ol dá sa nél kül
RCD ki ol dá si idõ és áram
Há ló za ti fe szült ség �
Frek ven cia �
Fá zis sor rend �
Ak tív mé rõ fej (START, MEN TÉS) �
PC-szoft ver �
Me mó ria �

Szigetelés

Folytonosság

Hurok

RCD

Kiegészítõ
funkciók

Egyéb

�

�

�

Ajándék: 

Mérések épületek villamos hálózatán 
Elvek és gyakorlat c. 100 oldalas szakmai kézikönyv

A jövô hírnökei

A fenti szakmai fórum érintette azt a té -
mát is, hogy egy újfajta mérési gyakorlat
hazai bevezetése elôtt állunk. Megjelent
ugyanis egy új generáció az érintésvédel-
mi mûszerek között, amelynek beépített
intelligenciáját az Autosequence-nek
nevezett automatikus méréssorokkal nö -
vel ték meg. Általa – viszonylag gyorsan –
ki lehet választani, hogy az adott mérô-
ponton milyen méréssort kell elvégezni
(például végponton hurokellenállás, vé -
dô  vezetô-ellenállás, áram-védôkapcsoló-
vizsgálat és szigetelési ellenállás). Az akár
a felhasználó által megtervezhetô mérés-
sorban lévô méréseket egymás után auto-
matikusan elvégzi a mûszer, és az összes
mért eredményt a mûszerben a helyszí-
nen megnevezhetô adott mérési helyhez
tárolja. Ezáltal felgyorsul a mérés (hiszen
nem kell üzemmódokat váltani), és abban
is biztosak lehetünk, hogy minden szük-
séges mérést elvégeztünk. Hála a fóru-
mon részt vevôk aktivitásának, az eddigi
hazai gyakorlatban végzett mérések is
bekerülhetnek a kiválasztható mérési so -
ro zatok közé. Azt meg a jövô dönti el,
hogy az ilyen intelligenciatöbbletért fize-
tendô magasabb árra mekkora igény
mutatkozik (bár már régóta tudjuk, hogy
az idô pénz…).

Választás

Talán a fentiekbôl kiviláglik, hogy azok-
nak, akik csupán egy-két mérésfajtára ke -
res nek mûszert (például hurokellenállás-
és áram-védôkapcsoló-vizsgálat), azok
persze olcsóbban megúszhatják, elsôre.
Késôbb a többi méréstípushoz is megta-
lálhatják a szükséges egyedi mérô mû -
szert (ilyen például a Smartec-család), de
összes ségében már lehet, hogy többe
kerül, mint egy univerzális mûszer. (Per -
sze, ha egyszerre hárman mérnek, akkor
a három egyedi mûszer a jobb választás.)

Az univerzális mûszerek között is van
„majdnem” univerzális, amelynek a mérô -
ké pességébôl csak egy mérésfajta, legtöbb-
ször a földelési ellenállás mérése hiányzik
(ilyen a vadonatúj Eurotest LITE is). Cse ré be
viszont ezekhez olcsóbban lehet hozzájut-
ni, mint teljesen univerzális társaikhoz. 

Az érintésvédelmi szempontból „min  -

dentudó” mûszerek között pedig érdemes
megvizsgálni, hogy mi lyen (számunkra
szükséges) extra szolgáltatást nyújtanak
még. Csak egy példa a földelési el len állás
mérése. Ha olyan helyen mé rünk, ahol
nincs hálózati csatlakozás, akkor a saját
generátoros módszerrel mérô mûszer a
nyerô (nem kell aggregátort cipelni). A gya-
kori villám vé del  mi vizs gá lat nál nagy elôny
a lakat fo gó val ki egé szített földelési- ellenál-
lás-mérés, mert ren geteg idô megspórolha-
tó azáltal, hogy bontás nélkül lehet ágan-
ként mérni az egyes levezetôk ellenállását.
Városi környezetben szintén fontos a
kétlakatfogós, szonda nélküli mód  szer
megléte (hiszen a be ton renge tegben nem
mindenhol lehet szondákat leverni).

No és végül, ha valakinek sokat kell
gyalogolni a mûszerrel a nyakában vagy
a vállán, akkor érdemes megnézni az
árak mellett a készülék súlyát is.

Jó választást!

A „nagy tudású” Eurotest 61557 
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A Tektronix hosszú ideje, mintegy 10 éve fejleszti és bocsátja a fel-
használók rendelkezésére valós idejû spektrumanalizátorait. Ezzel
az ígéretes technikával már korábban is foglalkoztak, de a lénye-
gi áttöréshez kellett a technológia fejlôdése, az alkalmazott áram-
körök, a processzorok sebességének lényeges emelkedése az igé-
nyek, elvárások növekedése mellett.

A hagyományos spektrumanalizátorok ugyanis általában pász-
tázó, szuperheterodin elven mûködnek, vagyis az átfogott frekven-
ciasáv egyik végétôl a másikig haladva, „pásztázva” mérik és jele-
nítik meg az adott frekvenciájú jelösszetevô amplitúdóját. Ez azt
jelenti, hogy a mûködés elvébôl következôen minden idôpillanat-
ban mindig csak egy frekvencia-összetevôhöz tartozó amplitúdót
képesek meghatározni, megjeleníteni. A befogott frek ven cia -
tartomány teljes átfogásához idô kell. Ez a mûszaki megkö zelítés
tehát akkor megfelelô, ha a vizsgált jel viszonylag stabil, spektruma
az idôben nem változik. Ha bármilyen változás következik be és
ez a módosulás olyan frekvencián jelentkezik, amely egy adott idô-
pillanatban éppen nem látható a spektrumanalizátor számára,
akkor az nyilvánvalóan észrevétlen marad a mérés szempontjából.

A mûszaki fejlôdéssel azonban a spektrumanalízissel kapcsola-
tos követelmények is változtak, például azért, mert a modulációs
technikák is egyre bonyolultabbak lettek. A vezetéknélküli hírközlés
– amely egykor az egyszerû, folyamatos amplitúdó- és frekvencia-
modulációs technikákat alkalmazta – ma már a sokkal bonyolul-
tabb, az információt az idô-, frekvencia- és kód-tartományban szét-
terítô modulációs technikákat alkalmazza.  Az ilyen jelek – mint pél-
dául WLAN, DVB-T, RFID, 3G, 2G – analízisére viszont már nem
kielégítô egy átlagos pásztázó spektrum ana lizátor.

Ahhoz, hogy az idôben változó spektrumot elemezni tudjuk,
minden egyes idôpillanatban minden egyes frekvenciát „látnunk”
kell a befogott sávban. A Tektronix azért fejlesztette ki a valós
idejû spektrumanalizátorokat, hogy ezek segítségével megbirkóz-
hassunk az idôben dinamikusan változó, illetve tranziens jellegû
rádiófrekvenciás jelek befogásával, megjelenítésével és analízisé-
vel. Az elmúlt években bejelentett WCA és RSA sorozatú spek t -
rum analizátorok a hagyományos mûszerekkel ellentétben nem a
befogott frekvenciasávot pásztázzák végig, hanem a bejövôjelet
digitalizálják, és egymás után következô pontokból álló keretekre
bontják, ezeket a kereteket blokkokba csoportosítják, és azokon
FFT-mûveletet, gyors Fourier-transzformációt hajtanak végre. Ilyen
módon határozzák meg, „számítják ki” az egyes keretekhez, illet-
ve az általuk reprezentált bemenôjel-szakaszokhoz tartozó spekt-
rumot.

Most a technika fejlôdése egy újabb lépést tett lehetôvé: a hor-
dozható, valós idejû kézi spektrumanalizátorok bejelentését.

Az SA2600 típusú, valós idejû spektrumanalizátort kifejezetten
terepen történô használatra, általános spektrummérésekre tervez-
ték. Ezt nemcsak kis mérete (255x330x125 mm ) és csekély töme-
ge (5,6 kg) bizonyítja, hanem mechanikai kivitele is. Rendkívül
erôs magnéziumötvözetbôl készült házát gumiborítás is védi, és
érintôképernyô biztosítja a könnyû kezelhetôséget.

Frekvencialefedése 10 kHz-tôl 6,2 GHz-ig terjed elôerôsítô
nélkül, és 10 MHz-tôl 6,2 GHz-ig bekapcsolt elôerôsítô mellett.
Felbontási sávszélessége 10 Hz-tôl 3 MHz-ig változtatható manu-
ális beállításnál, és 10 Hz-tôl 1 MHz-ig változik automatikus
üzem módban. Rendkívül alacsony szintû jelek is mérhetôk az
analizátorral, hiszen átlagos zajszintje a 10 Hz … 2 GHz tarto-
mányban 10 Hz felbontási sávszélesség mellett csupán –153 dB.
A maximális bemenôteljesítmény, amely mellett a specifikációkat
teljesíti, +20 dBm, és károsodás nélkül túlél 50 W bemenô telje sít -
ményt is a 3,2 GHz alatti sávban, illetve 15 W-ot a 3,2 … 6,2 GHz
közötti sávban.

Ezt a mûszert is ellátták a valós idejû asztali spektrum ana lizá -
to rokban bevezetett, szabadalommal védett DPX™ megjeleníté-
si technológiával. Ez lehetôvé teszi a tranziens események valós
idejû megjelenítését és analizálását, hiszen intuitív módon jelení-
ti meg a befogott spektrumot, színben kódolva egy adott frekven-
cia és jelszint elôfordulásának gyakoriságát. Másod per cen ként
2500 mérést és képfrissítést végez az aktuális átfogástól függetle-
nül, és az 500 μs-nál rövidebb tranzienseket 100% biztonsággal
befogja, megjeleníti. 

A rádiófrekvenciás spektrum vizsgálatához hozzátartozik a
megjelenô új, nagy intenzitású és az alacsony szintû jelek analizá-
lása is, különösen, ha ezek más jelek közelében bukkannak fel.
Különösen érdekesek azok a jelek, amelyek tegnap még nem vol-
tak az adott helyen, de mára megjelentek. E problémák vizsgálatát
támogatja például a referencia eltárolásának lehetôsége: az eltárolt
referenciától való eltérés könnyen felismerhetô. Az SA2600 segít-
ségével könnyen azonosíthatóak az olyan jelek is, amelyek gyen-
gék, idôben multiplexáltak, frekvenciaugrásosak vagy szándékosan
véletlenszerûek. Az FFT-n alapuló spektrumanalízis elônye, hogy a
jel valós alakját akkor is megnézhetjük, ha az egy frekvenciacso-
mag: a korábban befogott jelbôl automatikusan maszk kreálható,
amennyiben a befogott jel spektruma ezt megsérti, akkor automa-
tikusan rögzül, és így utólag is megvizsgálható.

A megfigyelt spektrum spektrogramon is megjeleníthetô.
Ilyenkor a befogott frekvenciatartomány az x tengelyen, az idô az
y tengelyen jelenik meg, míg a frekvencia-összetevôk amplitúdó-
ját, a felénk mutató z tengelyen mért intenzitását színnel kódolva
ábrázolja a spektrumanalizátor. Az y tengelyen mért idô termé-
szetesen folyamatosan változik, így az analizátor folyamatos
mûködése esetén a spektrogram fordított vízeséshez hasonlatosan
mozog lentrôl fölfelé. Ha megállítjuk a jelbefogást és így a
spektrogramot, akkor az idôtengelyen visszafelé ha lad  va láthatjuk
a spektrum alakulását.

A spektrumon a megfigyelésen felül természetesen különbözô
méréseket is végezhetünk. A térerôn, az elfoglalt sávszélességen és
a csatornateljesítményen kívül demodulálhatjuk is a befogott jelet.

A mûszer beépített GPS-sel is rendelkezik. Ennek célja a tere-
pen történô munka, a zavaró jelforrások felderítésének támogatá-
sa. Több formátumban is importálhatunk térképeket, amelyeken
azután a jelerôsség automatikusan tárolható az adott mérési pont-

Hordozható, valós idejû kézi spektrumanalizátorok
a Tektronix kínálatában
FÖLDVÁRY BOTOND

A spektrumanalizátorok régóta ismertek, de újabb igényként jelentkezik a valós idejû megfigyelés. Ennek
elérésére fel kellett adni a hagyományos mérési elvet, de szerencsére segítségül jött a digitális mintavéte-
lezés technológiája. Erre építette a Tektronix új, valós idejû spektrumanalizátorait
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hoz kapcsolva, míg a legerôsebb jel irányát a kezelô adhatja meg
iránymutató nyilakkal. Ez a funkció épületen belül is használható
a különleges „tap-and-walk-and-tap” funkció segítségével.

A hordozhatóság szempontjából fontos a hálózattól független
mûködési idô is. Ha egy opcionális második akkumulátort is
alkalmazunk a mûszerben – hiszen két akkumulátornak van
helye –, akkor 5 óra fölé nô a folyamatos mûködés ideje. Miután
az akkumulátorok egyesével üzem közben is cserélhetôek, a
mûködés idejét csak a feltöltött akkumulátorok száma korlátozza.

Az SA2600 általános spektrumanalizátor mellett bejelentésre
került a H600 „RFHawk Signal Hunter” elnevezésû, valós idejû
spek trumanalizátor is. Külsô megjelenése, specifikációja és funk-
cióinak nagy része megegyezik a már ismertetett típussal, ezt a
mûszert azonban a jelek befogásán felül azok azonosítására is
optimalizálták. Különbség, hogy a specifikáció erôsebb hardvert
jelez: a DPX™ már 10 000 jelbefogást végez másodpercenként és
így már a 125 μs-os tranziensek is teljes biztonsággal befoghatóak.

A mûszer tehát mindazokkal a funkciókkal rendelkezik, ame-
lyekkel az SA2600, kiegészítô szolgáltatása a befogott jelek azo-
nosítása, amelyet egy szakértôi rendszer támogat. A befogott
spektrumon belül kijelölhetjük azokat a régiókat, amelyek szá-
munkra érdekesnek tûnnek. A spektrumprofil maszk segítséget
nyújt az így kijelölt, befogott jelek jellemzôinek közelítô megha-
tározásához, míg az SCD – spektrális korrelációsûrûség – mérés
mélyebb elemzést ad, összehasonlítva a mért jellemzôket a szab-
ványos kommunikációs jelek paramétereivel. Az azonosítás így
gyorsan és nagy biztonsággal, automatikusan történik, még rossz
vételi körülmények között is. A H600 így lehetôvé teszi a zavaró
jelek felfedezését, beazonosítását és a zavarforrás helyének meg-
határozását is.

