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amely ma a GDP mintegy 15%-át adja. 
A fenntartható fejlôdés forrásai viszont nem
mindig adottak és nem mindig nyilván -
valóak. Úgy, ahogy világszervezet kell az
egyes országok tevékenységének ökotuda-
tos össze fogására, hasonlóan az ország ipari
tevékenységének összehangolását is okos
dolog, ha központi szervezet(ek) figyeli(k).
Ezen a területen nagy felelôsségük van a
civil szervezeteknek (mint ahogy foglalkozik
a kérdéssel a MELT és az Országos Elekt -
ronikai Klaszter is), de kiemelt szerepe van a
kormányzatnak, amelynek (pályázati és
egyéb) anyagi eszközök is rendelkezésére
állnak. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy
az elektronikai ipar (és persze más ipar is)
pusztán piaci (farkas)törvényekkel rossz
irányba mehet, a fenntartható fejlôdés körül-
ményeit a gazdagok képesek igazán biztosí-
tani, esélyt sem adva a kkv-knek a kitörésre,
a felemelkedésre.

A gondolatot ajánlásnak szánom az Új
Széchenyi-terv kidolgozóinak, hogy a fenn-
tartható fejlôdés ne csak a már befutottak
privilégiuma legyen, hanem a társadalmi
összefogásban szóhoz juthassnak a kis- és
középvállalkozások is, nem elfelejtve, hogy
a mai multik is voltak egykoron kisvállalko-
zások, csak kedvezô feltételeket kaptak fej-
lôdésük fenntartásához. Mert akkor a gazda-
sági és környezeti alappillér mellett a szoci-
ális is érvényesül, az egymillió munkahely
megteremtéséhez az elektronikai ipar is
jelentôsen hozzájárulhat.

Járom a konferenciákat, és hacsak nem
gazdaságtól elvonatkoztatott tudományos
témáról van szó, a második diánál több-
nyire elôkerül a közgazdaságtanban meg-
honosított új fogalom, a fenntartható fejlô-
dés. Mit is takar a kifejezés, és miért fog-
lalkozunk vele olyan sokat? És hogy jön
mindez az elektronikához?

Maga a kifejezés 1986-ból származik,
az ún. Brundtland-jelentésbôl, nem mi,
magyarok találtuk ki. 1972-ben az ENSZ a
Stockholmban rendezett elsô környezetvé-
delmi világértekezletén foglalkozott elô-
ször azzal a ténnyel, hogy az emberiség
túlzott mértékben zsákmányolja ki a Föld
erôforrásait és javait, amely ilyen ütemben
haladva hamarosan az életkörülmények
romlásához, azaz az emberi élet ellehetet-
lenüléséhez vezet. A konferencia nemzet-
közi összefogásra szólított fel: 1984-ben
megalakult a Környezet és Fejlôdés Világ -
bi zottsága Gro Harlem Brundtland asz  -
szony, akkori norvég miniszterelnök veze-
tésével. Két évvel késôbb készült a híres
jelentés, amelyre épül ma a fenntartható
fejlôdés fogalma. Mi, magyarok kezdettôl
fogva részt vettünk a bizottság munkájá-
ban, de saját országos szervezetünk, a
Nemzeti Fenntartható Fejlôdés Tanácsa
csak 2008-ban alakult meg.

A Brundtland-jelentés megállapításai
mindmáig érvényesek, bár a negyed évszá-
zad során sok kiegészítésre szorult, látható
nyomot hagyva a tudományos igényességû
foglalkozás.

A fenntartható fejlôdés három alappillé-
ren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a
környezeti pilléreken. Alkalmazzuk mindezt
az elektronikai iparra, amely Magyar or szá -
gon köztudottan a kelet-közép-európai
régió vezetô szerepét tölt be: szereplôi ter-
melési értékben nagyobbrészt a hazánkba
települt multinacionális OEM- és EMS-gyár-
tók, darabszámban azonban a kkv-k, ill.
mikrovállalkozások. Ez az ipar lassan meg-
határozóvá válik a környezetvédelmi sze-
repvállalásban, kezdve az ólom kiszorításá-
tól a forrasztástechnológiában, folytatva a
hulladékgazdálkodáson át a jelentôs foglal-
koztatásig, a népesség munkaellátottságáig,
jó szociális közérzetéig.

Nem véletlenül emelik ki a prezentációk
a fenntartható fejlôdést az energetikában
(aminek jelentôs része elektronika), az autó-
iparban, a mûszergyártásban, az ICT-esz-
közgyártásban, fogyasztói elektronikában,

FENNTARTHATÓ-E A FEJLÔDÉS?
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electronica2010 – új fejlesztések a beágyazott rendszerek piacán is

A beágyazott rendszerek fejlesztései és
integrációja a kiállítás egyik fontos témá-
ja lesz idén. Bemutatkoznak a mikropro-
cesszorok, panelek, fejlesztôplatformok
és tesztprogramok új verziói.

A beágyazott hardver- és szoftverelemek
vezetô gyártói is találkoznak november 9.
és 12. között Münchenben. A kiállítói tér-
ben berendezett Embedded Forumon tájé-
kozódhatunk az ipari trendekrôl és fôbb
termékvonalakról. A kiállító cégek egy
része az autóipari fejlesztésekben gyakran
használt SoC (System-on-a-Chip) rendszer-
re mutat be új fejlesztôplatformot, amely
elsôsorban a tápellátás optimalizálására és
az energiahatékonyság növelésére kon-
centrál. Így minden funkció egy áramkörbe
integrálásával igen kis méretû áramkört
hozhatnak létre a fejlesztôk.

Az Epson Münchenben mutatja be a
beágyazott rendszerekhez fejlesztett új
processzorait. Közülük is az S1A20100
típust helyezi reflektorfénybe, amely a
dedikált algoritmusok segítségével a hoz-
zákapcsolt érzékelôk – például gyorsulás-
és légnyomásérzékelôk – jeleit dolgozza
fel. A már meglévô rendszerekhez való
könnyû integrációja teheti ezt a procesz-

szort a sportórák kedvelt alkotóelemévé.
Az electronica Embedded Forumon a

Microsoft szakembereitôl elsô kézbôl
tájékozódhatunk a Windows Embedded
7 fejlesztéseirôl is.

Az electronica2010 CEO kerekasztal
beszélgetés során négy nagy félvezetôgyár-
tó felsôvezetôi tárgyalják meg, hogy mit
tanultak, miket tapasztaltak a 2008–2009-es
évek válságából. A november 9-én 11 és 12
óra között az A3-as csarnok 242-es standján
tartandó beszélgetés levezetôje Kilian
Reichert újságíró, résztvevôi pedig Peter
Bauer az Infineontól, Rich Bexer a
Freescale-tôl, Carlo Bozzotti az STMicro -
electronicstól és Rick Clemmer az NXP-tôl.

Kedden az Intersil mutatja be új fejlesz-
tését az autóipari videomegfigyelési tech-
nológiák terén. Itt mutatkozik be az
Intersil Techwell SLOC (Security Link
over Coax), amely lehetôvé teszi a mega-
pixeles IP-kamerák számára, hogy a már
meglévô CCTV-s koaxkábeleket használ-
juk a videók továbbítására.

A Rutronik standján mutatkozik be az
új Microchip MRF89XA adó-vevô chip,
amely 3 mA-es vételi áramával hosszabb
telepélettartamot tesz lehetôvé a vevôk

számára a 868-as, 915-ös és 950 MHz-es
frekvenciákon a vezeték nélküli rendsze-
rekben. A 868 és 915 MHz-re tervezett
adó-vevô modulok használata a tervezés
során lecsökkentheti a tervezés bonyo-
lultságát. A szub-gigahertzes frekvencia-
sáv használata kedvelt a szélessávú, tele-
pes tápellátású eszközök tervezôi köré-
ben érzékelôhálózatok és mérôrendsze-
rek kommunikációjában.

Az MRF89XA adó-vevô tartalmaz egy
12,5 dBm-es teljesítményerôsítôt a nagy
átviteli távolság eléréséhez és egy kiszajú
erôsítôt –113 dBm-mel a megnövelt vételi
érzékenységért. Az egyszerû kommuniká-
ció és a telep óvása érdekében az eszköz
kapott egy 64 bájtos FIFO puffertárolót is.
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RACD60 család: 60 W 
teljesítményû, konstans
áramú, AC bemenetû LED-
meghajtók a RECOM-tól

D-osztályú erôsítô
kiváló hangzással 
a kommersz audio -
technika számára:
Silicon Labs Si270x

Nagyszabású robot- és RFID-demonstráció 
a Murata standján az electronica2010-en
A Murata november 9–12. között a
müncheni electronica2010 szakkiál-
lításon látványos demonstrációkkal
várja az érdeklôdôket. A látogatók
élôben láthatják Murata Girl, az egy-
kerekûn közlekedô robotlány de -
monstrációját. Murata Girlt ultrahan-
gos szenzorai segítik abban, hogy
biztonságos távolságot tudjon tartani
a körülötte mozgó tárgyaktól, és az
elején és hátán is megtalálható szen-
zorokkal elôre- és hátrafelé is képes
haladni. Mellkasába giroszkópot és
lendkereket is integráltak, amelyek
segítik ôt egyensúlya megtartásában.
Idôsebb fivéréhez, Murata Boyhoz hason-
lóan a hátizsákjában tartott elemekbôl
nyeri az energiát.

A Murata RFID-technológiáját szintén
közszemlére teszi a kiállításon, ennek
középpontjában pedig a MAGICSTRAP®

köri hordozó földelôrétegeként vagy egy
gyógyszeripari termék csomagolásaként is.
A MAGICSTRAP® termékek erôsítôantenna
nélkül is jól szolgálnak rádiófrekvenciás
címkeként, és megfelelnek az EPC Global
C1G2 és ISO-18000-6C szabványoknak is.
Befog lalóméreteik 3,2×1,6×0,55 mm.

A partnerekkel kooperációban tartott
RFID-demonstráció a MAGICSTRAP®-et
rendszerbe integrálva mutatja be, és a
megoldás elektronikai ipari rugalmasságát
hangsúlyozza ki. A Murata RFID modulok
áramköri hordozóra integrálását követôen
ugyanis nemcsak egyszerû folyamatvezér-
lésre vagy nyomon követésre lesz alkalmas
a rendszer, hiszen, mivel az UHF-sáv miatt
a rendszer rádiós hatótávolsága elég nagy,
akár ellátásilánc-menedzsment vagy tulaj-
donvédelmi feladatokra is felhasználható.

Végül, de nem utolsósorban, a kiállítók
megtekinthetik a vállalat piezoelektromos,
mikroméretû ventilátorát is.

lesz. A termékek többrétegû, kerámiaala-
pú, UHF-sávra hangolt RFID modulok,
amelyek az integrált áramkört és antennail-
lesztôt is tartalmazzák. Az illesztô áramkör
jóvoltából a termékek, ill. burkolatuk fém-
részei felhasználhatóak erôsítôantenna
funkcióra is, így pl. egy nyomtatott áram -

Újdonságok a Murata
standján az electroni-
ca2010-en: innovatív
RFID-megoldások és
egykerekezô robotlány

www.murata.eu

www.recom-electronic.com

www.silabs.com

Új, ultrakompakt, 60 W teljesítményû AC LED-meghajtócsalád
A RECOM új, 60 W teljesítményû, AC-beme-
netû LED-meghajtóval bôvítette „Light Li ne”
fantázianevû, konstans áramú meghajtócsa-
ládját. Az új termék különlegessége, hogy
mérete mindössze fele a versenytársakénak.

Az RACD60-sorozat kimeneti árama szé-
les tartományból választható meg: a 700 mA
... 4,2 A értéktartományban összesen ötféle
változattal áll a RECOM az ügyfelek rendel-
kezésére. A kimeneti áram egy belsô poten-
ciométerrel állítható, így a nem szabványos
követelményeknek is megfelel.

Az RACD60-sorozatú termékek teljes
védettséget élveznek rövidzárlat, üresjárat, túl-

terhelés és túlhevülés ellen. Az
akár 89% hatásfok és >0,9 tel-
jesítménytényezô-korrekció
biztosítja a termékek költség- és
ener giahatékony mûködését. A
nagy hatásfok leszabályozás
nélküli mûködést biztosít –25
... +60 ˚C környezeti hômér-
séklet mellett.

A termék megfelel az európai EMC & Har -
monics-elôírásoknak, valamint az EN55015,
EN61547, EN61000-3-2/-3, továbbá az ame-
rikai UL60950 szabványoknak. Az UL8750
szerinti minôsítés folyamatban van. A mind-

össze kb. 100×51 mm méretû
tokozással érkezô termékkel
jelenleg a RECOM kínálja a

piacon elérhetô formában az egyik legkisebb,
60 W teljesítményû LED-meghajtót, amely
gyakorlatilag bármely ipari, kereskedelmi
vagy közterületi alkalmazásra megfelel.

Osztályon felüli hangzás a kommersz szórakoztatóelektronikában

A Silicon Laboratories bejelentette 5 W
teljesítményû, D-osztályú sztereoerôsítô-
it, amelyek hatékony elektromágneses
interferencia-elnyomással rendelkeznek,
és jó minôségû hangzást biztosítanak a
kommersz audiotechnikai alkalmazások-
ban. Az Si270x ideális választás a zaj- és
árérzékeny alkalmazásokhoz (okostele-
fon-dokkolók, asztali rádiók stb.).

Az audiotechnikai tervezômérnökök
álma már régóta egy olyan kiváló hatás-
fokú, D-osztályú, digitális erôsítô, amely
jó alternatívája a teljesítményfaló, analóg,

A-/B-osztályú erôsítôknek. Ez eddig két
ok: a D-osztályú erôsítôk eredendôen
magas EMI-sugárzása, valamint a drága
szûrés és EMI-árnyékolás miatt nem való-
sulhatott meg. 

Az Si270x többrétegû EMI-elnyomási
technológiát alkalmaz a D-osztályú
mûködés miatt keletkezô interferenciák
forrásnál történô elnyomására, így haté-
konyabb és problémamentesebb AM/FM
és GSM/UMTS rádiós interfészes koeg-
zisztencia valósulhat meg. Az Si270x
kisugárzott interferenciája a tizede a ver-
senytársakéhoz képest az EMI-megfelelô-
ség szempontjából érdekes sávban, szá-
zada az FM-sávban és ezrede az AM-sáv-
ban. Az Si270x okostelefon-barát, telje-
sen digitális architektúrája immúnissá
teszi az eszközt a felvett zajra.

Az EMI-sugárzás kivédésére a tervezôk A-
és B-osztályú erôsítôket használtak, amelyek
maguk ugyan olcsók voltak, a tápellátásuk
és hôelvezetésük viszont sokkal drágább és
körülményesebb. Az Si270x beéri kisebb,
jobb hatásfokú és költséghatékonyabb táp-
egységekkel is, az A-/B-osztályú erôsítôs
megoldásokhoz képest akár 2,5-szer hosz-
szabb mûködési idôvel kecsegtet az elemes
táplálású rendszereknél. A lejátszási idô pél-
dául egy 4 AA-méretû elemmel mûködô
zenelejátszó esetében az Si270x használatá-
val akár 8,4 óra is lehet.