További információ: Folder Trade Kft.
Tel.: 349-0140, 349-7189, www.foldertrade.hu

50 éves az Elektronikai Eszközök Tanszéke

Dr. Székely Vladimír felidézi a múltat

Dr. Rencz Márta megnyitja az ünnepséget

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Karának idén 50 éves fennállását ünneplô Elektronikus Eszközök
Tanszéke a magyar felsôoktatás egyetlen olyan helye, ahol a legmodernebb
félvezetô, illetve optikai eszközök mûködésének elméletét, mérés- és
alkalmazástechnikáját, áramköri ismereteket és az ezekhez kapcsolódó
komplex tervezési és szimulációs metodikát széles körû nemzetközi kutatási
együttmûködések eredményeire alapozva együtt oktatják és kutatják. Május
27-én került sor a házi ünnepségre, amelyre lapunk is meghívást kapott.

Bevezetô elôadásában dr. Rencz Márta tanszékvezetô egyetemi tanár
elmondta, hogy ma, 50 évesen, a bölcsesség korában milyen józanul látják az
egykori tanszékalapítók (dr. Valkó Iván Péter és dr. Ambrózi András) törekvé-
seit, hogy a villamosmérnök-hallgatók a technikai forradalom nagy vívmányai
között számon tartott elektronikai eszközök mûködését megismerhessék.

A tanszék azóta folyamatosan megújul, PhD-hallgatóinak száma példa
nélkül állóan magas, munkájuk az elektronikai ipari forradalom folytán felér-
tékelôdik. Az egyik világvezetô amerikai elektronikai szoftvercég, a Mentor
Graphics labort rendezett be a tanszéken (amelyrôl korábban tudósítottunk),
és most folynak a tárgyalások a másik szoftveróriással, a Cadence-szel is.

Az ünnepség kedves színfoltja volt dr. Székely Vladimír, korábbi tanszék-
vezetô elôadása az elmúlt 50 év jelentôsebb eseményeirôl.

Az ünnepi megemlékezést szakmai elôadások zárták. Dr. Poppe András
beszámolt a tanszékkel szorosan együttmûködô, a vezetô munkatársakból
alakult Micred Kft. munkájáról, termikus vizsgálómûszereit a világ sok kutató-
fejlesztô cége vásárolja. Végezetül doktorandusz-hallgatók tartottak elôadást
munkájukról.
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Május 27-én adta át az Ericsson az ország elsô komplex hard-
vertervezô laboratóriumát a BME Elektronikus Eszközök
Tanszékén. Az Ericsson Magyarország már harmadik, egyete-
mi kooperációban mûködô kutatólaboratóriumának avatásán
Éry Gábor vezérigazgató, Tommy Westin K+F igazgató, vala-
mint a házigazda dr. Rencz Márta tanszékvezetô mellett dr.
Molnár Károly tárca nélküli miniszter és dr. Pálinkás József, az
MTA elnöke is részt vett.

Molnár Károly, a tudománypolitikáért, a kutatás-fejleszté-
séért és a technológiai innovációért felelôs miniszter beszédé-
ben kiemelte, hogy Magyarország versenyképességének egyik
kulcsa az oktatás, kutatás és a gazdasági élet szereplôinek szo-
ros együttmûködése. A Mûegyetem, mint hazánk vezetô
mûszaki felsôoktatási intézménye rangjának, súlyának megôr-
zéséhez hozzájárulnak mindazok a kutató-fejlesztô laboratóri-
umok, tudásközpontok, amelyeket a világ vezetô vállalatai
telepítettek ide.

Pálinkás József, az MTA elnöke szerint a Központ megnyi-
tása fontos jelzése annak, hogy a hazai tudományos bázis a
vezetô világcégeken keresztül lehet képes bekapcsolódni a glo-
bális innovációs láncba. Az egyetemi és akadémiai kutatóhe-
lyek ilyen kapacitásainak a megismertetése révén növelhetô a
vállalkozások kutatás-fejlesztési ráfordítása. Az Akadémia ezért
szorgalmazza, hogy mind nagyobb nyilvánosságot kapjanak
ezek a sikertörténetek. Az Ericsson – mint a Magyarországon
mûködô egyik legjelentôsebb multinacionális cég –, a hazai
gazdasági-társadalmi átalakulás során kiemelkedô szerepet vál-
lalt a magyar kultúra és tudomány támogatásában.

„Az Ericsson vezeti a szélessávú technológia fejlesztését
mind a mobil, mind a vezetékes hálózatokban – a felhaszná-
lói igények megértése alapján. A világ vezetô távközlési
innovátoraként az Ericsson rendelkezik a legerôsebb elkötele-
zettséggel a kutatás-fejlesztés iránt az iparágban – jelentôs
mértékben hozzájárulva különbözô szabványok meghatáro-
zásához és kb. 23 ezer bejegyzett szabadalom létrehozásá-
hoz” – mondta Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezér-
igazgatója. Avatóbeszédében kiemelte, hogy az Ericsson
Magyarország a legnagyobb hazai telekommunikációs és
informatikai kutatással, szoftverfejlesztéssel foglalkozó válla-
lat, ahol példaértékû az oktatásipari megvalósítás láncolata;
amelyre a most felavatott  laboratórium is egy újabb bizony-
ságtétel.

A laboratórium kialakítása az Ericsson Magyarország
hardverfejlesztô csoportja és a BME Elektronikus Eszközök
Tanszéke közötti hosszú távú kooperáció meghatározó eleme. 
A két intézmény együttmûködése biztosítja azt, hogy a tanszék

hallgatói folyamatosan a modern elektronikai iparból érkezô
kihívásokkal szembesüljenek és a tanszék erôs tudományos
hátterére támaszkodva a fogyasztói igényekre reagáló korszerû
megoldásokat dolgozzanak ki önálló alkotómunkájuk során.

Az Ericsson Magyarország és a BME Elektronikus Eszközök
Tanszéke kapcsolata kiemelkedô példája a modern mûszaki
felsôoktatás támogatása iránt elkötelezett cég és a XXI. század
ipari és piaci kihívásai felé nyitott, a nemzetközi trendeket
ismerô és azok irányában érzékeny felsôoktatási intézmény
együttmûködésének.

Az új laboratóriumban elsôsorban programozható
mikroáramkörökkel (pl. FPGA – általános célú programozható
eszköz, DSP – digitális jelfeldolgozó processzor, NP – hálóza-
ti processzor) megvalósított komplex hardverrendszerek kuta-
tását, valamint termikus és/vagy nagyfrekvenciás hatásokat is
figyelembe vevô eszközök tervezését sajátítják el a jövô villa-
mosmérnökei.

Ericsson-laboravatás

Szalagátvágás az új Ericsson-laborban

Az ünnepség elnöksége

K+F, INNOVÁCIÓ
Új rovatot nyitunk K+F – INNOVÁCIÓ címmel. Az új rovat célja bemutatni a magyarországi
elektronikai kutatási-fejlesztési tevékenységet, az ezt támogató felsôoktatást, mert az in -
no váció lehet a hatékony kitörési pont a gazdaság látványos növeléséhez. Írásaink, riport-
jaink folyamatosan beszámolnak az iparág jelentôs eseményeirôl.      Szerk.: dr. Sipos Mihály
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Multik és kkv-k
A Bosch több, mint 
multinacionális gyártó
A rendszerváltást követôen a patinás Bosch nevet a magyar
(vá sárló) közönség házi telefonközpontjairól ismerte meg, ma -
nap ság szerszámairól, kisgépeirôl ismert, a jellegzetes zöld -
esz közök a profi minôséget jelentik a barkácspiacon is. Az
autó sok korábban gyertyáiról és akkumulátorairól ismerték a
már kát, manapság köztudott, hogy autóelektronikái világmé -
retekben is számottevôek. A cég bemutatását Thomas Beyer
ügy vezetô igazgató, a Bosch-csoport magyarországi kép vi se -
lô je elôadása alapján végezzük, amelyet a június 19-i évér té -
kelô rendezvényen tartott.

Talán kevesen tudják, hogy a Bosch céget – amely manapság
vezetô multinacionális cégként ismert – alapvetôen egy alapít-
vány üzemelteti. A valamikori családi vállalkozás alapítói 
(a Bosch család) ma már csak kis részben folyik bele a cég irá-
nyítá sá ba, de a 2. ábra szerint ráhatása megvan, ami fôként a
hagyományok megôrzésére szorítkozik.

A cég nagyon eredményes a piacon, évrôl évre növekszik. 
A fôbb mutatószámok a 3. ábrán láthatók. (A pénzforgalom
millió eu róban értendô.) A számok között szembeötlô a kuta-
tás-fejlesztésre fordított összeg, amely forgalmának 8%-át
teszi ki, és ma gasabb, mint az adózás utáni nyereség (2007-
ben ez az összeg 3,6 milliárd euró volt). A Bosch K+F-részle-
gein összesen 33 ezer ember dolgozik világszerte. Ennek, és a
költségráfordításnak is betudhatóan a találmányok száma is
kimagaslóan magas, 2007-ben a Bosch 3281új szabadalmat
jelentett be. Ez naponta 14 szabadalmat jelent. Ezzel a Bosch
77 ezer védett gyártási eljárást birtokol. A Bosch-csoport
mûködési struktúráját három területen fejti ki. Ezt mutatja a 4.
ábra. Magyarország mindháromban érdekelt.

A Bosch valódi multinacionális cég, világszerte (nagyrészt
Európában) 167 gyára van, amelybôl 6 Magyarországon ta lál -
ha tó. A cég a rendszerváltást követô privatizáció elsô fecskéi
közt sze repelt.

A Bosch-csoport jelenleg a legnagyobb multinacionális cég

Ma gyarországon, kiterjedt gyártási és kutatás-fejlesztési tevé-
keny séggel, sôt a felsôoktatásba is jelentôs összegeket invesztál. 
A sa rokszámokat a 6. ábra táblázata tartalmazza.

1. ábra. Thomas Beyer ügyvezetô igazgató

Robert Bosch Stiftung GmbH
Az üzletrészek 92%-a 
Szavazati jog nélkül

Robert Bosch GmbH
Az üzletrészek 1%-a 

1,2 Mrd euró törzstôke
Szavazati jog nélkül

A Bosch család
Az üzletrészek 7%-a 

A szavazati jogok 7%-a

Robert Bosch
Industrietreuhand

A szavazati jogok 93%-a

BOSCH-CSOPORT
Forgalom: 46,3 Mrd euró
Munkatársak száma:
2008. 01. 01-jén: 271 000

Ipari berendezések
Forgalom: 6,0 Mrd euró
Részesedés 
a forgalomból: 13%

Gépjármû-technika
Forgalom: 28,4 Mrd euró
Részesedés 
a forgalomból: 61%

Fogyasztási cikkek 
és épületgépészet
Forgalom: 11,7 Mrd euró
Részes. a forg.: 26%

6. ábra. A magyar-országi Bosch-csoport tevékenységének 
sa rokszámai

2. ábra. A Bosch-csoport tulajdonosi struktúrája

4. ábra. A Bosch-csoport struktúrája

Vállalati üzletágak

5. ábra. 167 Bosch-gyár Európa-szerte

A megadott értékek millió euróba értendôk

Cseh Közt. 5
Svédország 5

Lengyelo. 2

Oroszo. 1
Ausztria 4

Szlovákia 1

Magyarország 6
Románia 1

Szlovénia 3

Olaszország 10

Törökország 5

Görögország 1

Németoszág 64

Hollandia 7

Egyesült Kir. 8

Belgium 1

Svájc 7
Franciao. 13

Spanyolo. 18

Portugália 5

Teljes nettó árbevétel 762 1 150 1 470
Harmadik fél által értékesített saját termék 183 200 313
Export eladás 579 950 1 157
Munkatársak száma 6276 7000 7500
Állóeszköz beruházások 85 100 76
K+F 11 20 25

2005 2006 2007

Új sorozatot indítunk, bemutatva azokat a hazai
elektronikai cégeket, amelyek nevéhez sikersztori
fûzôdik, tanulságképpen a gazdasági porondon küz-
dôknek. Tudjuk, hogy a sikerhez és felemelkedéshez
biztos recept nem létezik, pusztán ötletadónak szán-
juk

3. ábra. A Bosch cég pénzforgalmának és alkalmazottai számá-
nak alakulása az utóbbi 3 évben

2005 2006

Forgalom 41,461 43,684 46,320
Munkatársak 250 975 261 291 271 265

ebbôl Németországban 109 575 110 480 112 300
ebbôl Németországon kívül 141 400 150 811 158 965

Állóeszköz beruházások 2,923 2,670 2,634
Kutatási és fejlesztési ráfordítás 3,073 3.348 3,583
Adózás elôtti nyereség 3,178 3,081 3,801
Adózott nyereség 2,450 2,170 2,850

2007
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A PowerStar Rendszerfejlesztési és Fôvállalkozási Kft.-t 1991-ben
alapította néhány, a Villamosipari Kutató Intézetbôl kivált mér -
nök. Ma több, mint húszan dolgoznak a cégnél Budapest 
III. kerületében, a Nagyvárad u. 11–17. szám alatti telephelyen. 
A cég képességeit jól érzékelteti, hogy a dolgozók közül heten
ko rábban is kutatómérnökként tevékenykedtek, 5 fônek techni-
kusi képesítése van, 6 fô pedig nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkezô szakmunkás. Az 1680 m2-es, saját tulajdonú épü let -
ben 790 m2-en folyik a gyártás, rendelkeznek egy 130 m2-es
tesztelôhelyiséggel, egy 620 m2-es raktárral. A cégnél a teljes
innovációs lánc minden eleme megtalálható, amihez hozzájárul
az a tény is, hogy a magas színvonalú fejlesztésekre 120 m2-t
különítettek el.

Megalakulásakor a PowerStar Kft. teljesítményelektronikai
rend szerek fejlesztését, gyártását és helyszíni üzembe helyezé-
sét tûzte ki céljául. A piaci hátteret és igényt a távközlési ener-
giaellátó rendszerek szállítása jelentette – ne feledjük, a ’90-es
évtized elején kezdôdött el Magyarországon a digitális telefon-
központok tömeges elterjedése!

A nagy telefonközpontok teljes rekonstrukciójával egy i dô -
ben megkezdôdött a rádiótelefon-rendszerek telepítése és üzem -
be állítása, amelyek speciális energiaellátást igényeltek. A kifej-
lesztett áramellátó berendezéseknek meg kellett felelniük a szi-
gorú távközlési szabványok követelményeinek, rendkívül nagy
megbízhatósággal kellett rendelkezniük, ezenkívül a telepítési
helyszín, vonalszám igényének megfelelôen még rugalmasan
konfigurálhatóknak is kellett lenniük. A felügyelet nélküli üze-
meltetés megkövetelte valamilyen másfajta távfelügyeleti rend-
szerrel való kommunikációt, beleértve a mûszaki paraméterek
folyamatos továbbítását, a rendszerfunkciók állapotát és az eset-
leg elôforduló hibaüzeneteket.

Mivel a cég már ekkor felismerte, hogy idôvel okvetlenül ki
kell lépnie a nemzetközi porondra, ezért a berendezéseket az
export érdekében többnyelvû alfanumerikus kijelzôvel is ellát-
ták. Mindezeket a követelményeket mikroszámítógépes rend-
szervezérlô egység kifejlesztésével biztosították. A berendezé-
sek forgalmazásának feltétele volt, hogy a kifejlesztett áramellá-
tó berendezéseknek rendelkezniük kellett a POTI (Posta
Távközlési Intézet) fenti követelményeknek való megfelelôség-
rôl szóló tanúsítványával. Ezen túlmenôen alkalmazkodni kel-
lett a telefonközpontokat gyártó cégek (Siemens, Ericsson,
Alcatel, Motorola, Nokia, Lucent Technologies, Atlas Telecom
stb.) sokszor egyedi elôírásaihoz is.

A kifejlesztett berendezések mindezeket a követelményeket
sikeresen teljesítették, amit a fent említett távközlési cégek több-
ezres darabszámú berendezésrendelései is igazoltak. A szünet-
mentes áramellátó rendszerek hálózatkimaradás esetén 2 órától
12 órás tartalék idôvel képesek biztosítani a szükséges energiát
a 48 V, 6 A és 48 V, 1000 A-es tartományban.

A termékek fejlesztése és gyártása is a PowerStar Kft. telephe-
lyén történik. Mindkét tevékenység rendelkezik ISO 2001: IQNET
tanúsítvánnyal, valamint a cég megszerezte a „T-Com mi nôsített
szállítója” és a „NATO minôsített szállítója” tanúsítványt is. A táv-
közlési cégeken kívül megrendelôik közé számos nagy kiemelt
cég is tartozik (MVMT, OVIT, MOL, Magyar Hon véd ség,
Antenna Hungaria, MÁV, NBH, ORFK, BRFK stb.). Galántai
Csaba ügyvezetô méltán büszke arra, hogy az ô szünetmentes
áramellátó berendezéseik ott vannak szinte az összes „Westel”
bázisállomáson. A Magyarországon telepített berendezések
száma meghaladja az 5000-et. A legyártott berendezések telepí-
tését és üzembe helyezését, illetve a megrendelôk kívánsága ese-
tén a karbantartását is biztosítja a cég. Három önálló szerelôcsa-
pat végzi a munkát a megrendelôk igényeinek megfelelô idô-
pontban és módon.

A megrendelések elnyeréséhez nem volt elég a berendezések
megfelelôsége, a tenderkiírás résztvevôi közötti versenyt is meg
kellett nyerni, sokszor jelentôs nemzetközi cégekkel (ELIN,
RAINBOW, BENIN, C&D) szemben. A kft. sikeres külföldi ten-

der- szereplésének köszönhetôen gyártmányai ma már sok kül-
földi országban is megtalálhatók: Anglia, Kína, Thaiföld, Kuvait,
Líbia, Tunézia, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Csehország,
Ukrajna, Románia. Néhány érdekesebb kül- és belföldi telepítési
helyszín:
� A szerb–horvát háború ideje alatt a NATO által kitelepí-

tett AFOR-hadosztály parancsnokságának folyamatos
energiaellátása 2x150 kW-os folyamatos üzemû
dízelgenerátorokkal és a távközlési rendszerek
mûködtetéséhez szükséges energiaellátó berendezésekkel
két olyan háborús helyszínen, ahol a hálózati villamos
energia nem volt elérhetô.

� A taszári amerikai NATO-repülôtér távközlési berendezé-
seinek energiaellátása.

� Az Országos Rendôrfôparancsnokság távközlési berende-
zéseinek energiaellátása.

� A Nemzetbiztonsági Hivatal távközlési berendezéseinek
energiaellátása.

� Az elmúlt évben Magyarországon épült 2 db NATO-
radar-állomás hírközlési berendezéseinek energiaellátása.

� Kuvaiti kôolajvezeték galvanikus korrózió vé delmének
napelemes energiaellátása.

Egy újabb példa a termékek minôségére: még 1992-ben az
elsô magyar privát telefontársaság, a BALATEL is tendert írt ki
a távközlési energiaellátó rendszerek szállítására és telepíté-
sére a dél-balatoni helyiségek vezetékes telefonvonalakkal
való ellátására. 

A tenderbíráló bizottság az akkor frissen megalakult
PowerStar Kft. pályázatát ítélte a legjobbnak, a korábban
említett neves külföldi cégekkel szemben. Ez azt is jelentet-
te, hogy a megalakulást követô alig több mint fél év eltelté-
vel a kft. termékei már 50 helységben szolgálták a régen várt
telefonálás lehetôségét. Ez a rendelés a cégnek jó indulási
lehetôséget biztosított. Ezek a berendezések mind az 50
helységben csaknem 20 év után is kifogástalanul mûködnek.
Idôközben mind a vezetékes, mind a mobil távközlési háló-
zat teljes lefedettséget ért el hazánkban, ezért szükség volt új
profilok és új termékek irányában nyitni. Új fejlesztési célt
tûztek ki maguk elé: részvétel a megújuló energia-iparágban.
A napelemes energiaátalakító berendezések fejlesztésével és

Látogatóban a PowerStarnál

9. ábra. Alapítók a „Leg jobb
magyar termék” díjjal

7. ábra. Westel (T-Mobile) 
állomás

8. ábra. Kültéri tápellátó 
berendezés

gyártásával egyre nagyobb
piaci sikereket érnek el. 
A PowerStar által kifejlesz-
tett napelemes energiaellátó
rend szerek a napelemeken
kívül az összes szükséges
mûszaki funkciót egy egység-
ben tartalmazzák, olyan
kialakításban, hogy azok akár
egy lakáson belül is, a lakás
hagyományos funkcióinak
zavarása nélkül elhelyezhe-
tôk. A kft. Magyarországon
kívüli napelemes referenciák-
kal bír Kuvaitban, Líbiában és
Horvátországban is.
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A megállapodás elsôdlegesen magának az
IBM CEll BE-architektúrájának a tovább -
fejlesztésével kapcsolatos elemzésekre,
kutatásra terjed ki. A BMF NIK csapata a
következô egy évben elemzi a többmagos
processzorokon alapuló rendszerek archi -
tektúrájának tervezési terét és a fontosabb
többmagos architektúratípusok teljesít -
mény potenciálját. Sima Dezsô szerint a
többmagos processzorok a processzorfej-
lôdés szükségszerûségszerû állomását
jelentik, ám továbbfejlesztésük rész  letei
egyelôre még nem rajzolódtak ki. Na -
gyobb magszámok esetén, azaz nyolc,
vagy nyolcnál több magot tartalmazó pro -
cesszoroknál a korábbi, hagyományos két-,
vagy négymagos processzoroknál használt

kapcsolóhálózatok már nem használható-
ak („telítôdnek”), és más, például gyûrû ala -
pú kapcsolóhálózatok szükségesek. Az
IBM hatalmas befektetéssel új irányt vett a
processzorok fejlesztése terén, amelynek
elsô eredménye 2006-ban az elsô Cell BE
megjelenése volt. Jelenleg már a harmadik
generációval, az úgynevezett Advanced
Cell BE processzorral foglalkoznak az IBM
kutatói, fejlesztôi. A Kék Óriás egyik fô
célja, hogy processzorfejlesztése eredmé-
nyeinek versenyképességét más fôirányok-
kal szemben megôrizze. Ennek a közel-
múltból két látványos eredménye is van: a
kaliforniai Los Alamos-i kutatóközpont a

13 ezer(!) Cell BE-t és 7000 AMD Pteron
processzort tartalmazó IBM Roadrunner-
rendszerre cserélte le eddigi Cray-rendsze-
rét (amelynek teljesítménye 1,33 petaflops
(másodpercenként 10 a tizenötödiken lebe-
gôpontos mûvelet), s ezzel a Road run ner a
világ jelenleg leggyorsabb rendszere). A
másik: a legutóbbi, jú n iusi drezdai szuper-
számítógép-fórumon kiderült: az IBM Cell
BE az azonos disszipációra esô teljesítmény
(gigaflops/watt) tekintetében máris második-
harmadik he lyen áll a világon. 

Ebben a valóban technológiai csúcsot
jelentô munkában vesz részt a BMF NIK
ötfôs fiatal szakembercsapata, Sima
Dezsô vezetésével. Feladatuk többrétû,
ám egyik – annak talán leglényegesebb –
eleme az, hogy néhány évre elôretekintve
vizsgálják a várható fejlesztési fôirányo-
kat. Ezen belül foglalkoznak a többmagos
processzorok jövôbeni fejlôdésének le -
het séges fôirányaival, valamint azzal,
milyen szûk keresztmetszetek (pl. memó -
ria ellátás; a technológiák határainak hatá-
sai; a memóriákat összekapcsoló elemek
sávszélességi határai) alakulnak ki az
egyes fontosabb többmagos processzor-
architektúra-alternatívákban. Vizs gálják
továbbá a fôbb alkalmazási területeken
az egyes rendszerarchitektúra alternatí-
vák (homogén, hagyományos, többma-
gos processzorok, sokmagos processzo-
rok, heterogén master-slave elvû, több-
magos CPU-k, mint például az IBM Cell
BE változatai, vagy a heterogén add-on
elvû, GPU-kat is integráló, többmagos
processzorok) teljesítményét. E téren
igyekeznek áttekintést nyerni arról, hogy
a különbözô programozási paradigmák-
kal, fordítóprogramokkal ezeken az arc hi  -
tektúrákon milyen teljesítmények érhetôk
el. Harmadik elvégzendô részfeladatuk:
jellemzôen diszkrét eseményszi mulá ció -
val az egyes rendszerek teljesítményének

Dr. Sima Dezsô

Mint korábban megírtuk (ELEKTROnet, 2008. április, p. 66), a Budapesti
Mû szaki Fôiskola Neumann János Informatikai Kara (BMF NIK) együtt mû -
ködik az IBM Böblingen és Austini Labóratóriumaival az IBM Cell
Broadband Engine (Cell BE) processzor kutatásaiban. A kar alapítója, Sima
Dezsô professzor és csapata világszerte elismert a korszerû számítógép-
architektúrák tervezési terének meghatározása és elemzése terén, az IBM
részérôl ezért döntöttek úgy, hogy együttmûködnek a BMF NIK-kel. A fôis-
kolán ki fejlesztett tervezésitér-elemzés nagyon jó alapul szolgál a Cell BE-
fejlesztések, kutatások fô vonalait megjelenítô architektúratípusok össze-
hasonlító vizsgálatához. Sima Dezsô arról tájékoztatta lapunkat, milyen
konkrét feladatokat végeznek el munkatársaival az együttmûködés kere-
tében

IBM Cell Broadband Engine
Processzorfejlesztés magyar
együttmûködéssel

KOVÁCS ATTILA

Asztali
gépek Szerverek Cell BE GPU-k,mint

bôvítôk

Hagyományos 
megoldás

Általános célú magok 
bôvítôvel

1. ábra. A többmagos processzorok fô típusai

Sokmagos,
>8 mag

Heterogén 
többmagos

Többmagos processzorok

Sokmagos
processzorok

Homogén 
többmagos
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a meghatározása, a teljesítményt korláto-
zó szûk keresztmetszetek azonosítása.
Közelebbrôl: a több processzorból, több
magból, kapcsolóhálózatokból és memó-
riából álló rendszer elemei közötti
együttmûködést kell szimulálni. A vizsgá-
latok között van memóriaátviteli vizsgá-
lat, processzorok közötti kommunikáció
szimulációja, megszakításvizsgálat. Több
olyan terület létezik itt, amire a szimulá-
landó rendszer bonyolultsága miatt még
nincsenek kiforrott megközelítések, így 
a NIK csapata az IBM munkatársaival
együttmûködve keresi a szimuláció leg-
hatékonyabb megoldásait. Ez a három
feladat (rendszerarchitektúra-kibontás,
teljesítménymérés, szimuláció) szakmai-
lag igen értékes és érdekes kutatási fel-
adatot jelent a BMF NIK processzorokkal
foglalkozó kutatócsoportjának. Sima
Dezsô örömmel említette meg, hogy az
idôrôl idôre zártkörûen megtartott IBM
Cell Fórumok újabb állomására idén
ôsszel Budapesten kerül sor, ahol a BMF
Cell kutatócsoportja is beszámol majd az
addig elért eredményekrôl.  

A valódi együttmûködés bizonyítéka
a felek között kéthetente megtartott
telefonkonferencia, a folyamatos ad-hoc
jellegû e-mail- vagy telefonkontaktuson
túlmenôen. A végsô eredményektôl füg -
gô en meg hosszabbítható kooperáció
mostani szakaszában is az IBM fejlesztôi
szorosan együttmûködnek a BMF kuta-
tóival, és a munka eredményei hasz -
nosulni fognak a Cell BE következô
generációjának kialakításánál.

Cell/BE processzor: az IBM, a Sony
Csoport és a Toshiba által közösen kez-
deményezett és az IBM által kifejlesztett
Cell/BE processzort játék- és grafikai al -
kal mazásokra, valamint különösen szá-
mításigényes feladatok gyors futtatására
hegyezték ki, többek között multimédia-
eszközökhöz, virtuális világok megjele-
nítéséhez, valós idejû videocse ve gés hez,
interaktív tévémû so rok hoz, valamint
egyéb, „képéhes” feldolgozási környeze-
tekhez. A Cell/BE processzor egyesíti az
általános célú Power arc hi tek túr á jú mes-
ter-mag és az áramvonalasított SIMD-
utasítások igen gyors feldolgozására ké -
pes társ pro cesszorok elônyeit, ez ál tal
nagymértékben gyorsítja a multimédiás
és vek to rfel dol gozási alkalmazásokat,
valamint dedikált számítási folyamatok
sok más formáját is. A Cell architektúra
számos IBM-szabadalommal védett, új
típusú memóriakoherencia-megoldást
tartalmaz, Olyan számítástechnikai ter -
mékekben van jelen, mint például a
Sony PlayStation3 játékkonzolja, az IBM
BladeCenter QS20, QS21, QS22 típusú
pen geszervere, vagy a világ jelenleg leg-
gyorsabb számítógépe, a Roadrunner.