Az Si270x-családot úgy tervezték meg,
hogy a Silicon Labs népszerû, Si473x-
sorozatú AM/FM tunereivel hibátlanul
együttmûködjön.
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A SZEMÉLYI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TRENDEK 
HATÁSA A SZIGETELT USB ELTERJEDÉSÉRE 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELEKTRONIKUS TERMÉKEKBEN
Az eszközt kezelô operátor, a páciens, valamint a teljes rendszer védel-
mére, továbbá a rendszerelemek közötti zaj egymástól elválasztására
az egészségügyi elektronikai termékekben szigetelést alkalmaznak. 
A vonatkozó elôírásokat elsôsorban az UL és IEC szabványosítási testü-
letek adják, amelyet pontosabban az alkalmazás fajtája határoz meg.
Az IEC 60601 például az egészségügyi termékek biztonsági követelmé-
nyeit írja le, míg az IEC 60950 az információtechnológiai (IT) berende-
zésekre terjed ki...

A biztonsági szabványokban több pont-
ban írják le az egészségügyi elektronikai
rendszerek szigetelésének jellemzôit:
� a szigetelési feszültség névértéke az a

tranziens túlfeszültség, amelynek a szi-
getelôanyag még ellenáll. Ennek tipikus
értéke általános esetben 2,5 kVRMS egy
percen keresztül, bizonyos egészség-
ügyi rendszerek esetében azonban az 
5 kVRMS is elôfordulhat,

� az üzemfeszültség az a folyamatosan
jelen lévô feszültségérték, amely a szi-
getelésen állandóan jelen van. Az
üzemfeszültség alatt a szigetelés a ter-
mék teljes élettartama alatt ép marad.
Ennek tipikus értéke 400 VRMS,

� a kettôs szigeteléssel ellátott eszközök-
ben két, egymástól független szigete-
lést alkalmaznak. A mai szabványok
lehetôvé teszik azt is, hogy kettôs szi-
getelésûnek minôsítsenek egy olyan,
szimplán szigetelt rendszert, amelynek
szigetelési megbízhatósága felér két,
specifikáción belül lévô szigetelésével.
Ezeket a meghatározásokat az UL-ben
leírt biztonsági elôírások ismerik és
alkalmazzák,

� a megerôsített szigetelés hasonló a ket-
tôs szigeteléshez, és gyakran találkoz-
ni vele az IEC-szabványokban, példá-
ul az IEC 60601-1-ben is. A megerôsí-
tett szigetelés több orvosi termék ese-
tében alapkövetelmény,

� a kúszóút („creepage”) a legkisebb
távolság a burkolási felület mentén két
vezetô között a szigetelés bármely
oldalán,

� a térköz („clearance”) a legkisebb lég-
vonalbeli távolság két vezetô között.
A páciens biztonságára vonatkozó elô-

írások általában megerôsített szigetelés
alkalmazását, 125 vagy 250 VRMS mûkö-
dési feszültséget, valamint legalább 8 mm
kúszóutat és térköztávolságot írnak elô.

A szigetelés szintjét a rendszer partici-
onálása határozza meg. Az 1. ábra egy
elektronikus orvosi eszköz általános

tömbvázlatát mutatja azokkal az interfé-
szekkel együtt, amelyeknél szigetelés
implementálható. A pácienst a központi
rendszertôl mindenképpen el kell szige-
telni, így a B, C vagy D pontokban szük-
ség van ennek megfelelô szigetelésre
(lásd 1. ábra). Sok esetben a D pontban a
szigetelés már nem oldható meg, hiszen
a szenzort vagy más eszközt közvetlenül
kell csatlakoztatni a pácienshez. Más
esetekben, például ultrahangos berende-
zéseknél, a szigetelést a D pontban a
szenzorfej mûanyag burkolata biztosítja.

A C pontban a mérési információ még
mindig analóg, ezért ezen a ponton szige-
telni a pontossági kritériumok betartásával
nem költséghatékony. Ezáltal az orvosi
elektronikus termékekben a szigetelést
gyakran a B pontban alkalmazzák. Ez az
operátort és a perifériákat védelem nélkül
hagyja, így a többi ponton is megfontolan-
dó lehet a szigetelések alkalmazása.

Az orvosi biztonsági szabályok kétféle
szigetelés használatát engedik meg. Ezek a
páciens és a mûszert kezelô védelmére
vonatkoznak, és MOPP1, ill. MOOP2 néven
ismertek. Az MOPP-re az IEC 60601 tartal-
maz elôírásokat, míg az MOOP-re a kevés-
bé szigorú, például az IEC 60950 szerinti
követelmények vonatkoznak. A fenti pél-
dánál maradva, a B jelû interfészt az
IEC 60601 szerint kell védeni, az A, E, F és
G interfészeket pedig elegendô az IEC
60950-nek megfelelôen szigetelni.

Bizonyos orvosi készülékek esetében
nagyon szigorúak a szigetelésekkel
szemben támasztott elvárások, és min-
den interfészen kötelezô betartani az
IEC 60601 szerinti megfelelôséget. To -
váb bá, az IEC 60601 külön követelmé-
nyeket vonatkoztat a defibrillátorkészülé-
kekre, ezért IEC 60601 jóváhagyás hiá-
nya esetén a defibrilláció alatt minden
egyéb csatlakoztatást meg kell szüntetni
a pácienssel kapcsolatban.

Szigetelés az USB-n

Az USB elônyeit általánosságban, az 
RS–232-vel szemben, az alábbi fôbb
pontokban foglalhatjuk össze:
� akár 127 darab periféria egyidejû csat-

lakoztatása a buszra,
� plug & play mûködés,
� forrócsere támogatása,
� nagyobb adatsebesség (1,5, 12, 

480 Mibit/s),
� kompatibilitás ipari szabványokkal,
� elterjedtség (személyi számítógépek,

laptopok).
E vitathatatlan elônyök ellenére az

USB elterjedése az orvoselektronikai
rendszerekben messze nem volt olyan
gyors, mint a szórakoztatóelektroniká-
ban. E két piaci terület között az egyik
legfontosabb eltérés a szigeteléssel szem-
ben támasztott követelmények rendsze-
re. Hiába rendelkezik az USB számtalan
elônnyel az RS–232-vel szemben, az
interfészek szigetelése közel sem olyan
egyszerû és egyértelmû feladat, mint más
interfészek esetében.

Az USB szigetelése azért lehet nehéz-
kes, mert egy differenciális mûködésû,
kétirányú buszról beszélünk, amelynek
sebességindikációs célra szüksége van
konfigurációs (felhúzó és lehúzó) ellenál-
lásokra is. A kétirányú mûködés önmagá-
ban is jelentôs kihívást jelent, hiszen

1. ábra. Egy általános
orvoselektronikai eszköz

blokkdiagramos felépítése
a szigeteléssel ellátandó

interfészekkel

periféria periféria periféria

operátori 
vezérlés

központi 
rendszer

jelkondi-
cionálás bevitel páciens
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valami módon meg kell oldani az átvitel
irányának érzékelését. Egy szigetelt USB-
interfésznél ezt az információt a szigete-
lésen keresztül kell vinni. Az információ-
folyam-vezérlést adatstruktúrák vizsgála-
ta alapján, nem pedig vezérlôjelekkel
oldják meg. Az USB-interfész négyveze-
tékes, amelyek az alábbiak: „VDD” (az 
5 V tápfeszültség), „D+” (differenciális
adatjel #1), „D–” (differenciális adatjel
#2), „VSS” (földelés). A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy a „D+” és „D–” vonala-
kon egyvégû adatok is küldhetôk, és a
buszállapot megállapítására szolgálnak.
A felhúzó és lehúzó ellenállások a busz
perifériaoldalán állítják be az USB busz-
sebességet és a tétlen állapotot.

Az USB definíciója alapján az adatát-
vitel sebességét az alábbi három lehetô-
ség közül lehet megválasztani: 1,5
Mibit/s, 12 Mibit/s és 480 Mibit/s, ame-
lyeket az USB-szabvány „Low Speed”,
„Full Speed”, valamint „High Speed” jel-
zôkkel illet. Az USB 2.0 szabvány mind-
három lehetôséget támogatja, az USB 1.1
csak a „Low Speed” és „Full Speed” ver-
ziókat ismeri. Ennek egyik fontos tanulsá-
ga, hogy bár lehet az eszköz USB 2.0-
kompatibilis, az még nem jelenti azt,
hogy támogatja a 480 Mibit/s adatátviteli
sebességet.

Mivel a standard optocsatolók termé-
szetüknél fogva egyirányúak, egy opto-
csatolós (vagy bármilyen más, de egyirá-
nyú), szigetelt interfésznek elôször az
USB-jeleket kell egyirányúvá konvertál-
nia (lásd 2. ábra). Ebben az esetben a
mikrokontroller „D+” és „D–” vonalait
egyvégû, egyirányú SPI-jelekre konver-
tálja a rendszer. Ezek a jelek kerülnek
elszigetelésre, majd USB-jelre visszaala-
kításra az USB vezérlô vagy USB SIE3
(soros interfészmotor) segítségével. Egy
szimpla, kétvezetékes busz egyszerûsé-
gével szemben itt több lesz az alkatré-
szek és összeköttetések száma, a vég-
eredmény pedig egy drága, hely- és ter-
vezésigényes rendszer.

USB-szigetelés egyetlen eszközzel:
Analog Devices ADuM4160

Az USB-s szigetelés megoldásának egy
egyszerûbb és hatékonyabb módja egy

olyan, dedikált USB izolátor alkalmazá-
sa, amely közvetlenül a „D+”/„D–”
vonalakra illeszthetô. Az ADuM4160
típusszámú eszköz 5 kVRMS feszültsé -
gig biztosít „megerôsített szigetelés”
be sorolású védelmet „Low Speed” és 
„Full Speed” adatsebességekhez. Az
ADuM4160 a 2. ábrán látható szolgálta-
tásokat nyújtja egyetlen, az Analog
Devices-féle iCoupler izolációs techno-
lógiával tokozott szimpla alkatrész for-
májában. Ellentétben az optocsatolókkal,
az iCoupler izolátorokban planáris
transzformátorokon keresztül történik az
adatátvitel a 20 μm vastagságú, 6 kVRMS
feszültségnek ellenálló, poliimid szigete-
lôrétegen keresztül. Az adatátvitel a
tekercsindukció útján történik. A 3. ábra
mutatja, hogy az adatfolyamok felfutó és

lefutó éleit hogyan kódolja a rendszer
dupla, ill. szimpla, 1 ns-os impulzusok-
ba. A vevôoldalon ezeket az impulzuso-
kat a rendszer dekódolja, és visszaállítja
az eredeti adatokat.

Az iCoupler szigetelés több elônnyel is
rendelkezik az optocsatolós megoldáso-
kon felül. A transzformátoros felépítés
miatt az adatok mindkét irányban továb-
bíthatóak, az ADuM4160 tekercsei pedig
mindugyanazon tokon belül helyezked-
nek el. Fizikai adottságaiknál fogva a
transzformátorok gyorsabbak is, mint az
optocsatolók LED-es/fototranzisztoros
kombinációi. Ez azt jelenti, hogy az
iCoupler izolátorokkal még nagyobb
adatsebesség és még kisebb jelterjedési
késleltetés érhetô el, amely nagy érték az
USB-s alkalmazásoknál. Az iCoupler izo-
látorok ezenfelül kevesebbet is fogyasz-
tanak. Az iCoupler-technológia további
nagy elônye pedig a további funkciók
integrálásának lehetôsége. A 2. ábrán lát-

ható, hogy az iCoupler-es ADuM4160
mennyivel kevesebb helyet foglal el,
mint a több IC-s konfiguráció.

Az izolált USB elônyei

A jó tervezési és költséghatékonyságú,
könnyen implementálható, szigetelt
USB-s adatátviteli rendszerrel immár
semmi akadálya sincs annak, hogy az
orvoselektronikai alkalmazások is élvez-
zék az USB nyújtotta elônyöket. Ipari
rendszerekben az izoláció hiánya csu-
pán ideiglenes használatra teszi lehetôvé
az USB használatát, a szigetelt USB-vel
azonban a folyamatos, állandó összeköt-
tetés is megvalósítható.

Orvoselektronikai rendszerekben az
izolált USB portokkal akár valós idejû

összeköttetés is lehetséges az otthon
gyógyuló betegek és a tôlük fizikailag
távol praktizáló orvos között, kiváló ellá-
tási hatékonysággal. Az izolált USB lehe-
tôvé teszi, hogy a páciens az otthonában
saját személyi számítógépére töltse
egészségügyi mérési adatait, és azokat
valós idôben egyenesen a kórházba vagy
orvosi rendelôbe továbbítsa az interneten
keresztül. Az IEC 60601 elôírásainak
kielégítésével az izolált USB-s rendsze-
rek akár a defibrilláció ideje alatt is csat-
lakoztatva maradhatnak a betegeken.

iwww.farnell.com/hu
info-hu@farnell.com
(06-80) 016-413

2. ábra. Megoldások USB-interfészek szigetelésére

3. ábra. Adatátvitel az iCoupler szigetelésen keresztül
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D/A KONVERTER A MIKROVEZÉRLÔKBEN (2. RÉSZ)
DR. MADARÁSZ LÁSZLÓ

D/A konverter a DAC nélküli 
mikrovezérlôkben

A furcsa fejezetcím magyarázata a követ-
kezô: a mikrovezérlôkben több olyan
áramköri részlet is megtalálható, amely
tartalmaz DAC-egységet részáramkör-
ként.

Már említettük, hogy sokáig a mikro -
vezérlôk az analóg bemeneteket A/D
modullal fogadták, viszont az analóg
kimenetet PWM-jelként állították elô.

Az A/D konverterek ismert típusa a D/A-
val felépített áramkör (8. ábra). Rendkívül
egyszerûen követhetô a mûködése, hiszen
az indítás után (Start-jel) az órajelek elkez-
dik feltölteni a számlálót. A számláló üres
értéke felel meg a 0 V bemenetnek, a tel-
jesen feltöltött számláló pedig a legna-
gyobb bemenôfeszültségnek. A számláló
pillanatnyi tartalmát egy DAC folyamato-
san analóg jellé alakítja, ezt egy kompará-
tor veti össze a bemenôjellel. Ha a szám-
láló tartalma eléri a bemenôjelnek megfe-
lelô értéket, a komparátor kimenete átvált,
és letiltja az órajeleket. Ez a számlálótarta-
lom a digitális kimeneti jel.

Mivel ez a konverter a számlálója tar-
talmát bitenként növeli, 256 órajelre van
szüksége az átalakítás elvégzéséhez, ha a
bemenôjel a legnagyobb értékû.

Egy nagy ötlettel a konverziós idô
drasztikusan lecsökkenthetô. Az A/D-
átalakítást tekinthetjük egyfajta kitatálós
játéknak. A konverter megpróbálja digitá-
lis értékkel, kettes számrendszerbeli
számmal kifejezni a bemenôfeszültség
értékét. A 8. ábra szerinti áramkör biten-
ként növeli a kimeneti értéket és így „pró-
bálkozik”. 00000000-nak felel meg a
bejövô jel? Ha a válasz „nem”, tovább
kísérletezik: 00000001-nek megfelelô a
bemenôjel? Azután a 00000010, majd a
00000011 értéket vizsgálja. Ezért tart 256
lépésig a nagy bemenôjel konverziója.

Rendkívül felgyorsul a mûködés, ha az
A/D tud barkochbázni, mert akkor elô-
ször azt kérdezi meg, hogy félértéknél
nagyobb-e a bemenôjel! Igen válasz ese-
tén a legfelsô kimeneti bitet 1-re állítja, és

0-n hagyja, ha a válasz nem. Ezután, ha a
bitérték 1, a fél feszültséget elveszi a
bemenôjelbôl, a maradékot a negyedér-
tékhez hasonlítja. A harmadik lépésben a
nyolcadfeszültséget elemzi. Nyolc lépés
után elkészül a nyolcbites kimeneti érték!
256 lépés helyett nyolc!