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató tár-
saságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák,
a mû szaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szer-
vezetek, ill. szövetségek vezetôit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban ki tün -
tetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES-DÍJ-ra
jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állam pol -
gár ság gal rendelkezô, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztô, feltaláló, mûszaki-gaz-
dasági ve zetô) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási,
kutatási intézményben:
� kiemelkedô tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
� jelentôs tudományos és/vagy mûszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
� tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak

a környezeti értékek megôrzéséhez,
� személyes közremûködésükkel nagyon jelentôs mértékben és közvetlenül

járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítélésérôl a Kuratórium dönt. A döntés végleges, az ellen fellebbezésnek
helye nincs! A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánlólevele-
ket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja.

A díj személyre szóló, így alkotóközösségek csoportosan nem jelölhetôk.
A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan

nyújtott, kiemelkedôen eredményes teljesítmény elismerését célozza. A Ku ra tó ri -
um nem adományoz posztumusz díjat.

A jelölés (elôterjesztés) megkívánt tartalma
I. Kitöltött és aláírt adatlap
A jelölô, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az elôírt 
formanyomtatványon
II. Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása,
a jelölô aláírásával
III. Mellékletek

1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal ter je -
del mû ismertetése 

2. Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok) ill. szakmai eredmények listája (maxi-
mum 3 A4-es oldal)

3. Két, a felterjesztôtôl, ill. a felterjesztô szervezettôl független, szakmailag elis-
mert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánlólevele.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (elôterjesztéssel) kapcsolatos részletes 
tudnivalók a www.novofer.hu honlapról letölthetôk.

A jelölést (elôterjesztést) mind elektronikusan, 
mind papíralapon be kell nyújtani!

Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje:
2008. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2008. december harmadik hete, Parlament
A beérkezett jelölések átvételérôl a jelölôk, az elbírálás eredményérôl a jelö-

lôk, a kitüntetést elnyerôk esetén a jelölôk, az ajánlók és a díjazott jelöltek köz-
vetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követôen honla-
punkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítás kérhetô:
Garay Tóth János kuratóriumi elnöktôl (06-30-900-4850), 
vagy Kosztolányi Tamás titkártól (Fax: 319-8916  Tel.: 319-8913/21, 319-5111. 
E-mail: alapitvany@novofer.hu)

Budapest, 2008. május 14.
Garay Tóth János,

a kuratórium elnöke

GÁBOR DÉNES-DÍJ, 2008
Felterjesztési felhívás
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Április 22-én tartotta a Magyar
Outsourcing Szövetség a II. Nemzetközi
Outsourcing Konferenciát Budapesten. A
több mint száz vállalatvezetô és kor-
mányzati szakmai középvezetô részvéte-
lével rendezett konferencia célja az volt,
hogy érdemi információ átadásával segít-
se a modern gazdaság mûködésének
megértését az érintett szereplôk minél
szélesebb körében.

A Magyar Outsourcing Szövetség szak-
mai rendezvénye a multinacionális cégek,
valamint a hazai kis- és középvállalkozások
globális értékláncban betöltött szerepét vizs-
gálva bemutatta azokat a lehetôségeket,
amelyeket a nemzetközi munkamegosztás
kínál számukra. A rendezvény egyúttal fel-
hívta a figyelmet azokra a versenyképességet
növelô gazdaság- és fog lal koz ta táspolitikai
feltételekre is, amelyek megteremtése elen-
gedhetetlen a lehetôségek sikeres megraga-
dásához és eredményes kiaknázásához.

A szövetség tagjai sorában megtalálha-
tók a foglalkoztatást szervezô (fejvadász)
cégektôl a szakcégekig bezárólag a teljes
gazdaság. Az elektronikai iparban mind
nagyobb szerepe van az out sour cingnak,
ennek lebontott hazai megnyilvánulásaként
fogható fel a be szállítói tevékenység, amely
terén hazánkban még sok tennivaló akad.

– Elsô konferenciánkon azzal foglalkoz-
tunk, hogy a globalizáció, és annak egyik
megjelenési formája, az outsourcing milyen
lehetôségeket kínál a magyar gazdaság, a
hazai vállalatok számára – mondta nyitóbe-
szédében Suhajda Attila, a Magyar Out -
sourcing Szövetség elnöke. – Ezt a gondo-
latmenetet folytatva, és figyelembe véve azt
a körülményt is, hogy az eltelt egy évben az
itthoni üzleti környezet nem vált kedvezôb-
bé, idei rendezvényünkön azt vizsgáltuk,
érdemes-e Ma gyar or szág ra kihelyezni
folyamatokat vagy jobban megéri máshol
üzletet kötni? Más szóval nemzetközi
versenyképességünket vettük górcsô alá.

Az elnök kiemelte, hogy az out -
sourcing vonatkozásában a szolgáltatóipar
térnyerése gyors ütemben folytatódik. Az
Európai Unióban az utóbbi tíz évben ezen

Outsourcing-konferencia

Takács János – Elektrolux-vezérigazgató
felszólalása

Ha egy cég odáig fejlôdik, hogy részlettevékenysége egy részét szívesen
leadná egy megbízható partnernak, koncentrálva erôit a fô tevékenység -
re, akkor megfelelô társat kell találni, ami nem egyszerû feladat. A ki -
szer vezett tevékenység lehet adminisztratív természetû (bérszámfejtés,
könyvelés stb.), de lehet a fôtevékenységgel szoros kapcsolatban is 
(pl. forgácsolási munkák, elektronikai szerelés stb.) A kiszervezésre sza-
kosodott cégeknek egyesülete is van, hazánkban a MOSZ (angol nevén
HOA) látja el a feladatokat. A kiszervezés nem ismer határokat, igazi
nyereség a nemzetközi piacokra való kiterjesztéssel érhetô el.

a területen realizálódott a legtöbb befekte-
tés, míg az iparban és a mezôgazdaság-
ban folyamatosan csökken a munkahe-
lyek száma. Mindez világosan mutatja,
hogy merre kell orientálódnia Ma gyar -
országnak. Hazánk fogadó- országként
profitál ugyan a szolgáltatáskiszervezés
térhódításából, de fontos lenne, hogy
ebbe a munkamegosztásba a magyar szol -
gáltatócégek, kis- és középvállalatok
minél nagyobb számban kapcsolódhassa-
nak be, mondta Suhajda Attila.

A II. Nemzet közi Outsourcing Kon fe -
ren cia nyitóelôadásában Simon Gábor
államtitkár a Szociális és Mun kaügyi
Minisz té rium foglalkoztatáspolitikát érintô
el kép zeléseit vázolta fel a nemzetközi mun -
ka megosztás és munkaerô-áramlás tükré-
ben. Ehhez kapcsolódóan a nap folyamán
Rétfalvi György, az ITD Hungary Zrt. befek-
tetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség
vezérigazgatója a Gazdasági és Közlekedési
Minisz té rium tervezett be  fek  tetés ösz tön zô
és vál  lalkozásbarát in téz  kedéseit ismertette.
Frank Do heny, az ír kormány képviselôje
pedig a munkaerô-piaci szabályozás és a
képzés szi get országbeli gyakorlatának
tapasztalatairól számolt be.

A rendezvényen a globalizáció hatásai-
val és a szolgálta tás kihelyezés területével
foglalkozó szakemberek is pódiumra léptek,
akik a kutatói szféra részérôl a számok és
tények fényében értékelték a hazai üzleti
környezetet és a magyar vállalatok nemzet-
közi versenyképességét. Szanyi Miklós, az
MTA Világgaz dasági Kutató intézetének
tudományos fômunkatársa például egy vál-
lalkozás mûködtetési költségei alapján vont
párhuzamot a régió országai között. Marton
Károly pedig az Ernst & Young könyvvizsgá-
ló és tanácsadó cég részérôl az IT-rendsze-
rek minô ségbiztosításáról mint a versenyké-
pesség növelésének eszközérôl beszélt.

A konferencia közönsége az üzleti szféra
képviselôinek ta pasztalataival és meglátásai-
val is megismerkedhetett. László Csaba, a
KPMG könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanács-
adó vállalat partnere a magyarországi adó-
zási környezetet elemezte. Takács János, az

Electrolux vezérigazgatója és Kapi Éva, az
IBM ISSC ügyvezetô igazgatója arról számolt
be, hogy a multinacionális cégek esetenként
a jogi és adózási környezet milyen sajátossá-
gaival szembesülnek, amikor beszállítói
hálózatukat kívánják kiterjeszteni hazánk-
ban, illetve globális szolgál tató köz pon tot
létesítenek Magyarországon. Szakács
Ferenc, a Cason Mérnöki Zrt. elnök-vezér-
igazgatója pedig a régió és a világ számos
országában sikeres tevékenységet folytató
magyar vállalat szemszögébôl nézve érté-
kelte a lehetôségeket.

– Az oktatás területén szintén elôrelépés-
nek lehetünk tanúi – emelte ki a Magyar
Outsourcing Szövetség elnöke. – A szolgál-
tatóiparban az ember az értékteremtô ténye-
zô, ezért fontos, hogy az egyetemekrôl olyan
diplomások kerüljenek ki, akik nem csak a
szakterületükhöz értenek, hanem arra is fel-
készültek, hogy aktívan bekapcsolódjanak a
nemzetközi munkacsoportok tevékenységé-
be, és ezt nem utólag, a munkáltatójuknál
kell megtanulniuk. Ezért fontosnak tartjuk a
szolgáltatástudományi és szolgáltatásme-
nedzsmenti képzés beindítását, amelyre a
felsôoktatási intézményekkel kialakított
együtt mûködésünk eredményeként ôsztôl
három egyetemen is sor kerülhet.

A modern gazdaság és a képzett mun-
kaerô kapcsolatával foglalkozott a rendez-
vényen tartott elôadásában Molnár Katalin,
a Szolgáltatástudományi Módszertani
Központ ügyvezetô igazgatója és Jereb
László, a Nyugat-magyarországi Egyetem
tanszékvezetô professzora is. A konferenci-
át Stumpf István politológus és társadalom-
kutató elôadása zárta. A Századvég
Alapítvány elnöke arról értekezett, hogy egy
ország versenyképessége szempontjából
mennyire fontos tényezô a lakosság közér-
zete, etikai tartása és ennek részeként az
emberek munkakultúrája.

A II. Nemzetközi Outsourcing
Konferencián elhangzott elôadások
anyaga a Magyar Outsourcing
Szövetség honlapján is elérhetô: 

a www.hoa.hu 
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Ezek a programok sokfélék, kétségtelenül
vannak (nagyon jutányos áron hozzáfér-
hetô) egyszerû változatok, amelyek egye-
di tervezésre (az amatôr készülékterve-
zéstôl a professzionális részletfeladatokig
vagy intelligens szervizmegoldásokig) jól
alkalmazhatók, de az élet bebizonyította,
hogy üzletszerû, a konkurenciaharcban
versenyképes tervezésre a profi tervezô-
rendszerek alkalmasak. A világon a
három vezetô (amerikai) tervezôrendszer
a Cadence, a Mentor Graphics és a
Synopsys. Ezekbôl az elsô kettô hazánk-
ban ismert, az EWME szimpózium során
alkalmunk nyílt vezetôivel interjút készí-
teni. Kérdéseinket és a rá kapott válaszo-
kat e cikkben tárjuk Olvasóink elé.

CADENCE
Riportalany: Wolfgang Stronski, a
Cadence Design Systems GmbH, területi
EMEA marketingigazgatója

L. M.: – A Cadence OrCAD program -
rendszerének nagy hagyományai vannak
Magyarországon. Sajnos ebbôl kifolyólag
nagy volt az illegális szoftverhasználat is,
amelyet az elmúlt években a Cadence
több amnesztiaakcióval próbált elfogad-
ható mérték alá szorítani. Sajnálattal
tapasztaltuk viszont, hogy az utóbbi
években a cég egész Kelet-Európából
kivonult. Mi volt ennek fô oka, az illegá-
lis szoftverhasználat vagy a gyenge piaci
eladások száma?

W. S.: – Megoldásainkat széles körben
használták és használják Magyaror szágon
jelenleg is. Nagyon fontos, hogy a
Cadence sosem vonult ki Kelet-Euró pából,
vannak disztribútoraink, bizonyos mérték-
ben közvetlenül támogatjuk Kelet-Európát
is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
magyarországi piacunk jelenleg nincs
akkora, hogy egyedi disztribúciót igényel-
jen, és még nem köttetik itt annyi üzletünk,
mint szeretnénk, de ez nem jelenti azt,
hogy kivonultunk volna a piacról.

L. M.: – Örömmel halljuk, hogy a Ca -
den ce ismételten szándékozik megjelen-
ni a magyar piacon. Vannak új elképze-
lései a piacpolitikát illetôen?

W. S.: – A Cadence szemében Magyar -
ország jövôbeni potenciális piac. A kelet-
európai országokban a szürkeállomány

hagyományosan jó, az oktatáson kellene fej-
leszteni, amelyhez kell az olyan cégek
támogatása, mint a Cadence Design
Systems. A növekedés alapja a felsôoktatás-
sal teremthetô meg: sok a nyitott állás
Nyugat- Európában és Kelet-Európa egyes
részein is, mert nincs mérnök, ez pe dig egy
lehetôség Magyarország elôtt, mert jöhetnek
ide fejlesztôcégek tervezômunkát végeztet-
ni. A Cadence hosszú távra tervez, ezért
érdekes számára a mérnökképzés támogatá-
sa a jövôbeni po tenciális piacokon, így
Magyaro r szágon is. A Ca den ce Acade mic
Network a Cadence partner fejlesztôcégei-
nek visszajelzései alapján alakítja együttmû -
ködését az egyetemekkel, hozzásegítve a
mérnököket, hogy az egyetemrôl kikerülve
egybôl világszínvonalú fejlesztômérnöki
álláshoz jussanak. A Cadence Aca demic
Network része egy komoly ösztöndíjprog-
ram is, amelyet lehetôség szerint Európa
keleti felére is ki szeretnénk terjeszteni.

L. M.: – Nagyon kívánatos lenne, ha a
két vezetô elektronikai tervezô EDA-rend-
szer (Cadence és Mentor) konkurensként
szerepelne a magyar piacon. Próbálta-e a
cég magyar elektronikai egyesület közre -
mûködését igénybe venni magyarországi
kompetencia-központ létrehozásában?