Az utóbbi technikát alkalmazó konver-
ter hivatalos elnevezése: fokozatos meg-
közelítésû (Successive Approximation)
konverter, felépítésének vázlatát a 9. ábra
mutatja be. A mikrovezérlôk többségében
az A/D modul ilyen, fokozatos megköze-
lítésû átalakítót tartalmaz, és – mint látha-
tó – ez az egység tartalmaz egy belsô D/A
konvertert!

A mikrovezérlôkben rövidesen megje-
lentek az analóg feszültségkomparátorok.
Ezek az egyik bemenetükre kívülrôl fogad-
nak jelet, amit a másik bemenetükre vezet-
hetô belsô feszültséggel vetnek össze. Sok
különféle feladatra használhatóak fel ezek
az áramkörök, a belsô feszültséget pedig
egy referenciafeszültség-képzô állítja elô.
A referenciafeszültséget többnyire progra-
mozhatóvá teszik a gyártók, mégpedig egy
feszültségosztó és egy multiplexer felhasz-
nálásával, akár a digitális potenciométe-
rekben. Itt tehát ismét egy D/A-egységre
bukkantunk. Hasonló feszültségosztós,
multiplexeres megoldást használnak fel a
különféle szintfigyelô egységek is, amelyek
szintén egyre népszerûbbek a mikrovezér-
lôk között.

A felsorolt esetekben a mikrovezérlô
adatlapján nem találunk utalást arra, hogy
az áramkörben lenne DAC, mégis akár
több is rejtôzhet benne!

D/A-konverzió a Microchip 8 bites 
PIC mikrovezérlôiben

A Microchip nyolcbites PIC mikrovezér-
lôi is végigjárták azt a fejlôdési utat, amit
az elôzôekben felvázoltunk. A cég elsô
mikrovezérlôi, a PIC16C5x sorozat ele-
mei nem kezeltek analóg jelet. A követ-
kezô család, a PIC16Cxx két elsô „beete-
tô” áramkörének egyike az a PIC16C71
volt, ami az elsô, A/D konvertert tartal-
mazó Microchip mikrovezérlô! Azóta az
ADC már bevált, szokásos periféria a PIC

mikrovezérlôkben is. A mai PIC16/PIC18
áramkörökben 10 bites, fokozatos meg-
közelítésû A/D átalakító található, elôtte
mintavevô-tartó áramkörrel és egy analóg
multiplexerrel. Az analóg multiplexer
határozza meg, hogy hány bemenetet tud
fogadni az A/D. Kezdetben négycsatornás
volt a multiplexer, ma sok esetben 12, 14,
de van olyan PIC is, amelyik 30 analóg
csatornát tud kezelni (PIC18F2x/F4xK22).

A Microchip eleinte csak a mikrovezér-
lôket gyártotta, késôbb azonban több
olyan áramkört is kifejlesztett, amelyeket
a mikrovezérlôk környezetében lehet jól
alkalmazni. Így pl. soros adatkezelésû
EEPROM áramköröket, mikrovezérlô-
resetelô áramköröket, A/D és D/A konver-
tereket. Késôbb lehetôvé tették, hogy
maga a mikrovezérlô szolgáljon analóg
jellel, mégpedig a PWM-technika alkal-
mazásával.

A PWM-jelet nem önálló áramköri egy-
ség állítja elô a PIC mikrovezérlôkben,
hanem az idôzítô/számláló egységekhez
rendelhetô „menedzser”-egység, a CCP
(Capture-Compare-PWM Module). A
PWM-funkció teljesítéséhez két idôzí-
tô/számláló egységet vesz igénybe a mik-
rovezérlôben lévôk közül a CCP-egység,
ezek egyike a PWM-jel frekvenciáját, a
másik a kitöltési tényezôt határozza meg.
A mai PIC áramkörökben a PWM 10 bit
felbontású, és sok esetben az áramkörben
egynél több CCP modul is található.

A Microchip újdonsága a továbbfej-
lesztett PWM (PWM Enhanced Mode). Ez
a lehetôség négy csatlakozólábat vesz
igénybe (PxA, PxB, PxC, PxD). A mikro-
vezérlôben lévô CCP modulok közül
több is alkalmas lehet erre az üzemmód-
ra (a PIC16F1824/1828 áramköröknél pl.
az ECCP1, ECCP2 és az ECCP3).

A kiterjesztett módban egyetlen PWM-
jelet használ fel az áramkör, amit egy sok-
oldalú kimeneti vezérlôegység dolgoz fel
úgy, hogy többféle kimeneti konfigurációt
is képes legyen létrehozni.

A lehetséges mûködési módok:
� a PWM-jel kiküldése a PxA-lábon

(Single PWM),
� félhíd-mûködés (Half-Bridge PWM),
� teljeshíd-mûködés, elôre irány (Full-

Bridge PWM, Forward Mode),
� teljeshíd-mûködés, hátra irány (Full-

Bridge PWM, Reverse Mode),
� szétosztott PWM-jel (Single PWM with

PWM Steering Mode).
Az elsô esetben a PWM-jel kilép a PxA

csatlakozólábon át. Félhíd-mûködéskor
két IC-lábat használ az áramkör, a PxA és

8. ábra. D/A-val mûködô ADC

9. ábra. Fokozatos megközelítésû ADC
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a PxB pontokat. A PWM-jel, illetve a
komplementere lép ki a két kimeneten.
Ezekkel a jelekkel egy félhíd-kapcsolást
lehet kezelni, így a terhelésen kétirányú
áramot lehet áthajtani (10. ábra). Ez az
üzemmód alkalmas teljes híd kezelésére
is, a 11. ábrán látható kapcsolás szerint.
Ez a megoldás azért elônyös, mert a fél-
híd mûködtetéséhez középleágazásos
táplálás szükséges, a teljes hídnál nincs
ilyenre szükség.

A teljes híd négy kapcsolóelemmel a
teljeshíd-kimenet segítségével kezelhetô
(12. ábra). Ennek a kimeneti lehetôség-
nek két állapota van: az elôre és a hátra
irány. Elôre irány esetében a T1 folya-
matosan bekapcsolt állapotú, a T4
fogadja a PWM-jelet. Hátra iránynál a
T3 van folyamatosan bekapcsolva, a T2-
re jut a PWM-jel.

A szétosztott PWM-jel az egyetlen
PWM-jelet bármelyik ponton ki tuja kül-
deni a négy közül, sôt, akár egyszerre
több IC-lábon is megjelenhet az impul-
zusszélesség-modulált jel.

Valódi, ellenállásosztós D/A átalakítót
tartalmaz a PIC mikrovezérlôk HLVD
modulja. Kezdetben csak LVD-egységet
alkalmaztak (Low-Voltage Module = ala-
csonyfeszültség-modul), ami jelezte, ha
egy beállított szint alá csökkent a vizsgált
feszültség; a mai változatokban már a
HLVD modult (High-Low-Voltage Mo -
dule = magas-alacsony feszültség-mo dul)
találjuk, ahol programozni lehet, hogy
lefelé vagy felfelé való átlépést jelezzen-e
az áramkör. A HLVD modul (13. ábra)
esetében a figyelt feszültség két forrásból
származhat: lehet a mikrovezérlô tápfe-
szültsége és külsô feszültség is. A vizsgált
értéket 16 bemenetû analóg multiplexer
vezeti a komparátorra. A tápfeszültség
vizsgálatának eseteit a 0000 … 1110 csa-
tornákon át lehet beállítani (+5 V tápfe-
szültség esetében 1,86 … 4,77 V közötti
névleges értékekre). Az 1111 címzésû
csatorna vezeti be a komparátorhoz a

külsô vizsgált feszültséget.
A feszültségosztó alsó pontjánál egy

kapcsolótranzisztor segítségével meg
lehet szüntetni az osztón átfolyó áramot,
így a mikrovezérlô tápárama csökkenthe-
tô (az osztó csak akkor fogyaszt, ha a
HLVD-egységet éppen használja az IC).

A PIC mikrovezérlôkben az analóg
komparátorok további analóg jelfeldolgo-
zást tesznek lehetôvé. Ezek egy-egy külsô
feszültséget képesek egy programozható
belsô feszültséggel összehasonlítani. A
komparátorok programozható referencia-
feszültség-áramköre a következô rejtett
DAC, és éppen ez az, amibôl az elmúlt
két évben kifejlôdött a katalógusban is
megjelenített, beépített D/A konverter!

E referenciafeszültség-elôállító áram kör
is feszültségosztós, multiplexeres megol-
dású (14. ábra), és az egymás után meg-
jelenô mikrovezérlôkben egyre fejletteb-

bé vált. A felbontás nagyobb lett, a multi-
plexer 32 bemeneti csatornát tartalmaz!
Progamozhatóan már többféle feszültség
szerepelhet az osztó felsô és alsó pontján
egyaránt. A felsô feszültség (UREFH) lehet a
mikrovezérlô belsô konstans referenciafe-
szültség-forrása, vagy a tápfeszültség,
esetleg külsô referenciafeszültség, az alsó
feszültség (UREFL) pedig a GND, vagy
külsô feszültség. Ebben az áramkörben is
megszakítható az osztó árama, ha éppen
nincs szükség a mûködésére.

(folytatjuk)

10. ábra. Félhíd vezérlése PWM-jellel

13. ábra. HLVD áramkör

11. ábra. Teljes híd mûködtetése félhíd-
kimenetrôl

14. ábra. Referenciafeszültség-elôállító
áramkör

12. ábra. Teljes híd vezérlése teljeshíd-
kimenetrôl

Nincs ideje kivárni
következô lapszámunk 
megjelenését?

Látogassa meg naponta 
frissülô portálunkat! 

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

Gyár tás és for gal ma zás:

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

Pos tai után vé tel lel is szál lí tunk.

Nincs 
ideje 
kivárni
következô 

lapszámunk 

megjelenését?

Látogassa meg 
naponta frissülô

portálunkat! 

www.elektro-net.hu

A Parallax az elmúlt idôszakban az
RFID-területen is jelentôsen bôvítet-
te termékkínálatát. Az antennával
egybeintegrált, soros vagy USB
kimenettel rendelhetô RFID-olva-
sók az egyik legelterjedtebb,
EM4100-családba tartozó kártyák
és tagek azonosítására képesek. A
megszokott, hitelkártya-méretû azo -

nosítókon felül 25 és 50 mm átmérôjû, korong alakú, ill. kulcstartó-
formátumú eszközök is beszerezhetôek a Parallax kínálatából, igen
versenyképes áron. Olyan alkalmazások esetén, ahol a kártyakeze-
lés nem vagy csak nehezen központosítható, a kártyán történô adat-
tárolás jelenthet megoldást. A Parallax új RFID író/olvasó modulja
(#28440) az EM4x50 típusú eszközök egyedi azonosítószámának
kiolvasása mellett képes azok 116 bájtos felhasználói adatterületé-
nek írására és olvasására. Az adatterület jelszóval védhetô, így meg-
akadályozható, hogy illetéktelenek felülírhassák azt. Az író/olvasó
modullal kompatibilis, hitelkártya-formátumú, írható azonosító is
megtalálható a gyártó kínálatában. Az RFID eszközök felhasználási
területe igen széles: beléptetôrendszerek, felhasználóazonosítás,
robotnavigáció, raktári azonosítórendszerek, készpénz nélküli fize-
tési rendszerek, immobilizerek, gyártásautomatizálás.

A Cinterion (korábbi nevén Siemens
Wireless) új GPRS-modultípusokkal igyek-
szik megôrizni piacvezetô helyét az ipari
GSM-modulok piacán. A legújabb BG2-
modullal nem a csúcskategóriát célozták
meg, hanem gazdaságos megoldást nyújta-
nak a növekvô M2M-igényekre. A BG2
GPRS-modul kialakításában is a gazdasá-
gosságot támogatja. Nincs külön RF-anten-
nacsatlakozó, hanem a 60 pólusú adatcsat-
lakozón jön le az antennajel is. Nincs szük-
ség felerôsítô csavarokra sem, mert egy-
szerûen forrasztható lábakkal lehet rögzí-
teni. A teljesség igénye nélkül a fôbb jel-
lemzôi:

M2M GPRS Modul board-to board csat-
lakozóval, adat- és hangátvitelre
� BG2-W: Quad-Band, GPRS Class 10
� BG2-E: Dual-Band, GPRS Class 8

Újszerû felerôsítés és RF-csatlakozás
� Megtakarítható a csavar, távtartó és 

a szerelési idô az integrált forrasztható
lábakkal

� Nem kell egyedi RF-kábel és speciális
csatlakozó, az antenna a B2B adat-
csatlakozón keresztül csatlakozik az
alkalmazáshoz 

� Kis méret: 31,0×26,7×3,0 mm

A protocol stack (release 99) 
az MC55i modulból került át
� 99% kompatibilis, stabil firmware,

tesztelt protocol stack
� R99 a szolgáltatók által teljesen elfoga-

dott, stack, beleértve SAT, GPRS etc.

Speciális tulajdonságok
� TCP/IP, UDP stack ammodulon,

transzparens IP
� Ipari interfészfelület (8 GPIO, 2x PWM,

2x ADC, I2C)
� Komponens SIM fogadására elôkészítve

Új, gazdaságos ipari GPRS-modul M2M-alkalmazásokra

A BASIC Stamp modulok rendkívüli módon megkönnyítik külön-
bözô, egyszerû vagy összetett vezérlési feladatok megoldását még
az elektronikában és programozásban kevésbé jártas személyek
számára is. Eme tulajdonságainak köszönhetôen igen népszerû az
oktatás területén, az elektronikával hobbiszinten foglalkozók és a
kis darabszámú vezérlési feladatokra megoldást keresô mérnökök
között is. A BASIC Stamp egy egykártyás számítógép, amely a
Parallax PBASIC nyelvû interpreter szoftverét futtatja egy mikrove-
zérlôn. A programot a Parallax honlapjáról ingyenesen letölthetô
BASIC Stamp Windows Editor alkalmazásban lehet megírni. A
kész programot is ezen a felületen keresztül lehet beégetni a
bélyegszámítógépekbe, amihez nincs
szükség speciális programozókészülékre,
csak egy szabványos soros kábelre. Mivel
a program egy EEPROM-ban kerül letáro-
lásra, szinte tetszôleges számban újraírha-
tó. A fejlesztést rengeteg fejlesztôrendszer,
kiegészítô és ingyenes mintaprogram segí-
ti. A Parallax széles BASIC Stamp választé-
kából könnyen találunk az adott feladat-
nak megfelelô alternatívát. A Java progra-
mozási nyelvet kedvelôk számára a Javelin
Stamp bélyegszámítógé pét ajánlja a
Parallax.

www.parallax.com www.parallax.com

www.cinterion.hu, info@ chipcad.hu

BASIC Stamp modulokRFID termékek a Parallaxtól



A JÖVÔ FOTOVOLTAIKUS
RENDSZERTECHNIKÁJA
INTEGRÁLT MEGOLDÁSOKAT
IGÉNYEL (2. RÉSZ)
ANDREAS MANGLER

Energiatárolás teljesítményleszabályo zás helyett

Középtávon a fotovoltaikus energia akkumulátorrendszerekkel
és szuperkondenzátorokkal megvalósuló közbensô tárolása is
vonzóvá válik, mert aki megteheti, hogy tetszés szerint megvá-
laszthatja a fotovoltaikus áramfogyasztási idôpontját, jelentôs
mértékben emelheti az energiafogyasztási kvótát. A jövôben a
terheléseltolási eljárások ebben az összefüggésben egyre fonto-
sabb szerepet játszanak majd. Elképzelhetôek olyan intelligens
vezérlések is, amelyek fogyasztói oldalon ún. Smart Grideket
építenek fel: ezek az energiakínálat függvényében különbözô
fogyasztókat kapcsolnak be vagy ki, miközben figyelembe
veszik mind az adott készülékek energiaszükségletét, mind
pedig az elôrejelzett termelést. Az EPIA (European PhotoVoltaic
Industry Association) egyik forgatókönyve szerint 2020-ban már
nem lesz elegendô önmagában a fogyasztók és a termelés idô-
beli egymáshoz igazítása a termelési fölösleg kompenzálásához,
ugyanis amikor az EEG (a német megújuló energiákról szóló tör-
vény) szerinti telepített termelôi teljesítmény nagyobb lesz, mint
a minimális fogyasztói terhelés a hálózatban, a megtermelt ener-
giát nem lehet bármikor teljes egészében felhasználni. A kisfe-
szültségû hálózat infrastruktúrája is korlátozó tényezônek szá-
mít, mivel csak a csatlakoztatott lakóegységenkénti kb. 1 kW-os
közepes teljesítményre van méretezve. Ha feltételezzük, hogy a
fotovoltaikus teljesítmény 40 GW, akkor erôs napsugárzás és ter-
helésmentes idôszak esetén kapacitásának határait súrolhatja.

Ezen a ponton a termelés leszabályozása helyett a terhelés-
menedzsment kiegészítéseképpen a közbensô tárolás megoldá-
sa kínálkozik, ami már napjaink technikájával is minden gond
nélkül megvalósítható, könnyen skálázható, megbízható és jól
bevált módszer. A közbensô tárolás képes csillapítani az inga-
dozó termelési teljesítményt, és egyúttal a termelés idôpontjától
független, folyamatos energiafogyasztást tesz lehetôvé. A háló-
zatot ténylegesen tehermentesítô, célirányos tárolás elôfeltétele
azonban az, hogy a fogyasztás és a termelés közelében kell tör-
ténnie. Ezenkívül csak a termelési csúcsokat kell tárolni, mivel
minden tárolás költségvonzattal is rendelkezik. A tárolás már ma
is kifizetôdô azoknál az energiáknál, amelyeket egyébként telje-
sítményleszabályozással „elkótyavetyélnek”: napjaink akkumu-
látortechnikájával kWh-nként csak 10 … 20 centbe kerül, ami
kevesebb, mint a lakossági fogyasztók áramának beszerzési ára.
A napenergia tárolásának elsô megoldásai már jelen vannak a
piacon, és az elkövetkezô években jelentôs technológiai
továbbfejlesztések várhatóak.

A közbensô tárolás segítségével a hálózat- és terhelésme-
nedzsment keretében felállított követelmények is teljesíthetôek.
Itt három funkció kerül elôtérbe: elôször is a folyamatos ener-
giaellátás, amely hálózatkimaradás esetén néhány milliszekun-
dumon belül napenergiával támogatott akkumulátoros ellátásra
kapcsol át, így biztosítva a fontos fogyasztók üzemelését.
Másodszor: a fogyasztási idôpont tetszôleges megválasztásának
lehetôsége a fotovoltaikus energia közbensô tárolása révén,
továbbá a teljesítményeltolás segítségével jelentôs mértékben
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növelhetô a közvetlen fogyasztási kvóta.
Jelenleg az akkumulátorkapacitás és a
backup inverter teljesítménye korlátozó
tényezônek számít. Megfelelô számú
backup-rendszer alkalmazása azonban a
kisfeszültségû hálózaton túlmenôen az
összekapcsolt hálózat effektív teljesítmé-
nyének, ill. frekvenciájának szabályozá-
sához is hozzájárulhat – a nap 24 órájá-
ban. Az ilyen decentralizált primer és sze-
kunder szabályozás szintén költséghaté-
kony és megbízható lenne. A harmadik
funkció pedig a tetôn elhelyezett fotovol-
taikus panelek decentralizált pufferelése,
pl. abból a célból, hogy kompenzálja a
helyi leárnyékolásokat, de a panel szinte
a maximális munkaponton üzemeljen.

Szuperkondenzátorok a csúcsidôszaki
energiaszükséglet fedezésére

E modern kondenzátorok optimálisan
megfelelôek az elektromos áram tárolá -

3. ábra. A ciklusterhelések csökkentése akkumulátoros rendszerekben 
(kép forrása: Chemnitzi Mûszaki Egyetem)

2. ábra. A szuperkondenzátorok rendkívüli elônyöket nyújtanak a szigetmegoldások
csúcsidôszaki teljesítményének biztosításához

sára. Energiasûrûségük 5 … 20 kWs/kg,
és akár 10 kW-os teljesítmény elérésére
is képesek. Élettartamuk ciklusszáma kb.
1 millió, energiahatékonyságuk pedig
eléri a 95%-ot. A szuperkondenzátorok
három-öt perc alatt feltölthetôek, és rövid
idô alatt nagyon sok energia leadására
képesek. A hagyományos akkumuláto-
rokkal ellentétben ez esetben nem kémi-
ai, hanem pusztán fizikai folyamatok
mennek végbe, ezáltal elkerülhetôek az
elhasználódási jelenségek, amelyek a
hagyományos akkumulátorok esetében
elôfordulnak. A Maxwell Technologies
által kifejlesztett szuperkondenzátor köz-
ponti eleme az alumíniumelektróda,
amelyre aktív szénporréteget visznek fel.
Ha az elektróda feszültség alá kerül, az
elektromos töltések hozzátapadnak, és 
– mivel kölcsönösen vonzzák egymást –
jó ideig ott is maradnak, még akkor is,
amikor megszûnik az áramforrás. Minél
kisebb az elektródák közötti távolság, és

minél nagyobb a felületük, annál több
töltés tárolására képes a rendszer. Egyet -
len szuperkondenzátoron belül a te -
kercsre felvitt szénpor felülete mintegy
130 futballpályáéval egyenlô.

A Maxwell már 2006 közepén ismert-
té vált 2,7 V-os szuperkondenzátoraival,
amelyek kapacitása az 5 és 3000 F-os
tartományban található. Egy 10 F-os kon-
denzátorral egy piros LED több mint egy
óráig üzemeltethetô. Az energiatárolási
sûrûség több mint 3 Wh/kg, amelyet a
következô években mintegy 15 Wh/kg-ra
kívánnak növelni. Elektromos jármûvek-
ben történô alkalmazásukhoz azonban
legalább a 100 Wh/kg-ot mindenképp el
kellene érniük.

Napjainkban a szigetrendszerekben
ólomalapú akkumulátorokat használnak,
amelyek mûszakilag kiforrottak, és elmé-
letileg megbízhatóan mûködnek, ám
gyakran magas karbantartási ráfordításo-
kat igényelnek, és relatív rövid élettar-
tammal rendelkeznek. Az akkumuláto-
rok magas igénybevételének egyik fontos
oka a rövid idôn belül egymást követô
töltési és kisülési ciklusok rendkívül nagy
száma, még a jó, de erôsen váltakozó
napsugárzással rendelkezô napokon is.
Eddig ezt az elégtelen idôbeli felbontás
miatt okként nem ismerték fel. Ennek
következtében az alkalmazott akkumulá-
torok gyakran már néhány év alatt el -
hasz nálódtak, és ki kellett cserélni ôket.
Erre a problémára egy rövid távú tároló
(több mint 1 000 000 töltési és kisülési
ciklust lehetôvé tevô szuperkondenzátor)
és egy hosszú távú tároló (akkumulátor)
kombinációja jelenti a megoldást, meg-
felelôen összehangolt teljesítményelekt-
ronikai töltésmenedzsmenttel.

A példaként felhozott 3. ábrán egy
nagy idôbeli felbontású napsugárzási
görbe látható, amelynek betöréseit az 
1. táblázat foglalja össze. Ehhez társul a
fogyasztó sztochasztikus elvételi viselke-
dése, egy háztartás valós napi profiljának

1. táblázat. A valós fotovoltaikus 
teljesítmény eltéréseinek száma 
a negyedórás középértékre vonatkoztatva
egy példaként kiválasztott napon
(forrás: Chemnitzi Mûszaki Egyetem)

Eltérés mértéke Váltások száma
< 50 W 244

50 … 100 W 57
100 … 200 W 86
200 … 300 W 76
300 … 400 W 55
400 … 500 W 28

> 500 W 17
Összesen 563
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példáján bemutatva. A tárolórendszert ennek megfelelô, erôsen
váltakozó töltési és kisülési folyamatok okozta terhelések érik. A
két középsô görbe azt mutatja, hogy a szuperkondenzátor
képes pufferelni a fluktuációkat, míg a hosszú távú tárolásról
egy akkumulátoros tároló gondoskodik. Ha a tárolórendszer
kizárólag egy akkumulátorból áll, akkor kézenfekvô, hogy a
váltakozások összege néhány év alatt eléri az akkumulátor
határterhelését. A szuperkondenzátorok a jövôben alkalmazan-
dó, elektrolizálóból és üzemanyagcellából álló hosszú távú
tárolók esetében a rendszer dinamikus igénybevételének csök-
kentésével képesek hozzájárulni az élettartam növeléséhez és a
meredeken emelkedô terhelési grádiensek puffereléséhez. A két
alsó görbe a két rendszerkomponens adott energiatartalmát
ábrázolja. Ennek alapján a hosszú távú tárolót kisebbre kell
méretezni, mivel nem kell rendelkeznie az összteljesítménnyel.

Kétségtelen, hogy a szuperkondenzátorokat a jövôben egyre
inkább az intelligens tárolómodulok teljesítményelektronikai
alkatrészeként fogják alkalmazni. Fotovoltaikus rendszerekben
(hálózatról vezérelt és szigetrendszerekben) történô alkalmazá-
suk jelentôsen javítja azok energetikai tulajdonságait és piaci
esélyeit. A szuperkondenzátorok a váltakozó betáplálás és a
fogyasztók esetében egyaránt ideális alkatrészek a hálózati
dinamika javítása érdekében, és bár fejlesztésük még gyerekci-
pôben jár, óriási lehetôségekkel kecsegtetnek.

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZÔ ÁRAK!

MOST, A DISTRELEC
MAGYAR NYELVÛ
INTERNETES OLDALÁN!
A DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora új, magyar
nyelvû online shopjával egyszerû lehetôséget nyújt honlapun-
kon keresztül történô rendelése leadásához.

Internetes oldalunk egyúttal megkönnyíti a termékek kivá-
lasztását és a szükséges információkhoz történô hozzájutást.
Terjedelmes minôségi termékprogramunkból folyamatosan
nyújtunk akciókat, kedvezô árakat.
Honlapunkon minden fontos adatot megtalálhat a termékekrôl:
� aktuális árainkat,
� készletinformációt,
� technikai adatlapokat,
� használati útmutatókat a készülékekhez és biztonsági adatlapokat.

A DISTRELEC terjedelmes minôségi termékprogrammal 
– több mint 1000 neves márkagyártótól –, átfogó kínálattal ren-
delkezik az elektronika, elektrotechnika, méréstechnika, auto-
matizálás, pneumatika, szerszámok és segédanyagok terén.

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

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

A nyomtatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program
természetesen a DISTRELEC honlapján (www.distrelec.com) is
megtalálható. E-commerce-megoldásainkkal teljes, vállalata
akár egyéni igényeihez igazított elektronikai katalógushoz jut-
hat, mellyel pénzt és idôt takaríthat meg.

iDISTRELEC
Tel.: (06-80) 015-847. Fax: (06-80) 016-847
E-mail: info-hu@distrelec.com
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PIC32 MULTIMÉDIA-FEJLESZTÔKÁRTYA
A beágyazott rendszereknél is mind nagyobb szerepet kap a multimédia, gondoljunk csak a grafikus fel-
használói felületre, az audio-visszajelzésekre vagy a nagyméretû adattárolók kezelésére. A Microchip 
32 bites, PIC32 mikrovezérlô-családja könnyen megbirkózik ezen feladatokkal. E képességek egyszerû kipró-
bálását biztosítja az új Multimedia Expansion Board, amely bármely PIC32 starter kithez csatlakoztatható. 
A Microchip kapacitív érintésérzékelô-fejlesztô kitje egy újabb panellel bôvült, így a 8 és 16 bites mikrove-
zérlôk mellett már a 32 bites eszközökhöz is gyorsan fejleszthetô érintésérzékelô interfész. A fogyasztásmé-
rô perifériát is tartalmazó új PIC18F87J72 mikrovezérlô és az erre a típusra épülô referenciaterv minimális-
ra csökkenti az intelligens fogyasztásmérôk tervezési idejét

PIC32 multimédia-fejlesztôkártya

A Microchipnek két új fejlesztôrendszere is
megjelent, amelyek fejlett felhasználói inter-
fésszel egészítik ki a 32 bites PIC32 mikro-
vezérlôre épülô alkalmazásokat. A Multi -
media Expansion Board lehetôvé teszi inter-
aktív, grafikus alapú kezelôfelület fejleszté-
sét akár hálózati kapcsolattal is. A tovább-
fejlesztett mTouchTM kapacitív érin té s ér -
zékelô-fejlesztô kit egy új panellel bôvült a
PIC32 mikrovezérlôk támogatásához.

A konzumer és ipari felhasználók köny-
nyen használható grafikus felhasználói felü-
lettel, érintôképernyôs vezérléssel, magas
minôségû audiotámogatással, kapacitív
érin tésérzékelô gombokkal, ill. csúszkákkal
és vezeték nélküli kommunikációval szeret-
nék ellátni alkalmazásaikat. A PIC32 mikro-
kontroller-család típuskínálatát már koráb-
ban is ezen igényeknek megfelelôen bôví-
tették. A két új fejlesztôrendszer egyszerû és
költséghatékony szerszámot biztosít az intui -
tív felhasználói interfésszel rendelkezô fo -
gyasz tói és ipari alkalmazások széles skálá-
jának tervezéséhez.

A Multimedia Exbansion Board egy
moduláris kiegészítôpanel, ami a nálunk
is népszerû PIC32 Starter Kit-ek bárme-
lyikéhez csatlakoztatható. A panel szem-
lélteti, hogy lehet olyan rugalmas grafi-
kus kijelzôstratégiát kialakítani, amely
nem függ a sokszor gyorsan elavuló,
vezérlôvel egybeépített QVGA modulok-
tól. A fejlesztôkártya az érintôképernyôs,
3,2 hüvelykes QVGA modul mellett
magas minôségû, 24 bites sztereo-audio
dekódert, fülhallgató-, vonali és mikro-
fon-csatlakozót, FCC-tanúsítvánnyal ren-
delkezô Wi-Fi® modult, 3-tengelyû gyor-

sulásérzékelôt, hômérséklet-érzékelôt,
mic roSD kártyafoglalatot, SPI Flash
memóriát és egy 5-pozíciós botkormányt
is tartalmaz. A panelen található PICtail
csatlakozónak köszönhetôen további
egységekkel is bôvíthetô a rendszer. Más
gyártó nem kínál ilyen komplett multi-
médiás fejlesztôi rendszert a 32 bites
mikrovezérlôk ezen osztályához. 