W. S.: – A jó kapcsolat független elekt-
ronikai ipari szervezetekkel létfontosságú
annak érdekében, hogy az adott piaci
igényeket megértsük és mielôbb alkal-
mazkodni tudjunk hozzájuk, ezért a vála-
szom határozott igen.

L. M.: – A Cadence-programrendszer
szegmensei közismerten drágák, sok
tôke hiányos magyar felhasználó képtelen
megvásárolni, erre csak multinacionális
cégek képesek, amelyek viszont inkább
gyártanak mint terveznek. Milyen piaci
lehetôséget tud kínálni Cadence a ma -
gyar mérnökirodák, fejlesztô-tervezô cé -
gek részére a programhasználatra?

W. S.: – Én nem mondanám drágának,
inkább versenyképesnek, megoldásaink
ár/érték arányát jónak tartom. Egyete mek -
nek és kisebb, akár frissen induló vállal-
kozásoknak kínálunk az induláshoz szük-
séges elemeket tartalmazó, megfizethetô
tervezôi csomagokat úgy, hogy a késôb-
biekben a cég növekedésével és tôke-
erôssé válásával párhuzamosan az elekt-
ronikai tervezôrendszer is fejleszthetô
legyen. Többek között Brazíliában és
Görögországban például ezzel a mód-
szerrel építjük sikeresen az infrastruktúrát.

L. M.: – Mely tervezôi szegmensek
fogynak a legjobban?

W. S.: – Analóg tervezésben piacveze-
tôk vagyunk, de egyebek mellett nyomta-
tott huzalozású hordozókhoz fejlesztett
rendszereink is teljes értékûek, az elméleti
áramkörtervezéstôl a szimuláción át a
layoutig minden fázisra szolgáltatunk
megoldást. Elsôségünk az analóg rend szer -
fejlesztô eszközök terén azért is nagyon
jelentôs, mert a rádiós, szenzoros stb.
alkalmazások terjedésével újra igen hang-
súlyos lett az analóg rendszerek fejleszté-
se, ellentétben a korábban jósoltakkal.
Rendszereink ezenfelül igen erôs DFM-
központú szemlélettel rendelkeznek.

L. M.: – Milyen irányú továbbfejlesz-
tést tervez Cadence a közeli jövôben?

W. S.: – Jelenleg a kis fogyasztású
rendszerfejlesztést lefedô kínálatunkat
erôsítjük leginkább, mivel a felelôsség a
mi szintünkön is megkérdôjelezhetetlen
az elektronikai termékek fogyasztáscsök-
kentése terén.

L. M.: – Hogyan látja Cadence a chip-
fejlesztés piaci helyzetét? Ajánlja-e jó szív-
vel magyar chipfejlesztôknek programjait,
a fabless gyártást figyelembe véve?

W. S.: – Mindenképpen! Encounter L,
XL és GXL csomagjaink kialakításánál a
skálázhatóságot, a folyamatos fejlôdés
alapjának megteremtését tartottuk szem

Elektronikai tervezés 
– ahogyan a világvezetô cégek látják 

IFJ. LAMBERT MIKLÓS

Ma már senki elôtt nem kétséges, hogy az elektronikai tervezés nem logarléccel való számolásból és vége-
láthatatlan – az optimális megoldást legfeljebb közelítô – deszkamodell-mérések és kísérletezések soroza-
tából áll, hanem a „megálmodott” rendszertervek alapján számítógépes program méretez, szimulál, progra-
moz, gyártást elôkészít és tesztel áramköröket, készülékeket. 

Wolfgang Stronski, a Cadence marketing-
igazgatója
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elôtt. Ajánlatunk lényege, hogy az igé-
nyek és lehetôségek fejlôdésével az ügy-
félnek lehetôsége van nem újra a kályhá-
tól indulni és óriási új beruházásokkal
fenntartani, ill. fokozni versenyképessé-
gét, hanem a korábban tôlünk vásárolt
rendszerhez fejlesztések/kiegészítések
vásárlásával a kívánt szintre hozni terve-
zô rendszerének tudását. Az új tervezô-
rendszeri funkciókat elsôként a legna-
gyobb funkcionalitású, high-end GXL
csomagban vezetjük be, amelyek idôvel
bekerülnek az L és XL csomagok alap
tudástárába is. A tervezôrendszerek tehát
alapvetôen modulárisak, a választást cso-
magok kialakításával tesszük könnyebbé.

L. M.: – Gondolja, hogy egyszer kerül-
hetünk hasonló szintre elektronikai terve-
zésben olyan országokkal és régiókkal,
mint Nagy-Britannia vagy akár a kalifor-
niai Szilícium-Völgy?

W. S.: – Igen, az ország méretével ará-
nyosan mindenképpen, de ehhez erôs
fejlesztés és nagyon erôs kormányzati
támogatás kell, amely tükrözi az erôs
üzleti szemléletet. Megítélésem szerint ez
a szemlélet Magyarországon még nem
alakult ki tökéletesen.

L. M.: – Milyen licencvásárlási lehetô-
ségeket kínál a Cadence?

W. S.: – Az általános, legkedveltebb
licencvásárlási ajánlatunk két-három évre
szól, kb. ennyi ideig alkalmasak a rend-
szerek az adott kor igényeit kielégítô
rendszerek fejlesztésére. Emellett további
üzleti modelleket is kínálunk, amelyek
közül kettôt emelnék ki. A „zsetonos”
(token) modellünk lényege, hogy zseto-
nok vásárlásával ügyfeleink olyan külön-
bözô feladatokat hajthatnak végre rend-
szereink segítségével, amelyekre állandó
szükség nincs, elegendô alkalomszerûen
igénybe venni azok szolgáltatásait. Pél -
dául, ha egy ügyfelünknek egy alkalmi,
gyors és részletes szimulációra van szük-
sége, 6 zseton ellenében használhatja
saját rendszerein adott ideig az UltraSim
szimulátorunkat, ellenben egy Spectre
áramkörszimulátor egy példányának fut-
tatásához egy zseton is elegendô. A hang-
súlyt tehát a rugalmasságra fektettük,
hasonlóan eDA Card üzleti modellünk
esetében. Ez utóbbinál az ügyfél a rend -
szerfejlesztés stádiumának függvényében
változtathatja a licenceket. A tervezés
elején például több kapcsolásirajz-terve-
zésre és szimulációra van szükség, míg a
vége felé a layout kerül elôtérbe. Rugal -
masságuk és kedvezô használati feltételeik
okán mind a zseton, mind az eDA Card
modellünk rendkívül népszerû ügyfeleink
körében.

L. M.: – Szeretne valamit üzenni a ma -
gyar mérnököknek?

W. S.: – A versenyképesség megter em  -
té séhez és fenntartásához elengedhetetlen
a beruházás a kutatás-fejlesztésbe, ami hez
azonban nagyon erôs állami tá mogatás
kell. A magyar tervezômérnökök elôtt
nagy lehetôségek állnak az erôs euró pai
tervezômunka miatt, és ha az oktatás is fej-

lôdik, akkor elkezdenek majd jönni a ter-
vezôcégek tervezôirodákat alapítani,
további lehetôségeket teremtve. A tá vol-
keleti munkaerô költségek folyamatosan
növekednek, ezért egyre többet veszítenek
a vonzerejükbôl, továbbá a kutatás-fejlesz-
téshez szükséges másfajta tu dás nehezebb
mozgatása miatt nincs fél nivalója a térség-
nek és Magyar or szág nak.

L. M.: – Stronski úr, köszönjük az
interjút!

MENTOR GRAPHICS
Riportalany: Ian Burges, felsôoktatási
program fejlesztési igazgatója

L. M.: – Magyarországon a szakma
ismeri a Mentor Graphicsot. Több cég
használja, a BME Elektronikai Eszköz
Tanszéken 24 munkaállomás van telepít-
ve teljes szoftverhasználattal oktatási
célokra. Miben látja igazgató úr az elekt-
ronikai tervezôi programcsomag fô erôs-
ségét, melyik szakterület fejlôdik a legdi-
namikusabban?

I. B.: – A Mentor Graphics világszerte
28 országban van jelen, ahol mintegy
4500 alkalmazottat foglalkoztat. Az EDA-
iparág harmadik legnagyobb és egyben a
legnagyobb ütemben fejlôdô résztvevôje
vagyunk, meghaladva a piac fejlôdési
ütemét. A Mentor Graphics a nyomtatott
huzalozású hordozók tervezésében piac-
vezetô szerepet tölt be, de az elmúlt 10
évben egyéb, új technológiákba is óriási
összegeket ruháztunk be. Nagy hangsúlyt
fektetünk a belsô fejlesztésekre is, amely-
nek egyik terméke az 1996-ban bemuta-
tott, azóta szüntelenül fejlesztett és az
iparban hihetetlenül népszerû Calibre
platformunk. Alkalmazottaink közül
mintegy 30-40% foglalkozik aktívan
belsô fejlesztésekkel, nyereségünk tete-
mes részét forgatjuk vissza kutatás-fejlesz-
tésbe. Jelenleg több mint 500 terméket, ill.
megoldást kínálunk ügyfeleinknek.

L. M.: – Melyek azok a piaci igények,
amelyek fokozott igényt támasztanak a
programrendszerrel szemben a tovább -
fej lesztésre?

I. B.: – Az elektronikai tervezésben fo -
lya matosan változnak a követelmények.
A csíkszélesség csökkenése például foly-
ton újabb és újabb kihívások elé állítja a
tervezôket, egyértelmû tehát, hogy a fej -
lesztôeszközök tervezôinek (így a Men tor
Graphics-nak is) folyamatosan lépést kell
tartania az igényekkel. A 90, 65, 45, 32
és 22 nm csíkszélességû gyár tástech -
nológia hódításával egyre több határeseti
feltételt kell vizsgálni, többek között ezért
is egészítjük ki és fejlesztjük EDA rend-
szereinket új programnyelvi támogatá-
sokkal, új motorokkal, a fejlesztések élén
a Calibre platformunkkal és ModelSim
eszközünkkel.

L. M.: – Mely tervezôi szegmensek
fogynak a legjobban?

I. B.: – Félvezetôalapú rendszerterve-
zésben a már említett Calibre DFM-Plat -
formmegoldásunk kiválóan fogy, számos

óriáscég (legutóbb például a szórakoztató-
elektronikai rendszereket gyártó To shi ba)
választotta ezt rendszerfejlesztési alapként.
Ebben a szegmensben egyébként cégünk
részesedése 50% körüli, amellyel abszolút
vezetô szerepet töltünk be, és büszkék
vagyunk rá, hogy megoldásainkkal de
facto szabványt teremtettünk. FPGA-terve-
zésben szintén piacvezetô szerepet töltünk
be, és az olyan, átlagosnál jobban rend -
szerorientált területeken is, mint az ûrku -
tatás, távközlés, hadi- és gépjár mûipar,
szintén nagyon erôsek vagyunk.

L. M.: – Milyen tervezôi szoftverekkel
van a legjobb kapcsolata a Mentornak,
melyeket ajánlja az elektronikai, erôsára-
mú villamos és gépészeti kapcsolódáshoz?

I. B.: – Az utóbbi idôben jelentôs
igény jelentkezett a gépészeti és elektro-
nikai tervezés egymáshoz közelebb
hozatalára. Egyre fontosabbá vált az
elektromechanikai rendszerelemek szoft-
vermodelljeinek rendelkezésre állása
annak elôsegítése érdekében, hogy elekt-
ronikai és gépészeti rendszerelemekkel
együtt megoldott legyen olyan teljes
rendszerek szimulációja, mint például a
hibrid autók hajtáslánca.

L. M.: – Milyen nagyságrendben a leg-
hatékonyabb a Mentor Graphics prog-
ramrendszere, azaz mely esetben tudják
a felhasználók legkönnyebben megvásá-
rolni a programrendszert?

I. B.: – Különbözô üzleti modelleket
kínálunk multinacionális óriáscégeknek,
kis- és középvállalkozásoknak, illetve akár
mindössze 2-3 fôvel induló mikro vál -
lalkozásoknak is. „Create Ventures” ne vû
kezdeményezésünk keretein belül törek-
szünk arra, hogy minden érdeklôdô ügy-
felünket támogassuk az elektronikai terve-
zés megkezdésében, folytatásában és fej-
lesztésében, hogy együtt fejlôdve hosszú
távon gyümölcsözô kapcsolatot teremt-
sünk meg. Egyéni, például konzultációs
munkákra szakosodott vállalkozók szá-
mára is kínálunk megoldásokat többféle,
megfizethetô belépési pont formájában.

L. M.: – Milyen szoftverhasználatot
kedvelnek jobban a felhasználók?

I. B.: – A nagy cégek az idôkorlátos
licencvásárlást részesítik elônyben. Ez álta-
lában 3 évre szól, ennyi idôre jogosítja fel
a vásárlót a szoftverhasználatra. Azért ez a
legnépszerûbb, mert nagyjából ennyi idô
alatt avul el a programcsomag tudása az
elektronikai ipar fejlôdése miatt. Felsô -
oktatási intézményeket támogató progra-
munkban szimbolikus, éves támogatási díj
ellenében biztosítjuk rendszereinket az
intézményeknek, amelyekbôl nyereséget
nem várunk el, mindössze saját költségein-
ket igyekszük fedezni e díjakból.

L. M.: – Akik nem ismerik a szoftver-
használati alapokat, hol érdemes megta-
nulni?

I. B.: – Az interneten megszámlálha-
tatlanul sok oktatóanyag található, ezen-
kívül nagy mennyiségben rendezünk
világszerte workshopokat és szemináriu-
mokat, valamint egésznapos megbeszélé-



67

2008/5. K+F, innovációK+F, innováció

www.elektro-net.hu

seket. Induló vállalkozásoknak azt java-
soljuk, hogy az alkalmazottak szakirányú
egyetemi tanulmányokat végezzenek,
megragadva olyan kedvezô lehetôsége-
ket, mint amilyet például a Mentor
Graphics is kínál a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen (és még
másik 1400 felsôoktatási intézményben
világszerte). Itt a hallgatók saját projektek,
ill. az egyetemi kurzusok keretein belül
sajátítják el a professzionális elektronikai
tervezéshez szükséges alapokat és gya-
korlatot. A BME-vel az átlagosnál szoro-
sabb a kooperáció, egyedül logisztikai
gondjaink vannak, hiszen a korábban
átadott és a Mentor Graphics által erôsen
támogatott, 24 munkaállomásos laborató-
riumra közel 300 hallgató jut, megnehe-
zítve a géphez jutást. Fontos megjegyez-
ni, hogy támogatásunk nem kimondottan
a Mentor Graphics fejlesztôeszközeinek
oktatására, hanem általános IC/ASIC/ stb.
tervezési gyakorlat elsajátítására irányul,
a hangsúly tehát az elméleti alapok gya-
korlatba átültetésén van. Mindezeken
felül bizonyos szoftvereinkbôl próbavál-
tozatok is elérhetôk.