A továbbfejlesztett mTouchTM kapacitív
érintésérzékelô-fejlesztô kit egy új panelt
is tartalmaz a PIC32 mikrovezérlôkkel
történô fejlesztéshez. A kit paneljai
között kapacitív gombok és csúszkák is
vannak, amellyel a felhasználó akár saját
alkalmazásában is kipróbálhatja a kapa-
citív érintésérzékelôk mûködését. A
Windows® operációs rendszer alatt futó
mTouch Diagnostic Tools, amelyet az
MPLAB integrált fejlesztôi környezet is
tartalmaz, könnyen használható grafikus
felhasználói felülettel rendelkezik a
kapacitív érintésérzékelô-gombok és 
-csúszkák teszteléséhez, kalibrációjához.
A panellel érkezô szoftverkönyvtárak,
forráskódok és egyéb támogatóanyagok
tovább rövidítik a fejlesztési ciklust, és
csökkentik annak költségét.

A fejlesztôkitben 8, 16 és 32 bites mikro-
vezérlô panelek is találhatóak az adott alkal-
mazás igényeinek megfelelô, skálázható fej-
lesztôi platformot biztosítva. A Multimedia
Expansion Board (DM32005) és a továbbfej-
lesztett mTouch kapacitív érintésérzékelô-
fejlesztô kit (DM183026-2) már elérhetô.
Válasszon alkalmazásához megfelelô PIC32
Starter Kit fejlesztôkártyát a Multimedia
Development Boardhoz a PIC32 oldalról: 

PIC18F87J72 beépített, egyfázisú
fogyasztásmérô perifériával

A Microchip legújabb 8 bites PIC18F87J72
mikrovezérlô-családját egyfázisú, többfunk-
ciós, intelligens fogyasztásmérô és fogyasz-
tásmonitorozó alkalmazásokhoz ajánlja.
Jellemzôje a duplacsatornás, nagy teljesít-
ményû, 16/24 bites analóg front-end perifé-
ria, amellyel az új mikrovezérlô-család pon-
tos, megbízható, könnyen használható, költ-
ségtakarékos megoldást biztosít olyan
fogyasztásmérôk tervezéséhez, amelyek az
IEC 0.5 pontossági osztályának elvárásait is
felülmúlják. A család 64 vagy 128 KiB flash-
programmemóriával és 4 KiB RAM adatme-
móriával rendelkezik, amely biztosítja a
használat idôbeni monitorozásának lehetô-
ségét és a többtarifás funkció megvalósítását
is. A magas szintû perifériaintegrációnak
köszönhetôen olyan egységek is megtalálha-
tóak az áramkörben, mint az  LCD-meghaj-
tó, a beépített valós idejû óra és naptáráram-
kör (RTCC), valamint az érintésérzékelô-fel-
használói felület kialakításához használható
töltésidômérô egység (CTMU). A fogyasztás-
számító szoftver, a fejlesztôpanel és referen-
ciaterv is szabadon hozzáférhetô, komplett
megoldást kínál, így kisebb költséget és gyor-
sabb piacra kerülést biztosít számos intelli-
gens fogyasztásmérô és fogyasztásmonitoro-
zó alkalmazás számára.

A PIC18F87J72 család az intelligens
fo gyasztásmérôk és teljesítménymonito-
rozó processzorok iránti piaci igényt
igyekszik kielégíteni. Ezek az új mikrove-
zérlôk kibôvítik a Microchip meglévô
fogyasztásmérô és teljesítménymonitoro-
zó eszközeinek portfólióját. A tervezô-
mérnökök immár választhatnak a kis
méretet biztosító, beépített analóg front-

www.microchip.com/pic32

MICROCHIP-OLDAL
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end áramkörrel rendelkezô PIC18F87J72
mikrovezérlô, valamint a teljes rugalmas-
ságot nyújtó MCP390X analóg front end
áramkörnek egy hagyományos PIC® mik-
rokontrollerrel való párosítása között.

A tervezôk munkáját a PIC18F87J72
egyfázisú fogyasztásmérô-referenciaterv
(ARD00280) segíti. Jellemzôi a söntalapú,
egyfázisú fogyasztásmérô, fogyasztásszá-
mító szoftverrel és a grafikus felhasználói
interfésszel támogatott szoftveres kalibrá-
ció. A referenciaterv alkalmas a hasznos- és
meddôfogyasztás, a fogyasztás és vissza-
táplálás, valamint a hasznos-, a meddô- és
a látszólagos teljesítmény, ill. RMS-áram és
feszültség mérésére.

A tervezômérnökök saját tervûkben
változtatás nélkül felhasználhatják az

ingyenes mûködtetôszoftvert, de igény
esetén módosíthatják is azt, rövidítve a
piacra kerülési idôt és megkülönböztetve
terméküket a piacon. A mûködtetôszoft-
ver, a PC szoftver és a Gerber fájlok
letölthetôek.

A PIC18F87J72 típusra épülô PICtailTM fo -
gyasztásmérô-kiegészítô kártya (ARD00330)
a Microchip Explorer 16 fejlesztôpaneljéhez
(DM240001) csatlakoztatható, megkönnyít-
ve a tervezést.

A Microchip név és logó, a PIC32, valamint az MPLAB a Microchip Technology Incorporated bejegy zett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és minden egyéb országban.
© 2010 Microchip Technology Inc. Minden jog fenntartva!

www.microchip.com/metering

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

info@ChipCAD.hu
www.chipcad.hu 

MSV – egy igazán jó ipari kiállítás Csehországban
KOVÁCS PÉTER

Idén ôsszel is nagy sikerrel rendezték meg
Brnóban az MSV-kiállítást és kísérôren-
dezvényeit. Az ipar majd’ minden terüle-
térôl érkeztek kiállítók a vásárra, és a szer-
vezôk nagy örömére szolgált, hogy a vál-
ság miatt az utóbbi éveket kihagyó kiállí-
tók közül most többen is visszatértek. A
hazai szervezô BD-EXPO Kft. jóvoltából
az ELEKTROnet is kilátogathatott a ren-
dezvényre

A látogatók idén is a kiállítók által telje-
sen megtöltött pavilonokban
ismerkedhettek meg az ôket
érdeklô eszközökkel, techno-
lógiákkal. 26 ország 1606
cége mutatta be új fejlesztése-
it, termékeit a közel 75 000
érdeklôdônek. Idén Ausztria
volt az MSV kiemelt partnere,
42 céggel képviseltette magát
a kiállításon. A látogatók 10
százaléka érkezett 53 külföldi
országból.

A magyar iparral ellentét-
ben Cseh ország ban magas a
kis- és közepes vállalkozások
részaránya a termelésben, és

ez megmutatkozott a kiállítók között is,
hiszen a nagy multik mellett rengeteg kis
helyi cég is bemutatta újdonságait. A cseh
ipar gerincét alkotó kisebb cégek nagy
száma jelezte, bíznak abban, hogy a vál-
ság felhôi már elhaladtak felettük, és itt az
ideje a fellendülésnek. Öröm volt látni a
cseh egyetemek-fôiskolák ipari fejleszté-
seit, melyek most elsôsorban a jármû-
elektronikai iparra koncentráltak. Mu tat -
tak be elektromos autóvá átépített Skoda

Superb-et, „holdjárót” és sportkocsit is.
Az, hogy a felsôoktatási intézményeket
ilyen messzemenôkig bevonják a fejlesz-
tésekbe, nagyon elôremutató és követen-
dô példa is lehetne.

A kiállításon külön pavilonban mutat-
kozott be Oroszország, a kiállítótérben
elsôsorban az üzleti partnerség elôsegíté-
sét tûzték ki célul, az ipar minden terüle-
térôl lehetett orosz céget találni partnerül
a cseh vállalkozások számára.

A kiállításon ünnepelt a
cseh Siemens, ráadásul két-
szeresen. Itt ünnepelték meg
a cseh Siemens 120. szüle-
tésnapját és a SINUMERIK
vezérlôrendszer bevezetésé-
nek 50. évfordulóját is.

Összességében a látoga-
tók egy nagyszerû kiállítást
láthattak, az ipar sok jelen-
tôs területérôl ismerkedhet-
tek meg az új termékekkel
és a partnerkapcsolatok ki -
építésére-ápolására is re mek
lehetôséget teremtettek a
szer vezôk.
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Az intelligens szenzorok 
új protokollnyelvet beszélnek

Talán egy kicsit biztonságosabban…

Energiamegtakarítás hetedhét tengeren

A chilei bányászok sikeres megmenekülése és az ezt megelôzô, kevésbé örömteljes hírek is rávilágíta-
nak arra, hogy a 21. században elvárható a bányák nagyobb biztonsága. Az Ethernet Direct cég a világ
egyik legnagyobb rézbányájában végzett kommunikációs korszerûsítéseket. A Chile északi részén lévô
bánya a világ rézbányászatának 8,1 százalékát adja, míg a chilei részaránya 23,4%. A napi anyagtö-
meg-mozgatás naponta 1 millió tonnára tehetô. Két csôvezetékre koncentrálódik ennek a tömegnek a
szállítása a bányából a feldolgozóig. A technológia hatalmas mérete igen megbízható kommunikációs
rendszer kiépítését tette szükségessé. A cég RUE-113 típusú egysége konvertálja az információt ipari
ethernetfelületrôl üvegszálas kommunikációs közegre, amely mintegy 30 km hosszúságú.

Az ABB cég sebességvezérelt hajtásai
segítségével igen jelentôs energiamegtaka-
rítást ér el három, luxuskivitelû, tengeri (sé -
ta)cirkálóhajó mûködtetésénél. Nézzük a
számokat: egy évben, hajónként az üzem-
anyag-megtakarítás 1600 tonnára is rúg-
hat, ezzel jelentôs üzemeltetésiköltség- és
CO2-kibocsátás-csökkentés érhetô el.
Szá  momra azonban az a legmegdöbben-
tôbb, hogy a berendezés beruházási költ-
ségei egy évnél rövidebb idô alatt térül-
hetnek meg.

A 14 hatalmas, tengeri cirkálót üzemelte-
tô – Európa legnagyobb ilyen tevékenységi
körû cége – a Costa Cruises luxushajóival
bejárja a világ összes óceánját és tengerét.
Az ABB AC-rendszerû hajtásai ezeknek a
hajóknak az elszívó- és szellôztetôrendsze-
rében mûködnek, és teszik energiafelhasz-
nálásukat hatékonnyá.

Saválló acélszenzor 
a Rockwellautomation cégtôl
Az élelmiszeripar és az italgyártás számára kifejlesztett, 42CS
fényelektromos és a 871TS induktív elven mûködô szenzorcsa-
lád ezen iparágak speciális elvárásait (például a biológiai tiszta-
ság) teljesítik. De nemcsak ezeket, hanem pl. kiterjesztett hômér-
séklet-tartományuk révén (80 ˚C ill. IP69K),  vagy 100 bar nyo-
mást is elviselô konstrukciója nyomán más iparágak érdeklôdé-
sére is számíthat. Így gon-
dolkodott a gyártó cég is,
mikor speciális vizsgálat-
nak vetette alá a szenzo-
rokat, ennek során olyan
bizonylatokkal láthatta el
ezeket, amely a vegyipari
kompatibilitást igazolja.

Az európai, új I/O összekötési rend-
szerben (l. az ábrát), amelyet az
intelligens szenzorokra (legtöbbjük
közelítésérzékelô) nézve ipari szab-
ványnak tekinthetünk, az érzékelôk
közvetlenül a programozható
vezérlôkhöz kapcsolhatóak. E tulaj-
donságuknak köszönhetô, az hogy
a szenzorok gyorsan üzembe helyezhetôek, kalibrálhatóak és állandó-
an monitorozható az esetleges hibás mûködésük. Az új nevük: I/O-
Link Sensor. Az I/O-Link-rendszer tartalmaz egy I/O-Link Master egy-
séget, egy háromvezetékes szenzor/végreajtó-beavatkozó kábelt és egy
I/O-Link kompatibilis szenzort vagy végrehajtót. A leírt struktúra teszi
lehetôvé, hogy ez a rendszer a meglévô terepi buszhoz vagy a PLC
(illetve más központi) egységhez modulként kapcsolódjon.

machinedesign.com www.rockwellautomation.com

www.abb.com

ethernetdirect.com



Az elmúlt években a biztonsági kérdések
az élet minden területén egyre fontosab-
bak lettek. Az igények növekedése, a
tevékenységi körök bôvülése és a techno-
lógiák fejlôdése folytán a telephelyi biz-
tonság kérdése ezzel párhuzamosan
egyre összetettebbé vált. Mindezek felett
pedig a „rossz fiúk” is mind agyafúrtabbá
és technikailag képzettebbé váltak.
Teljesen megengedhetetlen, hogy egy
megbízhatatlan berendezés miatt a biz-
tonság megkérdôjelezhetô legyen! Egy
minden igényt kielégítô digitális video-
rögzítô (DVR) rendszerhez ütôképes tech-
nikára van szükség, ráadásul a legújabb
DVR-es alkalmazások nagyobb kapacitás
és univerzálisabb felhasználhatóság után
kiáltanak, amelyekhez a helytakarékos és
robusztus készülékház elengedhetetlen.

Az AICSYS bemutatja az éppen erre a
célra fejlesztett, WMC-710M típusnév
alatt forgalmazott készülékházát, amely
kompatibilis az ATX-méretû alaplapok-

Manapság a biztonság sok esetben a leg-
fôbb szemponttá vált. A megbízható és
megfizethetô megfigyelés, beavatkozás,
hozzáférés-kezelés a nyilvános és magánte-
rületeken gyakran szó szerint létszükségletet
jelent. A legfrissebb iparági trendek azt
mutatják, hogy a PC-alapú, digitális video-
rögzítô rendszerek egyre inkább terjednek,
amelyek erre a célra egy költséghatékony,
egyszerû, kényelmes és kiváló minôségû
alternatívát nyújtanak. A kiszolgált, video-
kazettás, idôosztásos CCTV-rendszerek
egyre kevésbé tudnak helytállni a megnöve-
kedett igényeknek, és a minden szempont-
ból életképes, új rendszer megtalálása mind
sürgetôbbé válik.

Az AICSYS bemutatja „Hawkeye”
WMC-402M típusnevû készülékházát,
amelyet pontosan ennek megfelelôen fej-
lesztett ki. A rögzítési hely lehetô legjobb
kihasználása érdekében a termék vízszinte-
sen és függôlegesen is rögzíthetô, az ipari
elôírásokat is kielégítô, microATX-méretû
alaplapokhoz megfelelô burkolata kiváló-
an alkalmas videofalas vagy adatfalas alkal-
mazásokra is. A WMC-402M-mel a meg-
bízhatósághoz nem fér kétség, hiszen az
AICSYS gondos tervezôi kiváló teljesít-

kal, és 7 férôhelyet
biztosít a bôvítôkár-
tyák számára. Eze n -
felül adottak további bôvítôhelyek egy
5,25” méretû CD/DVD meghajtó, egy
3,5” méretû hajlékonylemezes meghajtó,
valamint 8 db, 3,5” méretû merevleme-
zes meghajtó telepítésére, amelyet nem
sok versenytárs terméke tud felmutatni. A
rendszert egy 300 W teljesítményû, PS/2
szabványú tápegység látja el energiával, a
készülékház anyagát pedig ipari elôírá-
soknak megfelelô, robusztus és nagy
teherbírású acél adja. A készülékházban
lévô, nagy teljesítményû, 12 cm átmé-
rôjû, golyóscsapágyas ventilátor biztosítja
a megfelelô légáramlást a rendszerkom-
ponensek számára, az áramoltatott leve-
gô tisztaságáról pedig a cserélhetô
légszûrô betétek gondoskodnak. A foko-
zott biztonság érdekében a CD/DVD-,
valamint a floppylemezes meghajtók
elzárhatóak.

ményû, stabil, 80 PLUS energiahatékonysá-
gi besorolású, microATX tápegységet tervez-
tek hozzá, a megfelelô légáramlásról, halk és
észrevétlen mûködésrôl pedig egy 8 cm-es,
golyóscsapágyas ventilátor kezeskedik.