L. M.: – Akik ismerik az alapokat, de
további gyakorlatot kívánnak szerezni,
milyen fórumot ajánl a cég a továbbfejlô-
désre? Van-e klub, központi terméktámo-
gatás, tapasztalatcsere vagy terveznek-e
ilyet?

I. B.: – Minden termékcsoportunk erôs
fórumtámogatással rendelkezik, számta-
lan fórumot üzemeltetnek termékeink fel-
használói. Külön kiemelném User2User
nevû, szintén felhasználói közösségünk
által fenntartott fórumot, amelynek éven-
te legalább egy konferenciája van, és füg-
getlen a Mentor Graphicstól, annak irá-
nyába csak visszajelzéseket közvetít.

L. M.: – Milyen továbbfejlesztést ter-
vez a Mentor a közeli jövôben?

I. B.: – Mint korábban említettem, az
IC-terület továbbra is jelentôsen fejlôdik.
Jelenleg az IC place & route funkcionali-
tását fejlesztjük nagy ütemben tervezô -
eszközeinknek, amelyre a 45, 32 és 
22 nm-es korszak eljövetelével szükség
is van. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódik
egyik legutóbbi és legsikeresebb felvásár-
lásunk: a Santa Clara-i Sierra Design
Automation cég éppen ezen a területen
fejlesztett, 2007. júniusi felvásárolásukat
követôen együttes erôvel óriási fejleszté-
seket indítottunk. Nagy jelentôsége van
az ESL (Engineering at System Level) irá-
nyú fejlesztéseinknek, amellyel az elekt-
ronikai rendszerek egy magasabb szinten
való kezelését támogatjuk, hasonlóan a
szoftverfejlesztésben használt UML-hez.
A tranzakciószintû modellezés nagyban
megkönnyíti pl. buszrendszerekre tá -
masz kodó elektronikai rendszerek fej-
lesztését.

L. M.: – Mit üzen a magyar mérnö -
köknek?

I. B.: – Nagy örömömre szolgált, hogy
az utóbbi, közel 3 évben együtt dolgoz-
hattam a BME-vel, továbbá örömmel
tapasztalom, hogy újabb és újabb beru-
házások létesülnek Magyarországon az
ipari szektorban és a felsôoktatásban is.
Mindez arra utal, hogy nagy lehetôségek
elôtt áll az elektronikai tervezôi társada-
lom ma és a közeljövôben Magyar -
országon.

L. M.: – Burgess úr, köszönjük az interjút!

Ian Burgess, a Mentor Graphics 
felsôoktatási program fejlesztési 
igazgatója

Május 28–30 között adott otthont a Flamenco Szálló a
Mikroelektronikai Oktatás Európai Konferencia (European
Workshop on Microelectronics Education, EWME) 7. ren-
dezvényének. A szimpóziumot páros években az Egyesült
Államokban, páratlan években Európában rendezik meg.
Idén a szakma komoly elismeréseként Magyarország vállal-
hatta a vendéglátó szerepét, a Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki Karának Elektronikai Eszközök Tanszéke.
Ez eseményen szerkesztôségünk meghívottként vett részt.

A rendezvény fontosságát a szponzorok is fémjelzik, a
mikroprocesszor-óriás Intel, a világvezetô tervezô-szoftvercé-
gek, a Cadence, a Mentor Graphics, és Flomerics, félvezetô
eszközfejlesztô, és gyártó cégek, mint Integration, e-Cubes,
NXP, CMP és Ericsson, valamint az oktatásban jeleskedô
cégek, mint edaa, Eurotraining vagy a BME, és nem utolsósor-
ban az Elektronikai Eszközök tanszéke mellett mûködô, mun-
katársaiból alakult MicRed.

A program nagyon gazdag volt. Felölelte a modern
elektronikaoktatás szakmai kérdései mellett az elektronikai
piaci-gazdasági világhelyzetet, a tudomány és kutatás-fejlesz-
tés mai állását, a trendeket. Megismertük a nano elek tro nika
kutatás eredményei, a bennük rejlô lehetôségeket, ami a hol-
nap elektronikai iparának talpköve. Megismertük, hogy az
évtizedek óta a fejlôdést jól meghatározó Moore-törvény
hogyan változik a jövôben. Megismertük azt is, hogy a mikro-
elektronikai fejlesztés számítógépes szerszámai, 
a programrendszerek hogyan és milyen irányban fejlôdnek.

A háromnapos rendezvény során volt alkalmunk megszólal-
tatni a vezetô szoftvergyártókat (lásd interjús cikkünket).

A sok hasznos információ mellett leszûrhetjük az alapvetô
következtetést, hogy az elektronikai K+F és oktatás nem vélet-
lenül választotta konferenciája helyszínéül Budapestet, hogy a
mi egyetemünknek komoly súlya van az elektronika világ-
színvonalú oktatásában és kutatás-fejlesztésében. Végre fel
kellene ismernünk, hogy a nemzetközi elismerést gazdasá-
gunk felemelkedésének szolgálatába állítsuk, bízva az elektro-
nikai ipar kimagasló hozzáadott értékének erejében az
újértékteremtés láncolatában.

EWME – Mikroelektronikai Oktatás Európai Konferencia

Az elôadások
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2010-re meghalhat a jelenlegi internet

Az áprilisban Londonban megtartott
West minster eForum elnevezésû szak-
mai találkozón Jim Cicconi, az ameri-
kai távközlési mamutcég, az AT&T alel-
nöke csatlakozott azokhoz, akik mind
hangosabban fejezik ki azon meggyô-
zôdésüket, hogy az internet jelenlegi
infrastruktúrája a közeljövôben eléri
mûködési határait, s a további üzemben
tartáshoz komoly változásokra és
befektetésekre van szükség. A világ
egyik legnagyobb internetszolgáltatójá-
nak alelnöke több teret, több szabadsá-
got kíván a távközlési cégeknek, mivel
szerinte hatalmas befektetésekre van
szükség.

Cicconi beszédének lényege: a
közelmúltban olyan mértékben emelke-
dett meg a netre feltöltött adatok meny-
nyisége – elsôsorban a video anyagok -
nak, illetve a Web 2.0-nak köszönhetô-
en –, hogy ezt az óriási információtö-
meget a hálózat mai rendszere már nem
sokáig, a jelenlegi trendet figyelembe
véve maximum 2010-ig képes kezelni.

Ahogyan (talán kissé szélsôségesen)
fogalmazott: három év alatt 20 közönsé-
ges háztartás több forgalmat fog gene-
rálni, mint 1995-ben a teljes internet.

Az alelnök úgy véli, hogy egyedül
az Egyesült Államokban körülbelül 55
milliárd dolláros befektetésre lenne
szükség az internet infrastruktúrájába.
Cicconi azt ál lítja, hogy várakozásaik
szerint a szélessávú adatforgalom
2015-ig az ötvenszeresére fog emelked-
ni, ezért cége, az AT&T 19 milliárd dol-
lárt kell, hogy költsön a hálózat fenntar-
tására, illetve a gerinchálózat moderni-
zálására. Beszélt arról is, hogy a maga-
sabb minôségû vi deo tartalmak (HD) ter-
jedése miatt robbanásszerû leterhelt -
ség növekedés várható. A YouTube-ra
minden percben nyolcórányi videót töl-
tenek fel. Ezek az anyagok ha ma rosan
mind HD-minôségûek lesznek, s a HD-
video 7…10-szer jobban terheli le a
szélessávú hálózatot, mint a ma hasz-
nálatos videoformátumok. A hálózati
videoforgalom a mai 30 százalékos
arányról 2010-re 80 százalékra fog
emelkedni.

Cicconi beszéde némiképp válasz
volt a semleges internet (net neutrality)
mind hangosabb követelésére, s valójá-
ban a szolgáltatók forgalompriorizálási
igényeit igyekezett megvédeni. Ezt
megerôsíteni látszik, hogy kérdésekre
válaszolva az alelnök kifejtette: kifeje-
zetten káros dolognak tartja az internet
mû kö dé sé be történô állami beavat ko -
zást. Rá mu tatott továbbá, hogy az inter-
net annak az infrastruktúrának köszön-
hetôen mûködik, amelyet leg nagyobb -
részt ma gáncégek hoztak létre és
mûköd tet nek.

Számítógép-monitor kontra televízió 

Az infokommunikáción belüli konver-
genciának köszönhetôen ma már egyre
kevesebb a különbség a számítógép és
a tévé vevôkészülék között, hisz ez
utóbbi egyre intelligensebbé, interak tí -
vabbá vá lik. Ez azonban fölvet néhány
megoldandó problémát is.

Az Unióban – ezen belül Kelet-
Közép Európában is – jelentôs tévé-
gyártó kapacitások épültek ki (l. az
ábrát), amelyek jelentôs távol-keleti,
elsôsorban kínai konkurenciával szem-
besülnek a piacon. Ugyanakkor a WTO
Információtech no ló giai Megállapodás
(ITA) alapján a számítástechnikai moni-

Kilátások
Most induló cikksorozatunkban híreket, kommentárokat, trendeket 
villantunk fel az elektronikai gazdaság területérôl

Kelet-közép-európai tévégyártók
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torok importjára 0% vámot kell biztosí-
tani, amit a csak erre alkalmas monito-
rok esetében a közösségi vámtarifa biz-
tosít. Viszont a korszerû LCD-kijelzôk
ugyanúgy használhatók monitorként,
mint tévéképernyôként. Az ilyen, nem
kizárólag számítástechnikai célokra
használható monitorok kérdése hosz-
szabb ideje nyitott. Annak érdekében
tehát, hogy az EU-s tévégyártás helyze-
te ne súlyosbodjon a monitorként beho-
zott tévékkel, intézkedésre van szükség. 

A jelenleg létezô, egy a kisebb (leg-
feljebb 48,5 cm) átmérôjû monitorokra
vo nat kozó vámfelfüggesztés, amely
2008. december 31-ig érvényes, de a
nagyobb átmérôjûek vonatkozásában
eddig nem jött létre megállapodás. Ezért
még az idén döntést kell hozni arról,
hogy meghosszabbodjon, illetve módo-
suljon-e a vám fel függesztés 2009-tôl. 

Az informatikai, híradástechnikai és
szórakoztatóelektronikai gyártók euró-
pai szövetségének (EICTA) javaslata
alapján az EU vám- és adóügyekkel fog-
lalkozó fôigazgatósága (a TAXUD) most
egy új tervezetet készítene elô a 8528
59 vámtarifaszám alá tartozó, nemcsak
számítástechnikai célokra alkalmas
LCD-monitorok vámfelfüggesztésére,
amely a színes kisebb (55,9 cm-ig) és
nagyobb (77,5 cm-ig) készülékekre,
továbbá a monochrom monitorokra
egyaránt kiterjedne. A há rom külön
vámfelfüggesztés egymástól el térô szö-
vegébe foglalt mûszaki paraméterek (a
megengedett képfelbontás és kép pont-
távolság meghatározása, televíziós
mûsor programléptetés és távirányítha-
tóság kizárása) biztosítanák, hogy ne
lehessen használni a vámfelfüggesztést
televíziók importjára. Az EICTA javasla-
ta emellett kizárná a televíziózásban ma
már legelterjedtebb, 16:9 képarányú ké -
szü lé ke ket is és elveti annak lehetôsé-
gét, hogy a kedvezményes elbánás csak
meghatározott mennyiségre (vámkon-
tingens keretei között) legyen érvényes.

Magyarország nem emelt kifogást a
javaslattal szemben. Miután az ipari
terület véleménye szerint azt EICTA-
javaslat jóváhagyása nem érintené hát-
rányosan a hazai televízió-gyártást,
készségünket fejeztük ki a vámfelfüg-
gesztési elképzelés elfogadására, a tag-
országok közötti megállapodás létrejöt-
tét elôsegítô, jó megközelítésnek tartva
az EICTA javaslatát. A tagországok
többsége hasonlóan foglalt állást. Bár
teljes mértékben senki sem utasította el
az EICTA által elôterjesztett el képzelést,

egyes tagállamok (PL, NL, FR) csak
vám kontingens keretei között tartaná-
nak elfogadhatónak vámfelfüggesztést
az 55,9 cm-nél nagyobb monitorokra.
A kon k rét mennyiségre azonban (egy-
elôre) nem tudtak javaslatot tenni. Az
egyetlen, lényegesen eltérô véleményt
talán a lengyelek fogalmazták meg:
nem tartják szük ségesnek, hogy a
kisebb monitorok esetében (is) mûszaki
paraméterekkel kor  látozzák az adott
mérettartományba tar tozó készülékek
kedvezményes im port ját. A jelenleg is
érvényes szabályozás szövegének meg-
tartása mellett javasolják fölemelni a
képernyôátmérôt 55,88 cm-re és a meg-
engedett képarányt kiegészítve a 16:10,
illetve 16:9 méretekkel. A szöveg
módosítására vonatkozó javaslatokkal
kapcsolatban többen (pl. UK, IE és
COM is) aggályaiknak adtak hangot,
miután a mostani javaslat az iparon
belüli, nehezen létrejött kompromisz-
szum eredménye. 

A felmerült kiegészítésekrôl, módo-
sításokról, a további esetleges észrevé-
telekrôl ki kívánják kérni az EICTA véle-
ményét. Mindezeket mérlegelve készí-
tik majd el a tanácsi rendelet tervezetét,
amelyet köröztetni fognak a tagország-
ok között. 