A „Hawkeye” WMC-402M jellemzôi:
� robusztus acélkonstrukció,
�microATX-méretû alaplapok támogatása,
� 1 db, 8 cm átmérôjû, alacsony zajú

hû tôventilátor,
� 1 db, 5,25” méretû meghajtóhely 

CD-ROM számára,
� 1 db, 3,5” méretû meghajtóhely me -

rev lemez számára,
� 300 W teljesítményû, teljesítményté-

nyezô-korrekciós, 80 PLUS energiaha-
tékonyságú microATX tápegység,

� moduláris felépítés, egyszerû telepítés
és karbantarthatóság.

Kiváló készülékház 
high-end DVR-alkalmazásokhoz

A falra szerelhetô legjobb készülékház 
digitális videorögzítési rendszerekhez

AICSYS-HÍREK

iwww.aicsys.com
Tel.: (+886) 2-2698-3280. Fax: (+886) 2-2698-3304
E-mail: marketing@aicsys.com 

Készülékház DVR-
alkalmazásokhoz

Hawkeye készülékház
videórögzítéshez 
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Csomagolóanyag ultrahangos hegesztése

Valóban speciális az a csomagológép,
ami az innovatív ultrahangos technológi-
ával hegeszt és vág. A hagyományos ter-
mikus eljárásokkal összehasonlítva az
ultrahangos hegesztésnél nem kell idôt
szakítani a felmelegítésre, illetve lehûtés-
re, a hôre érzékeny termékeknél nincs
deformálódás, mivel nincs sugárzó hô.
Anyagvastagságok 30 μm-tôl, valamint a
különbözô anyagminôség sem okoz
problémát. Akár folyadékokban történô
hegesztés is lehetséges. Legvégül, a hôsu-
gárzás hiánya miatt ez az eljárás ideális
az élelmiszerek és gyógyszerek csoma-
golásához, elsôsorban azért, mert a cso-
magolandó anyagot nem éri hôhatás,
másodsorban azért, mert például joghurt
adagolásánál elôfordulhat, hogy a pohár
szélére cseppek kerülnek, ami a légmen-
tes zárást a termikus hegesztésnél meg-
akadályozná.

A poharakat vagy tálcákat a lezárás-
hoz egy körasztalos gépbe helyezik. Az
egyes állomásokon megtöltik ezeket, és
felteszik a zárófóliát. A legutolsó állomá-
son megtörténik a hegesztés. A töltôállo-
más elôtt és után egy további fontos
folyamatlépés található: annak az ellen-
ôrzése, hogy a pohár megfelelô pozíció-
ban van-e, vagy megfelelôen fel van-e
töltve. Pontosan itt kerül a Balluff BVS
szenzora elôtérbe.

Egyetlen érzékelô, rengeteg funkcióval

A BVS vision szenzor drága kamerás
rendszerek funkcióit ötvözi az optoelekt-
ronikus érzékelôk egyszerû kezelhetôsé-

gével. Mindezt névjegykártya-méretben
– továbbá három PNP vagy NPN tran-
zisztoros kimenettel, ethernetinterfésszel,
és egy VGA-felbontású (640×480 pixel)
CCD-érzékelôvel is rendelkezik. A látó-
mezô optimális megvilágítására a beépí-
tett LED fényforráson kívül egy egész sor
kiegészítô áll rendelkezésre: háttér, spot,
gyûrûs, oldalsó és vonal formátumban. A
6, 8 vagy 12 mm-es fókusztávolság 50
mm-tôl 1000 mm-ig terjedô munkatarto-
mányt tesz lehetôvé. A munkaterület így
50 mm-nél bélyeg-, 1000 mm-nél A3-as
lap méretû. A 0,2 mm-es maximális fel-
bontás a felhasználó számára nagyfokú
flexibilitást enged.

A BVS képes egyszerre 25 tulajdonság
egy menetben történô vizsgálatára. Ezzel
képes 25 egyedi érzékelô helyettesítésé-
re, így akár egy pralinésdoboz tartalmá-
nak megléte egyszerre ellenôrizhetô.
Ezen túl a látott képen elhelyezendô
vizsgálóeszközök jelenlétet, pozíciót,
kontúrt ellenôriznek, vonal- és datamát-
rix-kódokat olvasnak. Összességében a

vision szenzor nyolc tulajdonságot képes
vizsgálni, amibôl hét minden kivitelû
készüléknél rendelkezésre áll. Ehhez tar-
tozik a világosság, kontraszt és kontúr
érzékelése, élek számlálása, mintázatok,
jelölések megléte és a pozíció ellenôrzé-
se, két él távolságának meghatározása,
mindezt egy képen.

A világosság ellenôrzésével például
egy pohár jelenléte állapítható meg. A
Widmann esetében a világos értéknél
van pohár, sötét terület esetében hiány-
zik. A távolságmérésnél egy elôre meg-
határozott érték segítségével eldönthetô,
hogy van-e elegendô perem, ahová
késôbb a fóliát hegesztik.

A parancsolt érték és a tûrés beállítása
többek közt a ConVis szoftver segítségé-
vel megy végbe. Ez PC vagy külsô, kép-
ernyôs konfigurátor segítségével történik.
Ezen a felhasználó egy élôképet lát,
amely bármikor megállítható, tárolható
és egy késôbbi idôpontban újra elôhív-
ható például érzékelôtanítási célra. A
látómezôn belül az egyes rendelkezésre
álló eszközök nemcsak kombinálhatóak
egymással, hanem ugyanaz többször
egymás után is lerakható. Az eszközök
zöld, illetve piros jelölése még a letöltés,
illetve az automatikus üzemmódba vál-
tás elôtt jelzi a felhasználónak, hogy a
határértékek jól be vannak-e állítva.

Megéri a pénzét

Mindegy, hogy jelenlét, pozíció vagy töl-
tetmennyiség, a Balluff Vision szenzorai-
val a legkülönfélébb paraméterek ellen-
ôrizhetôk, hogy aztán a három, egymás-
tól független digitális kimenetén igen/nem
választ adjon. A hagyományos optoelekt-
ronikai érzékelôk tárgyak meglétét ugyan
tudják ellenôrizni, azt viszont nem, hogy

A WIDMANN BALLUFF VISION SZENZOROKKAL
ELLENÔRZI TERMELÉSI FOLYAMATAIT
Ki ne kívánt volna már olyan érzékelôt, amely olyan sokoldalú, hogy
egyszerre több feladatot tárol? A számtalan, egyenként rögzítendô és
paraméterezendô, különleges érzékelô helyébe egyetlen intelligens
léphet, amely akár az összes minôség-ellenôrzési feladatot ellátja. A
Balluff BVS Vision szenzorai ilyen sokoldalúak. Ezek ugyanis nemcsak
25 jellemzôt vizsgálnak pozíciótól függetlenül egy menetben, hanem
legfeljebb hét feladat, mint például élek számlálása, kontraszt érzéke-
lése, világosság és mintázat ellenôrzése egyszerre megoldható. Ez az
univerzális alkalmazhatóság a Widmann speciális gépgyártót is meg-
gyôzte, aki csomagológépeit több BVS-szel szerelte fel.  A Widmann
specialitása a fóliafeldolgozó gépek. Az irodai termékek gyártására
szolgáló gépek és berendezések tervezése 1946 óta a cég fô tevékeny-
ségi körébe tartozik, legyen az fóliahegesztô gép, gyûrûs- vagy gyors-
lefûzô automata, ultrahangos hegesztôgép – ezen feladatok bármelyi-
kére csak speciális gépek képesek

1. ábra. Balluff Vision szenzor 
konfigurátorral

2. ábra. Vision szenzor ellenôrzi 
a poharak jelenlétét és a megfelelô
töltöttséget



megfelelô pozícióban vannak-e. Sokkal komplikáltabb megol-
dás lenne egy vákuumos rendszer, amely a pohár meglétét
jelezné a szerszámban.

A felhasználóbarát betanítás és a flexibilitás azok az ismérvek,
amelyek miatt a Widmann a Vision szenzor mellett döntött. Más
szenzortechnikai megoldás esetén a töltômennyiségek és pohár-
méretek változása miatt az átállás igen sok idôt igényelne. A BVS
esetében a már korábban letárolt program lehívása gyorsan
lezajlik, ezzel az átállás idejét minimalizálja, akár teljesen elha-
nyagolható mértékûre csökkenti. Az a tény, hogy egyetlen rend-
szerrel a pozicionálás és a jelenlét mellett a töltésszint is ellen-
ôrizhetô, a Widmann számára kifejezetten elônyös.

A kis méreteknek köszönhetôen az integráció szabadsága
különösen az élelmiszer-ipari alkalmazásoknál elônyös. Nagy
hatótávolságának hála, a hagyományos érzékelôkhöz képest az
élelmiszerektôl sokkal távolabb helyezhetô el. A Balluff Vision
szenzora az ideális érzékelô akkor, ha különbözô részleteket
egyszerre, egy 100%-os minôségbiztosítási rendszerben auto-
matikusan kell észlelni. Alkalmazásával a magas rendelkezésre
állásnak köszönhetôen a minôség és a termelékenység növelé-
se garantált.

i
További információk a www.balluff.hu honlapon
Balluff Elektronikai Kft.
8200 Veszprém, Pápai u. 55.
Tel.: (+36-88) 442-623
ertekesites@balluff.hu

3. ábra. Bliszterezôgép körasztala, behelyezett poharakkal

4. ábra. Élô kép a konfigurátoron
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CRT-V1 idôrelék a TME kínálatában

MF csatlakozók a TME kínálatában

A TME kínálatában fellelhetô a lengyel COBI ELECTRONIC cég által gyártott
CRT-V1 idôrelé, amely 16 univerzális idôfunkció realizálására alkalmas. Üze-
melhet csillag-delta rendszerben, keresztkapcsolóként vagy automatikus kasz-
kádkapcsolás-rendszerben. Ebbôl következôen a CRT-V1 számos különbözô
relét kiválthat, rendkívül kedvezô árának megtartása mellett. Az egyes funkciók
az egység elôlapján lévô gombokkal programozhatóak. Ezek fölött helyezkedik
el egy hétszegmenses LED-kijelzô, amely információt nyújt a programozáskor
bevitt beállításokról és a relé üzemállapotáról. Az idô visszamérése két idôegy-
ségen át történik 0,01 másodperctôl 100 óráig tartó intervallumban. A beállítá-
sok pontossága és reprodukálhatósága 0,01 s. A relé minden üzemi paraméte-
rét a kitörölhetetlen EEPROM-memória rögzíti. A végrehajtó elemeket 2 db relé
jelenti, amelyek érintkezôinek terhelhetôsége 16 A/250 VAC. A kiválasztott prog-
ramtól függôen ezek mûködhetnek normál nyitott érintkezô-konfigurációban,
vagy mint átkapcsolórelék (R1 normál nyitott, R2 normál zárt).

A CRT-V1 relé megtáplálható 24 ... 250 VAC 50/60 váltakozó árammal, vagy
24 ... 250 VDC egyenárammal. A kimenet és bemenet közötti átütési feszültség
garantáltan nem kisebb, mint 2,5 kV. A relét 17,5 mm széles, modulrendszerû
tokozatban gyártják, védettsége IP20, DIN-sínes szerelésre kialakítva. Üzemi
hômérséklet-tartománya: –20 ... +50 ˚C.

CRT-V1-es idôrelé

A TME kínálatában megtalálhatók az
intelligens MFC12x, MFF12x, MFI12x,
MFT12x csatlakozók. Ezek közteselem-
ként használhatók tetszôleges, kétállású
érzékelôk M12-es csatlakozóhoz történô
adaptálásához. Alkalmazásukkal egy

általános érzékelô funkciói az alábbiak-
kal bôvíthetôek:
� manuálisan programozható impulzus-

számláló 1-65535 tartományban
(MFC12x csatlakozóval),

� manuálisan programozható, frekven-
ciaváltozást érzékelô mozgásmodul
(MFF12x csatlakozóval),

� kimenetifunkció- és polarizációinver-
ter – mely az érzékelô polarizációját
PNP-rôl NPN-re (MFI12PN4 csatlako-
zó), vagy NPN-rôl PNP-re (MFI12NP4
csatlakozó) váltja, ill. a kimenet típusa
is változtatható NO-ról NC-re, vagy
NC-rôl NO-ra,

� manuálisan programozható idôzítô
(MFT12x csatlakozó).
A csatlakozót az érzékelô és az össze-

kötô kábel közé kell helyezni, további

szerelvények használata nélkül. A funk-
ciók programozása úgy történik, hogy a
tanítható bemenetbe H-szintû jelet
adnak, és az érzékelô hatósugarában egy
megfelelô eseményszekvenciát kénysze-
rítenek ki. A beprogramozott értékek
beíródnak az EPROM memóriába, és
áramszünet esetén sem törlôdnek.

A csatlakozók alkalmazásának további
elônye, hogy a kimeneti terhelhetôség
400 mA-ig nô.

i

További információk 
a www.tme.hu honlapon
TME Hungary Kft.
1143 Budapest, Ilka u. 46. 1/1
Tel.: (+36-1) 220-6756
tme@tme.hu

Intelligens MF csatlakozó

Az ethernetkommunikációs felület egyre nagyobb teret hódít a
PLC-vel vezérelt ipari és épületautomatizálás terén, hiszen
többféle topológiában alkalmazható, valamint egyszerûen
illeszthetô a jelenleg alkalmazott számítógépes rendszerekhez.
A WAGO ezt az igényt szem elôtt tartva már több éve forgal-
mazza az ethernetalapú PLC-it és buszcsatolóit, valamint a
hozzá tartozó kiegészítôelemeket: switcheket és ipari RJ–45-ös
csatlakozókat. A növekvô elvárások, valamint az eddig meg-

szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki az ethernetes PLC-
k új családját, amely mindenben teljesíti a modern vezérlések-
kel szemben támasztott követelményeket

A PLC-k és a csatolók is új tokozatba kerültek, amelyeket
nagyobb szellôzônyílással láttak el, biztosítva így a belsô elektro-
nika számára a megfelelô hûtést. Ez lehetôséget adott nagyobb tel-
jesítményû processzorok beépítésére, így a rendszer számítási
sebessége a többszörösére növekedett. Ennek, illetve a program-

ETHERNETES VEZÉRLÔRENDSZEREK 
WAGO ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁVAL
TÖREKY GÁBOR



és adatmemó-
ria megduplázá-

sának köszönhe-
tôen az új PLC-k

bonyolultabb mûvele-
tek és vezérlési feladatok ellá-

tására is alkalmasak. További
újdonság, amely elsôsorban a mérésa-

datgyûjtés területén hasznosítható, hogy egyes
típusokban SD memóriakártya-foglalat is van, amely

akár 8 GiB-os kártyát is képes kezelni.
A PLC-k és a csatolók továbbra is tartalmazzák azokat a fon-

tosabb protokollokat, mint a Modbus/TCP, EthernetIP, DHCP és
SNMP. Az ethernetes felülethez való közvetlen hozzáférés miatt
ritkább, vagy egyedi szabványok is alkalmazhatóak.

Az IP-címek a megszokott módon szoftveresen is meghatá-
rozhatóak, viszont lehetôség van a dipkapcsolókkal történô
beállításra is. Ez utóbbinak köszönhetôen a beépítés helyén 
– amely bizonyos esetekben igen nehezen hozzáférhetô – nincs
szükség semmilyen bonyolult konfigurálásra, a címbeállítás
után a rendszer élesztése, a programok feltöltése a központi
helyrôl is egyszerûen végezhetô.

Mindegyik típust két db 100 Mibit-es ethernetporttal látták el. Ez
egyrészt biztosítja az egyszerûbb, gyorsabb, rövidebb nyomvona-
lú hálózat kialakításának a lehetôségét, hiszen nem szükséges a
központi switchbôl minden egyes PLC-hez csillagpontos elrende-
zésben külön ethernetkábelt vezetni, hanem az egyes eszközök
switch-ként továbbítják az adatokat a megfelelô helyre. Másik elô-
nye, hogy amennyiben az így kialakított vonalas topológiát
gyûrûvé zárjuk, úgy egy nagy biztonsággal üzemeltethetô, redun-
dáns kommunikációs hálózatot ka punk. Az egyik ponton fellépô
kábelszakadás nem befolyásolja a rendszer mûködését, hiszen a
kialakított gyûrû másik ágán az adatok eljutnak a kívánt helyre.

Egyes típusoknál meghatározható a két ethernetport funkció-
ja is. Míg egyik esetben az egységek az elôbb leírtak szerint
switch-ként üzemelve mûködnek; máskor lehetôség van külön
IP-címet konfigurálva két különálló hálózathoz kapcsolni. Így
kialakítható egy olyan felület, amely egyrészt a technológiai
folyamatokat képes vezérelni, másrészt adatokat továbbítani az
irodai rendszerek felé anélkül, hogy ez a két hálózat fizikailag
össze lenne kapcsolva. Ez a funkció nagyobb tervezési szabad-
ságot és a feladathoz illeszkedô kialakítást tesz lehetôvé.

Bôvült az ipari switch-ek palettája is: egyszerûbb feladatok-
hoz a rendkívül kedvezô áron kapható ecotípusok javasoltak,
amelyek helytakarékos kivitelben készültek, és egyszerûen ins-
tallálhatóak. Nagyobb biztonságot igénylô rendszereknél a nor-
máltípus használata ajánlott, amely redundáns betáplálással
rendelkezik, és az egyes portok állapotát relékontaktuson
keresztül is ellenôrizni lehet, így a kábelszakadás azonnal jelez-
hetô. Egyes switch-eket optikai porttal is felszereltek, így hosz-
szabb távolságra, nagyobb sebességgel képesek az adatokat
továbbítani. Mindkét fajta elérhetô 5, illetve 8 portos kivitelben
is, tápellátásuk az iparban leggyakrabban használatos 
24 VDC feszültségszinttel történik.

Természetesen az itt felsorolt új típusok – valamint a régebbi faj-
ták is – rendelkeznek az összes olyan tanúsítvánnyal, amelyek al -
kalmassá teszik a nehéz ipari környezetben való alkalmazásukat is.

Bármely ethernetes eszköz megbízható és gyors csatlako -
zásához elérhetôek az ipari RJ45-ös csatlakozók, valamint 
TS 35-ös sínre szerelhetô kábelkifejtôk is.

Az elôbbiekben felsorolt WAGO eszközök segítségével a fel-
adathoz illeszkedô, egyszerûen használható és megbízható
ethernetalapú rendszer építhetô gyakorlatilag bármely vezérlés-
elvégzéshez.

www.wago.com

Új, ethernet alapú PLC
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www.rohde-schwarz.com
www.nmdg.be

www.lecroy.com

www.tek.com/

Együttmûködés nemlineáris hálózatelemzô portfólió kiterjesztésére

LeCroy: továbbra is vezetô szerep az oszcilloszkópok piacán

Az R&S együttmûködési megállapodást kötött a belga NMDG
céggel, amely a nemlineáris hálózatokat elemzô megoldások
szakosodott szállítója, és ennek az együttmûködésnek a révén
az R&S bôvítheti a nemlineáris mérési megoldásainak kiterjedt
hálózati elemzôportfólióját.

A korszerû, fejlett RF-elemeknek és -rendszereknek támogatniuk
kell a komplex modulációs módszereket, és egyre szélesebb átvé-
teli sávszélességekhez kell alkalmazkodniuk. A cél nagyobb adat-
átvitel elérése a teljesítményigény egyidejû csökkentése mellett.

Az NMDG az R&S-sel együtt 2008 óta dolgoz ki vizsgálati
megoldásokat a nemlineáris alkatelemek elemzésére. Rend szer -
integrátorként az NMDG az R&S T&M berendezéseit használja
fejlett karakterisztikameghatározó rendszerek elôállítására. 

A vektoros hálózatelemzôk vezetô gyártójaként az R&S teljes
portfóliót kínál, kezdve az olcsó, általános célú, RF-tartományú
mûszerektôl egészen a legkorszerûbb mûszerekig, amelyek lefedik
az akár 500 GHz-ig terjedô frekvenciatartományt. Az R&S számos
fejlôdési „mérföldkô” birtokosa: kifejlesztette az elsô vektoros háló-
zatelemzôt (1950), az elsô nyolckapus hálózatelemezôt (2005) és
az elsô 67 GHz-ig mûködô vektoros hálózatelemzôt (2010).

Az NMDG LSNA-technológián alapuló rendszerintegrációjá-
nak sémája, amelyben a Rohde&Schwarz által gyártott mûsze-
rek helyet kapnak:

Nagyobb mintavételi sebesség és jelintegritás 
a Tektronix oszcilloszkópoknál
A Tektronix bejelentette, hogy a DPO/DSA/MSO70000C sorozatú
digitális és vegyes jelû oszcilloszkópokat 100 gigaminta/s-os min-
tavételi sebességgel szállítja, ami kisebb zajt és egyidejûleg meg-
növelt adatpontszámot tesz lehetôvé az ötszörösen túl-mintavéte-
lezett 20 GHz-es adatgyûjtéseknél. Ez a világviszonylatban is leg-
jobb túl-mintavételezés egy nagy sávszélességû oszcilloszkópnál
jelentôs elônyökkel jár, amelyek közé tartoznak a pontosabb jelin-

tegritási mérések az olyan nagy sebességû soros szabványok ese-
tén, amilyen pl. a PCI Express Gen 3. A további bôvítések maguk-
ban foglalnak új és gyorsabb számítástechnikai platformot és stabi-
labb idôalapot, amely ideális a radaralkalmazások szempontjából.

A LeCroy új fejlesztésû WaveMaster® 8Zi-A
típusú digitális oszcilloszkópjai – az ún. 8Zi-A
sorozat – akár 45 GHz-ig terjedô sávszélesség-
rôl és 120 gigaminta/s-os mintavételi sebesség-
rôl gondoskodik, vagyis a világ legnagyobb sáv-
szélességû és leggyorsabb mintavételû valós
idejû oszcilloszkópja, amelyet 768 Megapont
kapacitású elemzési memóriával kombináltak.
Ezenfelül egy 20 GHz valódi analóg sávszéles-
ségû, négycsatornás modell  bevezetése a négy
csatornán rendelkezésre álló legnagyobb teljesí-
tôképességet és jelhûséget jelenti. Valamennyi
modellnél a Zi-8CH-SYNCH jelû oszcillo-
szkóp-szinkronizáló készlettel az adat gyûjtési
kapacitás megkétszerezhetô és valamennyi csa-
torna jele egyetlen kijelzôrácson jelenik meg.

A szabványos mintavételi sebesség 120 gigaminta/s 45 GHz-es sávszélesség esetén, 80 gigaminta/s 25-tôl 30 GHz-ig terjedô sávszélességnél
és 40 gigaminta/s mind a négy csatornán 20 GHz sávszélesség esetén. A 4-tôl 20 GHz-ig terjedô sávszélesség esetén a szabványos mintavételi
sebesség 40 gigaminta/s mind a négy csatornán azzal az opcióval, hogy két csatornán a mintavételi sebesség 80 gigaminta/s-ra növelhetô.
Elemzések céljára a teljes memória rendelkezésre áll. A szabványosan 20 Megapont/csatorna opcionálisan 256 Megapont/csatornáig terjeszt hetô
ki. A 120 és a 80 gigaminta/s-os üzemmódban a memória egyesíthetô 768 és 512 Megapont/csatornáig. Azok az ügyfelek, akik korábban egy
8Zi modellt szereztek be, most annak teljesítôképességét és sávszélességét a 8Zi-A-nak megfelelô szintre fokozhatják („upgrade”-elhetik).

Nagyjelû hálózat-
analizátor

NMDG rendszerintegráció

Nagysebességû
oszcilloszkópok

Spektrum-
analizátor

Vektoros jel-
analizátorok

Vektoros hálózat-
analizátorok

Modell Sávszélesség Max. mintavételi 
sebesség

4 ch standard 
memória

WaveMaster 804Zi-A 4 GHz 40 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 806Zi-A 6 GHz 40 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 808Zi-A 8 GHz 40 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 813Zi-A 13 GHz 40 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 816Zi-A 16 GHz 40 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 820Zi-A 20 GHz 80 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 825Zi-A 25 GHz 80 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 830Zi-A 30 GHz 80 gigaminta/s 20 Megapont

WaveMaster 845Zi-A 45 GHz 120 gigaminta/s 20 Megapont
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Gázok térfogat- és tömegáramának mérésére gyak-
ran használnak termikus áramlásszenzorokat. A
Schmidt Technology univerzálisan alkalmazható és
innovatív megoldása most akár 350 ˚C hômérsékle-
tig lehetôvé teszi a méréseket

Az áramlási sebesség és a térfogatáram a termikus anemometria
elvén mérhetô. Ennél a módszernél egy szenzorelemet folyama-
tosan fûtenek, és a hômérsékletét szabályozókör segítségével
állandó, kb. 40 ˚C-kal a közeg hômérséklete felett tartják. A
szenzorelem a mérendô közeggel érintkezve a levegô vagy gáz
áramlása miatt lehûl. A fûtôelemrôl a közeg felé történô hôát-
adás végsô soron az áramlási sebesség mértéke.

Ennek a módszernek az elônye a nagyon csekély, 0,2 Nm/s
feletti légáramoktól a sûrített levegônél elôforduló nagy térfogat-
áramokig terjedô mérés lehetôségében rejlik. Emellett a termikus
áramlásszenzor nagyon robusztus, karbantartást nem igényel, és
gyorsan reagál.

Az új anyagok magas hômérsékleteknek is ellenállnak

Magas hômérsékleteken a termikus anemométerek használata
eddig korlátokba ütközött. A Schmidt Technology az áramlás-
szenzorok gyártásában szerzett sokéves tapasztalatát a legkor-
szerûbb technológiákkal és anyagokkal párosította, és a szenzo-
rok olyan új generációját mutatta be, amellyel a tényleges térfo-
gatáram egészen magas hômérsékleteken is mérhetô.

Az újdonság neve SS 20.650 és a speciális kötôelemek mel-
lett nagy hôállóságú kerámiából készült szenzorelemmel ren-
delkezik. A mechanikai igénybevételtôl és a nagy nyomástól
szintén nagymértékben hôálló kerámia kamrafej védi.

Beépítési hosszok az ügyfél igénye szerint 

A 16 barig nyomásálló szenzor most 350 ˚C maximális hômér-
sékletig használható. A beépítési hosszok 400 és 1000 mm között
változnak, de a vevôi igényeknek megfelelô egyedi hosszok is
rendelhetôek, amelyek a beépítési helyzetet is figyelembe veszik.

A szenzor igény esetén nagy pontosságú kalibrációval is ren-
delhetô. Ehhez a Schmidt minden egyes szenzort referenciacsa-
tornák használatával kalibrál, a pontosságot és a reprodukálha-
tóságot pedig ISO-kalibrációs tanúsítványon dokumentálja.

Nincs drift és nem szükséges karbantartás

Az SS 20.650 szenzor segédértékek és számítások nélkül végez-
hetô mérésével, valamint 0,2 Nm/s és 60 Nm/s közötti, nagy-
mértékben dinamikus méréstartományával még tágabb alkalma-
zási területet kínál, és a drift és a karbantartás igénye nélkül
hosszú távú stabilitást nyújt. Emellett a legjobb választás, ha
nehezen elérhetô helyeken kell méréseket végezni.

Az SS 20.650 mint karbantartásmentes, nyomás- és hômér-
sékletálló, univerzálisan használható szenzor az elôdeinél is
megtalálható elônyöket fejleszti tovább.

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

– áramlás-, nyomás-, hômérséklet- (pyrométerek is) szintmérés
– bepréselés-felügyelet (út/erô mérés), nyomatékmérés
– adatgyûjtôk (hômérséklet/páratartalom, univerzális)
– nedvességtartalom-mérés (papír, fa, beton stb.)
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

1. ábra. Az új fejlesztésû, 
karbantartást nem igénylô 
szenzorelem nem csak 350 ˚C-ig
terjedô hômérsékleteken 
alkalmas mérésre, hanem 

a beépített fûtôelemnek és hômérsékletszenzornak 
köszönhetôen egyszerre mérhet hômérsékletet és áramlást

4. ábra. A tömegáram kiegészítô szenzorok nélküli közvetlen
mérése a technológiai kemencékben pontos sztöchiometrikus
égést tesz lehetôvé

3. ábra. A kerámiából 
készült, aerodinamikai 
szempontból ideális formájú kamrafej 
védi a szenzorelemet, amelynek szintén
nagymértékben hôálló kerámia az alapja

TÉRFOGATÁRAMOK KÖZVETLEN MÉRÉSE 
A Schmidt Technology magas hômérsékletekre is alkalmas, 
karbantartást nem igénylô áramlásszenzorokat mutatott be 

2. ábra. Az áramlás csövön belül 
változó profilja miatt a szenzor csúcsát

a csô közepéig be kell vezetni
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Hidraulikus repülôgép-alkatrész 
tesztállomás

Biztonsági okokból a repülôgépek minden
hidraulikus alkatrészét idôrôl idôre meg
kell vizsgálni. A szállítók megkövetelik,
hogy a repülôgépek üzemeltetôi végezzék
el ezeket az ellenôrzéseket, méghozzá szi-
gorú protokoll szerint, aminek a neve
Alkatrész Karbantartási-kézikönyv (CMM –
Component Main tenance Manual). A pro-
tokoll elôírja, hogy milyen tesztlépéseket,
milyen vizsgálatokat kell elvégezni, miféle
nyomásértékeket és elfogadási kritériumo-
kat kell alkalmazni.

A mai tesztállomások legnagyobb
része egy, vagy mindössze néhány hidra-
ulikus alkatrész vizsgálatára alkalmas. 
Az ilyen dedikált tesztállomások akár 
60 000 euróba is kerülhetnek, és a beépí-
tett szabályozóeszköz kötött tulajdonságai
okán ezek a berendezések csak korláto-
zott számú teszt elvégzésére alkalmasak.

A Hycom fejlett hidraulikus rendszere-
ket tervez, illetve gyárt, és rugalmasabb
tesztállomás fejlesztésérôl döntött, amely
szivattyúk, szelepek, munkahengerek és
szervorendszerek szélesebb választéká-
nak vizsgálatára alkalmas.