Nyertes pályázat a Debreceni Egyetemen

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
2007-ben hirdette meg a Gazdaság fej -
lesz tési Operatív Program keretében a
GOP-2007-1.1.2 jelû „Kutatás-fejleszté-
si központok fejlesztése, megerôsítése”
cí mû pályázatát. Ezen indult a „Deb re -
ce ni Egyetem Tudományegyetemi
Karok” is, amely informatikai vállal ko zá -
sok (Geo view Systems Kft., az ISH Kft., a
Cor vex Zrt., az Orgware Kft., valamint a
Net lock Kft.) részvételével Informatikai
Ku ta tó-fejlesztô Központot hozott létre
Deb re cenben. A Debreceni Informatikai
Kuta tó-fejlesztô Központ Szolgáltató
Non-profit Kft. olyan részprojektek vég-
rehajtására nyert el 1 Mrd forint pályá-
zati támogatást, amelyek sikeres megva-
lósítása a cégek közötti együttmûködés
mellett az egyetem részvételét, k+f tevé-
kenységét tételezi fel. Céljuk, hogy tár-
saságot meghatározó piaci szereplôvé
fejlesszék az Észak Alföldi Régió kutatá-
si és fejlesztési szolgáltatásainak piacán.
A program futamideje 3 év.

A kft. 10 részprojekt indítását vállal-
ta fel a pályázatban, amelynek ún.
„támo ga tá sintenzitása” 50%. Ez azt je -

len ti, hogy az 1 milliárd forintos támo-
gatás mellett a részt vevô cégek ugyan-
ekkora összegû saját forrást vonnak be a
fejlesztôi munkába. Az Debreceni
Egyetemnek, mint felsôoktatási intéz-
ménynek, nem kell saját erôt biztosíta-
ni. Az elnyert összeg az eddigi legna-
gyobb volumenû sikeres informatikai
pályázat Debrecenben. 

A megvalósuló részprojektek sok
szállal kapcsolódnak a Debreceni Egye -
tem hez, különösképpen a Tudo mány -
egye te mi Karokhoz. Az Informatikai Kar
kutató-fejlesztô tevékenysége mellett a
kivitelezéshez szükséges az egyetem
jogi, valamint közgazdasági szakmai
háttere is. A részprojektek végrehajtásá-
ba bekapcsolódnak a különbözô karok
(Informatikai Kar, Állam és Jogtudo má -
nyi Kar, Közgaz da ság  tudományi Kar)
ok tatói, kutatói, akik olyan tapasztalato-
kat szerezhetnek, amelyeket késôbb az
oktatásban is tudnak használni, haszno-
sítani. A projekt költ ség vetésének 10%-
át, 200 millió forintot a PhD-hallgatók
ösztöndíjára, valamint fiatal pályakez-
dôk alkalmazására fordítják.

A program résztvevôi más vállalko-
zásokkal kiegészülve pályázatot nyúj-
tottak be egy informatikai inkubátorház
megvalósításra is. Az informatikai inku-
bátorházban alacsony költségen, kezdô
vállalkozások, magas innovatív értéket
képviselô informatikai termékek fejlesz-
tésére létrejött spin-off cégek indíthatják
be tevékenységüket. Ha megvalósul az
inkubátorház a Debreceni Egyetem
Kassai úti campusán, az Informatikai
Kar tervezett új épülete mellett kap
majd helyet.

A közeljövô tervei között szerepel
egy olyan, az Informatikai Kar által
koordinált informatikai klaszter létreho-
zása is, amelynek alapító törzstagjai
többek kö zött a sikeres pályázatokban
részt vevô vál l alkozások. A klaszter
alapvetô célja a regionális informatikai
ipar megerôsítése, olyan kölcsönösen
együttmûködô hálózat létrehozása,
amely a legkülönbözôbb informatikai
feladatok magas szintû megoldására
képes, s innovatív erejénél fogva motor-
ja lehet a fejlôdésnek.

Szükséges-e az internetadó?

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
2008 tavaszán röppentette fel az inter-
netadó bevezetésére vonatkozó tör -
vény javaslat hírét. Az új fizetnivaló
hívei nagyjából 2,5 milliárd forint költ-
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ségvetési plusszal kalkulálnak, ami a
Kulturális Alap a 2007. évi össz vo lu me -
né nek több mint egyharmada. Ez egy
internetezô háztartásra jutó mintegy 20
… 70 forintos to vábbi terhet jelentene. 

Ha közelebbrôl megnézzük a dol-
gokat, nehezen képzelhetô el, hogy e
miatt a pár forint miatt az emberek
tömegesen mondanák le internet-elôfi-
zetéseiket. De számolhatunk másképp
is. Az APEH 2007-ben 8654 milliárd
forint adó- és járadékbevételre tett szert.
A világháló használatának megadózta-
tásából tervezett pluszbevétel ennek az
összegnek nem egészen 0,03 százalé-
ka, sôt az egész kulturális járulék 2007-
ben az APEH-bevételek kevesebb, mint
0,1 százalékát tette ki. A különféle ala-
pokból és alapszerû járadékokból szár-
mazó összes bevétel tavaly a teljes adó-
bevétel nem egészen 1 százalékára
rúgott, míg a legfontosabb kilenc adó a

bevételek 90 százalékát adta. Jelenleg
Magyarországon 53 adó- és járulékfaj-
tát kell fizetni. Közülük számos kis adó
próbál meg külön-külön „ösztönözni”
beruházásra, foglalkoztatásra, in no -
vációra, szakképzésre, képzômû vé sze ti
alkotások vásárlására, vagy próbálja
mér sékelni a cég mûködésének negatív
környezeti, illetve társadalmi hatásait. 
A számos prioritás azonban egyidejûleg
csak korlátozottan képes érvényesülni.
Mi lyen ösztönzést lehet elérni a virág-
kereskedôre a csomagolóanyag hasz-
nálata miatt kivetett évi 1500 forintos
környezetterhelési díjjal? A bevallás
kitöltésére, az adó kalkulálására fordí-
tott idôre jutó munkaköltség, az átutalás
díja való szí nû leg meghaladja az 1500
forintot (ugyanakkor a bevallás elmu-
lasztásért 100 ezer forintos büntetés
róható ki!). Egy felmérés szerint a
magyar KKV-knál az adózás miatti

adminisztráció évente egy ember fél
hónapját vette igénybe, plusz 250 ezer
forint direkt és indirekt kiadással járt,
ami az árbevétel 3,75 százaléka. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy az adók
beszedésének, a befizetés nyilvántartá-
sának, ellenôrzésének komoly költségei
vannak a másik oldalon. 

Kérdés az, hogy szabad-e, erköl-
csös-e, hasznos-e olyan adót kiróni,
amelynek a költségei magasabbak, mint
a beszedett összeg? Ugyanakkor van
egy specifikus oldala is a problémának.
Nevezetesen az, hogy annak idején
Magyarország az elsôk között állt ki
azon kezdeményezés mellett, amely-
ben az Európai Unió az elektronikus
befogadás évének hirdette meg 2008-
at. És ezt a befogadást akarjuk meg-
adóztatni.

Szerk.: dr. Sipos Mihály

A National Instruments is a díjazottak
között volt, az „Elis me rés a Ki vá ló sá gért”
oklevelet az NI Hungary Kft. ne vé ben,
a cég minôségirányításért felelôs veze-
tôje, Pataki Csaba vette át.

„2005-ben már megmérettettük ma -
gunkat a regionális minôség díjon
(Észak-alföldi Minôség Díj), ahol nagy-
vállalat kategóriában elsô helyezést
értünk el. Idén újabb pályázatot nyújtot-
tunk be, mégpedig az Európai Mi nôség
díjra. Az NI Hungary Kft.-nek si ke rült
megszereznie az elismerés legmaga-
sabb szintjét, az ötcsillagos értékelést.
Ez az elismerés nem a termék vagy szol-
gáltatás minôségének szól, ha nem a
szervezet tevékenységét és mûködését
díjazza, részletesen értékelve a cég stra-
tégiai tervezését, vezetését, az emberi
erôforrási mûködést, vevôi és a társadal-
mi kapcsolatait. Különösen örülök
annak, hogy a munkatársaink kö zött
végzett helyszíni szemle során az elkö-
telezettség, képzés, belsô kommuniká-
ció és elismerés kategóriák kiemelkedô
pontszámokat kaptak, mindez igazolja
a törekvésünket, hogy olyan munkahe-
lyet teremtsünk, ahol jó dolgozni” –
mondta Pataki Csaba.

Olvasson a díjról részletesebben 
a Szö vetség honlapján! www.Kivalosag.hu.

Pataki Csaba (középen) 
Sugár Karolinával és Sugár Andrással,
valamint a díj

2008. június 5-én adták át a Par   lamentben az Európai Mi nô ség Díj pá -
lyá zat nyerteseinek já  ró elismeréseket. A díjak ki osz tása elôtt Kiss Pé -
ter kan  cel lár i a mi nisz ter tartott beszédet és üdvözölte a rész    t ve vôket.

Elismerés a Kiválóságért Oklevél

Európai megmérettetésben kapott elismerést a National Instruments
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Sikerrel zárta kapuit májusban az Ipar Napjai
Az ipari kiállítások új fejezetének harmadik felvonása zajlott
május 27–30 között a HUNGEXPO Budapesti Vásár köz pont -
ban. Idén egyszerre rendezte meg a Hungexpo IPAR NAPJAI
címen az Industria-, ElectroSalon-, Chemexpo- és Securex-
kiállításokat, amelyeken a 669 kiállító 14 760 m2-en bemuta-
tott újdonságaira több mint 16 ezren voltak kíváncsiak.

Bár a kiállítás, az IPAR NAPJAI rendezvénysorozat része-
ként került megrendezésre nem veszett el a rendezvények
között, hanem igényes elôadásaival a sorozat húzóesemé-
nyévé vált. Maga a kiállítás az A pavilon egy részét töltötte ki,
2377 m2-en. A 115 kiállítóból idén az elektronikai szerelô-
ipart, technológiát kevesebb cég képviselte, mint tavaly, de
alkatrész-disztribútor sokkal több volt. A külföldi kiállítók
közül több új cég is akadt, akik ezt a rendezvényt célozták
meg a magyar piaccal való ismerkedésre, kapcsolatok létesí-
tésére. A kiállítóknak sikerült felhívniuk magukra a látogatók
figyelmét érdekes standjaikkal, sok látogatót vonzottak a kiál-
lított újdonságok, érdekességek. A kiállítás egyszerû megkö-
zelítését sikerült megoldani a szervezôknek a területen folyó
építkezések ellenére is, így nem volt fennakadás, csak cso-
dálkozás az újonnan épülô G pavilon és a passzázs építésze-
ti megoldásaira.

A kiállításra – mint mindig – a szerdai, csütörtöki napon
látogatott ki az érdeklôdôk nagy többsége, akik között, a
Volánbusz kedvezménynek köszönhetôen, sok volt a vidéki
érdeklôdô. A keddi és pénteki napon több idô jutott a cégek
közötti régi kapcsolatok ápolására, újak létesítésére. Idén is –
immár hagyományosan – lapunk volt a kelet-közép-európai
regionális elektronikai szakkiállítás, az ElectroSalon hivatalos
médiája. Standunkon is élénk volt a fogalom, nyereményjá-

tékunkon napról napra többen regisztráltak, és eséllyel indul-
tak a naponta rendezett sorsoláson az értékes nyereménye-
kért. A kapcsolódó, összesen 23 szakmai konferencián több
mint 1000 érdeklôdô regisztrálta magát.

A következô Ipar Napjai keretében, 2009. május 5–8.
között – már a megújult vásárközpontban –, a MACH-TECH
és az ElectroSalon fogadja az ágazatok piaci szereplôit. Az
Industria, a Securex és a Chemexpo legközelebb 2010-ben
jelentkezik.

Az ELEKTROnet stand a kiállításon

Mint korábban hírül adtuk, megalakult a Ma gyarországi
Elektronikai Társaság (MELT), amelyet június 10-ével 13021-es
sorszám alatt nyilvántartásba vett a Fô vá ro si Bíróság, ezt köve-
tôen pedig a bejegyzés jogerôre emelkedett. A 4 fôs vezetôség
(elnök: Lambert Miklós, tiszteletbeli elnök: dr. Gyulai József,
alelnök: Heiling Zsolt és ügyvezetô: Ikladi Péter) jelenleg – a
26 fôs alapítótagság megbízása értelmében az egyesület
bemutatásán, elismertetésén dolgozik. 

Felvették a kapcsolatot néhány társ-egyesülettel (Hong -
kongi Magyar Baráti Társaság, ETIK, Forte Communications,
ESZOE, MISZ, HEBC). A kormányzati szervek felé bemutat-
koztak a kutatás fej lesztésért felelôs tárcanélküli miniszter nél,
Dr. Molnár Károlynál, a Nemzeti Fej lesztési és Gazdasági
Minisztériumban Bajnai Gordonnál, és tárgyalást folytattak
Egyed Géza szakállamtitkárral, együttmû ködési szerzôdést
kötöttek a minisztérium befektetésösztönzô vállalatával, az
ITD-vel. Kapcsolatokat építettek ki külföldi képviseletekkel,
eddig a TAITRA-val (Taj van), a HKTDC-vel (Hongkong), az
USA és Nagy-Britannia Nagykövetségével. Bejelentkeztek és
regisztrálták az egyesületet a Parlamenti Bizottságnál. Több
egyesület, bizottság, követség, felsôoktatási intézmény, szak-
mát meghatározó cég felkeresése van még terveikben.

Az egyesület fô programjának tekinti a taglétszám növe-
lését is.

Bejegyezték a Magyarországi Elektronikai Társaságot

A MELT internetes portált üzemeltet www.melt.hu címen:
érdemes felkeresni, hasznos információt tartalmaz a szakma
számára.
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The (near) future of electronics 3
Electronics has a sensation nearly for every
day. The chief editor shares his thoughts on
the topic in a few words with you this month.

Day of the Hungarian Technical 
Intelligentsia 4
Because of the background role and false ide-
ology, the Hungarian technical intelligentsia
did not have a dedicated day until last year,
when Mr. Sándor Benkó came up with the
idea to create one, and succeeded last year.
This year it was the second time we could cel-
ebrate on the first Saturday of May. After see-
ing the success, Mr. Benkó travelled to
Brussels with the proposal of the EU members
to take over this initiative, giving an even larg-
er stress to the idea.

László Gruber: News in the IT sector 6
The erticle heading will bring you the newest
technologies and most important announce-
ments of the IT sector.

Dr. Mihály Sipos: Even the pendrive 
is not the cure for all 7
The article writes about today’s probably most
popular data carrier, the flash memory-based
thumb drives.

Miklós Lambert, Jr.: Influence of the 
new access technologies on the content
provider market 8
While there were around 500 million digital
content consumers in 1995 for the providers
and developers to calculate with, this number
will increase to around 3 billion till 2010
according to the most careful expectations.
The gadget mania is up and running, with
25% share of the smartphones on the cell
phone market till 2010, offering never-seen-
before multimedia capabilities. The digital
contents (applications, games, music, video
content etc.) stand behind the elevated need
for these devices.

Virus protection for data savers – 
ESET Smart Security at KÜRT 12
The KÜRT company, founded in 1989 has
risen from a Hungarian owned company to an
international company group. The company
now has nearly 20 years of development in
the field of information protection, data loss
and data theft prevention and data restoration.
Data Saver uses the ESET Smart Security client
protection and the ESET Gateway for gateway
protection.

ADLINK presented a new 
ExpressCard-to-PCI extension system 13
ADLINK Technology Inc. has presented the
ECS-8582-4S multi-slot ExpressCard®-to-PCI
extension system, offering an extension of up
to four PCI slots. The ECS-8582 series extends
the 5 V and 3.3 V PCI sockets from the
ExpressCard®-based laptop via up to 7 meters
long shielded cabling.

Summary
Miklós Lambert: Technology for 
the offices – Konica Minolta 13
Konica Minolta and CHS distributor made a
not-at-all-average announcement July 10,
2008: Konica Minolta launched a “single dis-
tribution system”, which is unique in Hungary.
As of July 1, 2008, the Konica Minolta printers
will exclusively be distributed by CHS
Hungary Kft. and its commercial partners in
the future.

Attila Kovács: Telecommunication news 15
The telecommunication news follows in princi-
ples the former telecommunication news head-
ing and gives account on the telecom industry.

Tibor Katona: Presenting AUTOCOM 16
The goal of the founders with the establish-
ment of AUTOCOM Kft. was individual
design and system integration services, special
tool and low-volume product manufacturing,
installation and operation. The article presents
the company’s profile.

Péter Jákó: Modulation methods 
of digital broadcasting (Part 9) 18
The ninth part of the series reviews coding
technologies.

Gábor Kôrösi: Maximal delivery security:
satellite and GSM tracking in one with
Fastrack Supreme 21
The 24 satellites in the GPS system orbiting
around the Earth is not only for military use
anymore, but also serves as 3D location calcu-
lation in the every day use. The most impor-
tant applications of positioning are the follow-
ing: public road and on-board navigation, dis-
aster prevention, industrial use, fleet tracking
and property protection. This latter application
is targeted by the Wavecom models Fastrack
Supreme 10/20 with IESM cards, uniting GSM
and GPS technologies.

Attila Kovács: Skype: far more than 
a VoIP telephone 22
These days the Internet-based Skype telephone
service has great and increasing popularity,
featuring more than 300 million registered
users and 12 million concurrent users globally.
The author has made an interview with 
Mr. Sándor Szabó university professor assis-
tant, project leader of the Mobile Innovation
Center, asking about the successful technolo-
gy, the role, potential and future of Skype.

Rohm has chosen Farnell to promote 
semiconductor product line 24
Serving millions of engineers and purchasers,
the multi-channel excellent distributor, Farnell
was chosen by the Japanese company Rohm
to promote its integrated circuit, discrete semi-
conductor device, display and passive compo-
nent products. The new agreement makes
Rohm’s more than 120 product lines available
with next day delivery in the Pan-European
region, including the passive and discrete
components, integrated circuits, drivers, tran-
sistors, diodes, LEDs and laser diodes as well.

Component kaleidoscope 26
The component kaleidoscope heading was
transformed to this new one, but just like its pre-
decessor, it offers the newest announcements in

the world of electronics components from the
offering of the largest players in the sector,
including active and passive components.

ChipCAD Kft.: ChipCAD news 27
The regular heading of ChipCAD Kft. features
this month a low-power 24-bit microcontroller
from ACAM and reviews the Xilinx
CoolRunner-II CPLD Starter Kit development
kit for low-power logical network designs.

Distrelec, your electronics distributor 28
The Distrelec European distributor company
offers and extensive product portfolio in elec-
tronics, electric engineering, measurement
technology, automation, pneumatics, tools and
accessory materials. The offering of each prod-
uct families is constantly increasing, the offer-
ing keeps on extending with new product
groups. This time we feature a portable oscillo-
scope from their measurement technology
product offering.

ChipCAD Kft.: Microchip site 30
The article gives you Microchip’s new solu-
tions, the MRF24J40MA radio module and the
PIC18F4XK20 starter kit product, and also
announced discount offers on development kit.

Automation palette 32
The automation palette heading brings you the
news of the industrial automation industry
from time to time, including new systems and
new concepts.

Dr. László Madarász: Highways of digital 
signal transmission: bus systems (Part 5) 33
The fifth part of the series features the IEbus,
MI bus, OBDII bus, MOST bus, ByteFlight bus,
FlexRay bus and D-Bus industrial bus systems.

József Kovács: The QNX Neutrino 
operating system (Part 5) 35
The QNX Neutrino operating system offers 
a special graphics environment, the Photon
MicroGUI. Its main characteristics not only
include the exceptional operating speed, but
also that it takes only a small capacity data
carrier along with its every operating system
components. See the article for detailed pre-
sentation.

Tamás Mezei: Mitsubishi GOT1000 
– touch it! 37
Mitsubishi Electric has raised the bar once
again in human-machine interfacing with its
new touchscreen GOT1000 terminals. In the
new series the 64-bit RISC processor core is
accompanied by an own developed, high-
speed graphics processor core. The article pre-
sents the GT10, GT11 and GT15 models.

László Gruber: Design of electric 
parameter measurement circuits (Part 4) 38
The fourth, ending part of the series discusses
power measurement.

Technology news 40
The technology palette heading will bring you
the newest technologies and most important
announcements of the electronics technology
industrial sector.

TechnologyTechnology

Electronics 
design
Electronics
design

Information TechnologyInformation Technology

TelecommunicationTelecommunication

ComponentsComponents

AutomationAutomation
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Dr. Imre Mojzes: Let’s meet 
a new drawing symbol! 42
A new sensation of the announcement of a
new device has seen the daylight in the scien-
tific press at the beginning of summer. The so-
called ”memristor” is a new two-pin compo-
nent (like the resistor, capacitance and coil)
offers memory, being a potential basic device
in digital technology.

Barbara Horváth: Environmental 
effects of lead-free soldering 46
Because of the RoHS directive, electronics
manufacturers were forced to switch to lead-
free soldering. Much was said about the lead’s
physiological influences and negative effects,
in contrary to the environmental effects of the
lead-free technologies. The article provides a
short overview on this issue.

Gyôzô Kovács: In memory 
of István Horváth electrical engineer 48
The article commemorates of our excellent
colleague, István Horváth.

Szabolcs Székely: Virtual electronics 
instruments 49
Computer experts consider these days as the
era of “virtualization” that has planted its foot
not only in computer technology but also in
measurement technology. The article features
solutions from manufacturers ABI Electronics
and RIGOL.

Instrument panorama 50
The article presents the newest develop-
ments of worldwide known instrument
manufacturers.

Manfred Kreuzer: Strain measurement with
Fiber Bragg Grating sensors (Part 2) 51
The sequel to the first part reviews methods for
fiber optic Bragg grating creation, and discuss-
es the temperature compensation issues, trans-
mitter solutions and measurement systems.

ProMet Méréstechnika Kft.: Transient 
recorder from Hioki at the size of a PDA 53
The Japanese Hioki E.E. Corporation has
extended its transient recorder product portfo-
lio with a new, small device. The new instru-
ment is by 40% smaller compared to the
8807-01 type (B5 size), while the weight was
reduced by more than 50%. The new 8870-20
device weighs a mere 600 g, measures
176x101x41 mm.

László Horváth: Abilities of the protective
instruments of electric shock 54
The article is about the choice of the protec-
tive instruments of electric shock

Botond Földváry: Portable handheld 
spectrum analyzers from Tektronix 56
Spectrum analyzers are known for long, but a
new need is the real-time analysis. To achieve
this, the conventional measurement principle
had to be abandoned, and the digital sampling
was called for help. Tektronix has based its new
real-time spectrum analyzers on this principle.

The Department of Electronics Technology
has celebrated its 50th anniversary 57
The Department of Electronics Technology
and the Budapest University of Technology
and Economics, Faculty for Electronics

Engineering and Information Technology,
has celebrated its 50th anniversary. This
department is the only place in the
Hungarian university education where – also
based on the extensive international research
works – the operating principles, measure-
ment and application technology, circuit
design principles and the relating design and
simulation methodologies of the state-of-the-
art semiconductor and optics devices are all
educated. The in-house celebration was on
May 27, the invited included our magazine
as well.

Ericsson laboratory inauguration 58
Ericsson has inaugurated the country’s very
first complex hardware design laboratory May
27 at the Budapest University of Technology
and Economics, Department of Electronics
Devices. In the third Ericsson research labora-
tory’s inauguration ceremony CEO Gábor Éry,
R&D manager Tommy Westin, department
manager Dr. Márta Rencz, minister of state Dr.
Károly Molnár and Hungarian Academy of
Sciences chairman Dr. József Pálinkás have
participated.

Multinationals and small- and 
medium businesses 59
We are now launching a new series, present-
ing those electronics companies that have a
success story, all this as a lesson for those who
are fighting in the competitive sector. We
know that a 100% sure guide cannot be given
to success and growth, we only want to give
some ideas to the readers.

Attila Kovács: Processor development 
with Hungarian co-operation 62
As we reported to you before, the John von
Neumann Faculty for Information
Technology of the Budapest Polytechnical
Institution co-operates with IBM Böblingen
and Austin laboratories in IBM Cell
Broadband Engine researches. The founder
of the faculty, professor Mr. Dezs  Sima and
his team are worldwide recognized in com-
puter architecture design and analysis, which
was the main cause for IBM to choose
Budapest Tech.

Dénes Gábor prize 2008 63
The NOVOFER Foundation Advisory Board
asks the managers of companies of the com-
petitive sector, the research, development and
education institutes, the chambers, technical
and natural science associations, and safe-
guarding of interests organizations, moreover
the professionals awarded with a Dénes Gábor
prize to name candidates for the annual Dénes
Gábor prize. The nominates may include rec-
ognized, creative, innovative, Hungarian citi-
zen, presently active professionals. The candi-
dates should be active in education, research
and development in any company or educa-
tion facility, or must have a remarkable techni-
cal/intellectual property.

Conference on outsourcing 64
When a company comes to a point where it
would like to hand part of its activities to a
reliable partner over, then it needs to find a
reliable outsource partner, which can be
tricky. The outsourced activity can be adminis-
trative, but also can be heavily related with the
main activity as well. The companies special-

ized on outsourcing also have an association,
called the Hungarian Outsourcing Association.
Outsourcing does not have any boundaries,
real winnings can be achieved with interna-
tional market extensions.

Miklós Lambert, Jr.: Electronics design 
– as the worldwide leader 
companies see it 65
Now it is clear to everyone that based on
the system concepts, the computer software
does the rest of the design, simulation, pro-
gramming, manufacturing preparation and
testing of electronics circuits, devices.
These software are of many kind, there are
simple variants that can be used for simple
designs, but life has proven that for the real
business competitive design can be done
with professional design systems. The three
leading American design environment sup-
pliers are Cadence Design Systems, Mentor
Graphics and Synopsis. The first two of
these are very well known in Hungary, and
we managed to make an interview with
managers of these. You can find the ques-
tions and answers in the article.

EWME – conference 
on microelectronics education 67
The 7th edition of the European Workshop
on Microelectronics Education was hosted
Max 28-30 by Hotel Flamenco in Budapest.
The symposium is held every even year in
the United States and every odd year in
Europe. As a remarkable appreciation of the
business, this year Hungary was the host,
that is the Department of Electronics Devices
of the Budapest University of Technology
and Economics. We have participated as
invited party.

Dr. Mihály Sipos: Prospects 68
We give you news, commentaries, trends 
from the world of economics of the electronics
market.

National Instruments being recognized in
international competition 70
The European Quality Prize awards were
handed over June 5, 2008 at the House of
Parliament. Péter Kiss chancellery minister
held a speech and greeted the participants in
advance the ceremony. National Instruments
was among the awarded companies: the
“Appreciation of Excellence” certificate was
taken by quality control manager Mr. Csaba
Pataki for NI Hungary.

The ElectroSalon exhibition 71
The third act of the new episode of industrial
exhibitions happened between May 27–30 at
the HUNGEXPO Budapest Fair and Exhibition
Center. This year the Industria, ElectroSalon,
Chemexpo and Securex exhibitions were held
together at the same time, featuring
669 exhibitors on 14,760 sqm floor space 
and more than 16,000 visitors.

MELT news 71
The article is about the asks connecting with
the formation of the society

OutlookOutlook

Measurement technology 
and instruments
Measurement technology 
and instruments

R&D, innovationR&D, innovation
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Gyorsszolgálat

ADLINK Technology 13. old.

Amtest-TM Kft. 48., 49. old.

ATL Kft. 24. old.

Atys-co 
Irányítástechnikai Kft. 36. old.

AUSZER Bt. 31. old.

Auter Elektronikai Kft. 45. old.

Autocom Kft. 16., 17. old.

Bergquist 28. old.

C+D Automatika Kft. 54., 55. old.

ChipCAD Elektronikai
Disztribúció Kft. 27., 30., 76. old.

Distrelec GmbH 28., 29. old.

Farnell InOne 24., 25. old.

Folder Trade Kft. 56., 57. old.

Hong Kong Trade 2. old.

Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH 51. old.

HT-Eurep Electronic Kft. 31. old.

Inczédy & Inczédy Kft. 36. old

Kern Communications 
Systems Kft. 21. old.

Konica Minolta Kft. 13. old.

Kreativitás Bt. 47. old.

Meltrade
Automatika Kft. 36., 37. old.

Microsolder Kft. 41. old.

National Instruments 
Hungary Kft. 70., 75. old.

OK International 45. old.

Phoenix Contact 
Kereskedelmi Kft. 48. old.

Phoenix Mecano 
Kecskemét Kft. 44. old.

Pro-Forelle Bt. 41. old.

ProMet Méréstechnikai Kft. 53. old.

RAPAS Kft. 53. old.

RLC  Electric 
Elektronikai Kft. 45. old.

Robert Bosch Kft. 59., 61. old.

Rutronik GmbH 31. old.

Sicontact Kft. 1., 5., 12. old.

Silveria Kft. 31. old.

SOS PCB Kft. 74. old.

UP Teks 44. old.

VILODENT ‘98 Kft. 45. old.

Würth Elektronik GmbH 44. old.

Hirdetõink