A megvalósítás során egy flexibilis rend-
szert állítottunk fel NI adatgyûjtô (DAQ)
eszközök és LabVIEW-val fejlesztett szoft-
ver segítségével, ami megfelel az alábbi
fôbb követelményeknek: a teszt futás alatt
újrakonfigurálható, adatokat gyûjt és
vezérli a rendszert, riportokat generál, va -
la mint a rendszer egészére értve csökken-
ti a költségeket azáltal, hogy egyetlen
berendezéssel számos különbözô alkat-
rész tesztelése valósítható meg. „A fejlesz-
téshez a LabVIEW grafikus fejlesztôi kör-
nyezetet választottuk, mivel az NI adat -
gyûjtô eszközök a LabVIEW-val jól és
könnyen kezelhetôen mûködnek együtt.”

A mi új rendszerünk mûködhet félauto-
mata módban – ilyenkor a kezelô indítja a
CMM-ben elôírt tesztlépéseket –, vagy tel-
jesen automatikusan, amikor NI TestStand-
és LabVIEW-alkalmazások együttmûkö-

désének eredményeként a teljes CMM-
teszt lefut. A rendszer elemei – áramlás- és
nyomásszabályozók, csôvezetékek és
csatlakozók a tesztelésre kerülô alkatrész
(UUT: unit under test) csatlakoztatásához
– egy szekrényben helyezkednek el,
továbbá egy érintô képernyô is tartozik
hozzá, amin a LabVIEW-alkalmazások
indíthatóak, illetve amelyrôl futás közbeni
információkat olvashat le az operátor. 
A tesztszekvenciákat elôre rögzítettük, a
kezelô így csak betölti a kiválasztott
CMM-tesztet, amelynek minden paramé-
terét pontosan beállították, egyszerûen
lefuttatja, és a végén megkapja az elôírt
tartalmú és formátumú jelentést.

Több ezer konfigurációhoz rugalmas
alkalmazás szükséges

Mivel nagyon nehéz lenne egy sok alkat-
részhez használható, ugyanakkor teljesen
kész rendszert készíteni, mi olyan tesztál-
lomást fejlesztettünk, amely könnyedén
hozzáigazítható a felhasználói igények-
hez és a hatósági követelményekhez. Így
aztán a felhasználónak kell a tesztelésre
kiválasztott alkatrésznek megfelelôen
összeállítania és konfigurálnia a vizsgála-
tot. Ehhez a szoftveralkalmazásnak valós
idôben kell diagramokat és állapotjelzôket

megjelenítenie. További elvárt és meg is
valósított szolgáltatások: Y-t és X-Y típusú,
grafikus diagrammegjelenítés, tetszôleges
csatornák összerendelése egymás függvé-
nyében való megjelenítésre, alapjel-be -
állítás lehetôsége, szabályozóhurkok-
ban a visszacsatoló jel dinamikus kivá-
lasztása, az adatok tárolásának lehetôsége
Microsoft Word vagy ASCII formátumban,
valamint egy felhasználó interfész, amely
menet közben változtatható, és a változá-
sok el is menthetôek. A felhasználói inter-
fészen mó dosítani lehet a megjelenített
állapotjelzôk és vezérlôjelek halmazát,
hozzá lehet rendelni a ki- és bemenetek-
hez, au to matikus tesztelési lépésekhez és
kalibrációs folyamatokhoz.

A fejlesztéshez a LabVIEW grafikus fej-
lesztôkörnyezetet választottuk, mivel az
NI adatgyûjtô eszközök a LabVIEW-val
jól és könnyen kezelhetôen mûködnek
együtt. Meghatároztuk a szoftver-köve-
telményeket, a KW-Automation pedig
elvégezte a szoftverfejlesztést.

Mivel nagyon sok terméket számos
konfigurációban kell tesztelnünk, egy
igen flexibilis szoftveralkalmazást kellett
fejlesztenünk. Az installáció során a fel-
használó létrehoz egy változó listát
nevekkel, és hozzárendeli az elemeket a
tesztállomáson elérhetô adatgyûjtô ele-
mekhez, érzékelôkhöz és beavatkozó-
szervekhez. A tesztállomáshoz tartozik
néhány szabad I/O port, így a felhaszná-
ló olyan érzékelôket is tud csatlakoztatni,
amelyek a tesztelésre kerülô alkatrész
tartozékai. Ily módon mérhetô például a
beavatkozók kimenôárama.

AZ NI ADATGYÛJTÔ ESZKÖZÖK ÉS A LABVIEW 
ALKALMAZÁSA HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK
GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ TESZTELÉSÉRE
R. KLEIN WOLTERINK

Több mint 3000 típusú hidraulikus repülôgép-alkatrész – lehetnek forgó és
nem forgó elemek – az Alkatrész-karbantartási Kézikönyv elôírásainak
megfelelô vizsgálatának elvégzésére alkalmas tesztállomás létesítése
nem egyszerû feladat. Új, megbízható rendszerünket több megrendelônk-
nél telepítettük, akiknek költségei ezáltal jelentôsen csökkentek



Minden I/O ponton folyamatos minta-
vétel történik, 50 kHz (LVDT esetén)
vagy 5 kHz mintavételi frekvenciával, a
Real-time System Integration busz (PXI
keret backplane busza) segítségével,
szinkronban. Az adatok egy valós idejû
adatbázisba kerülnek, amely folyamato-
san frissül a háttérben. A felhasználó
rövid, gyors lefutású események rögzíté-
séhez és megjelenítéséhez magasabb
mintavételi frekvenciát választhat.

13 hardveridôzítésû PID szabályozót
alakítottunk ki a szoftverben, amelyek
5 ms ciklusidôvel mûködnek. Ezeket a
PID szabályozókat elsôsorban a tesztállo-
másra kötött berendezések nyomásainak
és folyadékáramainak szabályozására
használjuk. A PID szabályozók I/O vona-
lait egyszer, a rendszer összeállítása ide-
jén konfiguráljuk, és az adatokat a konfi-
gurációs listában tároljuk. Ezenkívül, a
beépített PID szabályozók mellett a fel-
használó szabadon definiálhat további
PID szabályozókat, azaz hozzárendelhet
PID szabályozófunkciót a tesztelésre
kiválasztott alkatrészhez, kiválaszthatja a
kimeneti és a visszacsatoló jelet, valamint
a szabályozó típusát.

Annak érdekében, hogy a tesztelésre
kiválasztott alkatrész kapcsolódása és
tesztlépései is megjeleníthetôek legye-
nek, a felhasználó beállíthatja és elment-
heti a felhasználói interfészt: vezérlôket,
állapotindikátorokat, képeket helyezhet
el a képernyôn, megjelenítheti és tárol-
hatja az I/O-listát, valamint a szabályo-
zók paramétereit, illetve tulajdonságait.

A képernyô látható részén van egy elôre
definiált objektumkészlet, amibôl a fel-
használó választhat, ha szükséges. Ezek az
objektumok a szokásos drag&drop techni-
kával helyezhetôek el a kívánt helyen. Az
elôre definiált objektumkészletben vannak
numerikus megjelenítôk, mérôeszközök,

vezérlôk, diagramok, logikai változók és
képvezérlôk, amelyek segítségével a fel-
használó betöltheti a tesztelésre kerülô
alkatrész képét, és végül – de nem utolsó-
sorban – az adott alkatrész teszteléséhez
használatos felhasználói PID szabályozó.
A felhasználó mentheti az összeállított
képernyôtartalmat – természetesen az
objektumok pozícióadataival együtt –, és
szükség esetén újra be tudja tölteni.

Az objektumok helyzetadatán túl a fel-
használó módosítani és menteni tudja az
objektum egyéb tulajdonságait is, mint
például képaláírás, betûméret, mérték-
egység, tartomány és a kapcsolódó csa-
torna vagy listaelem neve. A felhasználói
PID szabályozót mint subpanelt lehet lét-
rehozni, azaz egy VI frontpanelt beágya-
zunk egy másik VI-ba.

Létrehoztunk egy úgynevezett paraméte-
rek-szolgáltatást is. Mivel a tesztállomást az
operátor érintô képernyôn keresztül kezeli,
a paraméterek megváltoztatása nehéz lehet.
Most úgy oldottuk meg, hogy a felhasználó
kattint a vezérlôn, ettôl a színe kékrôl piros-
ra vált, vagy vissza. A tesztállomás vezérlô-
pultján van két nagy piros és kék gomb. 
A megfelelô tekergetésével növelhetô vagy
csökkenthetô a vezérlés. A színek azt is jelö-
lik, hogy az adott vonal aktív-e vagy sem.
Egy teszt felépítése után, a teljesen automa-
tikus módban az NI TestStand futtatja 
a tesztszekvenciát, vagy félautomatikus
módban az operátor a LabVIEW-alkalma-
zásból hajtatja végre a teszt lépéseit.

Hardver

Több rendszert szállítottunk a vevôinknek.
Sok alkalmazásban PXI-rendszert használ-
tunk az adatgyûjtés magjaként, mivel 
a kábelezés hatékony, a rendszer robusz-
tus, a szinkronizálás a hátlapi buszon meg-
oldott és a karbantartás egyszerû. A rend-

A vizsgálóállomás képernyôje
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szereinkben – a felhasználók igényének
megfelelôen – sokféle adatgyûjtô modult
használunk. A legtöbb rendszerben van
számláló / idôzítô modul a szöghelyzet- és
elmozdulás-érzékelôkhöz és az áramlás -
szabályozáshoz, egy analóg kimeneti
modul hullámforma-generátorként és a
beavatkozószervek meghajtó áramának
elôállításához, digitális I/O modul és per-
sze analóg bemeneti modulok áramlás- és
nyomásméréshez, valamint szimultán
mintavételre képes modulok a lineáris dif-
ferenciáltranszformátoros helyzettávadók-
hoz (LVDT-k). Az LVDT-k esetén a minta-
vételi frekvencia magas, és szoftveres
demodulálással kapjuk meg a helyzetada-
tot. Egy tipikus rendszer akár 10 adatgyûjtô
modult is tartalmazhat, több száz I/O csa-
tornával, amelyeken a mintavétel és a jel-
frissítés frekvenciája tipikusan 5 kHz.

Következtetés
Új, megbízható rendszerünket már szá-
mos vevônknél üzembe helyeztük, és
mindenütt jelentôs költségcsökkenést
tapasztaltunk. A rendszerarchitektúra
megengedi, hogy a felhasználó több mint
10 adatgyûjtô eszközt telepítsen a teszt-
állomásba, ami tág teret enged egyedi
rendszerek és megoldások létrehozásá-
nak. Ráadásul a mérés, feldolgozás és a
sok I/O felügyelete komoly számítási tel-
jesítményt igényel. A LabVIEW-alkalma-
zás önállóan egyensúlyban tartja a fel-
adatokat és a folyamatokat, valamint lehe-
tôvé teszi a számítógép cseréjét, kétmagos
processzorral szereltrôl négymagos 
processzorral mûködôre, ami a tapasz -
talatunk szerint igen jelentôsen növeli 
a rendszer teljesítményét anélkül, hogy 
a kódon bármit változtatnunk kellene.

SZENZORHÁLÓZATOK HIÁNYZÓ MÉRÉSI 
ADATAINAK PÓTLÁSA (2. RÉSZ)
EREDICS PÉTER

Egyszerû statisztikai módszerek

A hiányos adatelemek teljes elvetése: az
egyik legkézenfekvôbb megoldás a hiá-
nyos adatokat tartalmazó elemek kiszûré-
se az elôfeldolgozás során. A megoldás
nagyon robusztus MCAR- és MAR-eset-
ben, azonban csak akkor alkalmazható,
ha kellôen sok adat áll rendelkezésre még
a hiányos adatok eldobása után is. A
módszer nagy elônye, hogy nem hoz be
becsült (ezért szükségszerûen bizonyos
mértékben hibás) értékeket az adathal-
mazba, ezáltal az elemzések csak valós
adatokon dolgoznak. Hátrány azonban a
minták számának csökkenése, ami az
átlagos hibára kapott becslés pontosságát
ronthatja.

Pótlás átlaggal: amikor a hiányos ele-
mek törlése nem engedhetô meg, széles
körben alkalmazott megoldás a hiányzó
értéket a teljes adathalmazon vett átlaggal
helyettesíteni. A megoldás sajnos nem
veszi figyelembe az adatvektoron belül
az értékek függését, azonban elônye,
hogy egyszerûsége miatt igen alacsony
szinten is futtatható. A pótlási folyamat
nem hoz be új információt a rendszerbe,
ezért az adott változó átlagát nem befo-
lyásolja, ellenben a szórását torzítja, ami-
nek következtében az analízis során az
átlagos hibát is alábecsülhetjük.

Regressziós modellek alkalmazása:
összetettebb, ám sokkal jobb eredmé-

nyekre képes megoldásként regressziós
modellek alkalmazhatóak, amennyiben
az egyes változók közötti függés leírható
lineáris vagy magasabb fokú összefüggé-
sekkel. A pontosság a változók függését
egyre precízebben megfogó, magasabb
fokú modellek használatával értelem-
szerûen nô – e tekintetben csak a megol-
dás erôforrásigénye szab korlátot. A
mérési adatok közötti korrelációt leíró
modellek alkalmazhatóságát korlátozó
további tényezô, hogy a hiányzó értékek
összes lehetséges kombinációjára létre
kell hozni a modelleket. Ilyen nagyszámú
modell megalkotása és karbantartása
könnyen meghaladhatja a rendelkezésre
álló erôforrásokat. A modellek alkalmaz-
hatósága egyébként általános esetben
kérdéses, ugyanis annak ellenére, hogy a
változók általában függô viszonyban van-
nak egymással, nem feltétlenül minden
változó függvénye a többinek: amennyi-
ben úgy használunk modellt, hogy a füg-
gôség nem áll fenn, akkor a hiba igen
nagy is lehet. Ezt a lehetôséget elôzetes,
offline analízis segítségével lehet kizárni,
és az ilyen független változók pótlására
más megoldást kell választani.

Hot Deck Imputation: a módszer a tel-
jes adathalmazon belül keresi az adatvek-
torok ismert értékeinek összehasonlítása
alapján a hiányos vektorhoz leginkább
hasonló, teljesen ismert vektort, majd
abból emeli be a hiányzó értékek helyén

található mérési eredményeket. Mivel a
beszúrt értékek nem rögzítettek, ezért a
megoldás nem rontja el az eredmény
eloszlását, azonban a hasonlóságkeresés
nagy adatmennyiség esetén jelentôs idôt
vehet igénybe.

Cold Deck Imputation: az alapelv tel-
jesen azonos az elôzô megoldással, a
különbség mindössze annyi, hogy ez a
módszer nem az aktuálisan rögzített ada-
tokon dolgozik, hanem egy korábbi adat-
halmazban keresi a leginkább hasonló
vektort. A megoldás természetesen csak
akkor alkalmazható, ha rendelkezésre áll
egy ilyen másik adathalmaz, ebben az
esetben azonban az elôzô módszer tulaj-
donságain túl pozitív vonásként megje-
gyezhetô, hogy a külsô halmazból beho-
zott új információnak köszönhetôen
mind a szórás, mind az analízis során
tapasztalt átlagos hiba realisztikus marad.

Komplex statisztikai módszerek

Többszörös pótlás (Multiple Imputation):
a determinisztikus adatpótló eljárások
nagy hátránya, hogy torzítják a pótolt vál-
tozó eloszlását [2]. Ez könnyen belátható
abban az esetben, ha két – ismert szaka-
szán teljesen azonos – vektor kiegészíté-
sérôl kell gondoskodni: egy determiniszti-
kus megoldás mindkét vektort azonos
módon egészíti ki, míg a valóságban
könnyen elôfordulhat, hogy azok a hiá-
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nyos értékeken eltértek egymástól. A
többszörös pótlás módszere figyelembe
veszi a pótlóeljárás hibájának eloszlását,
mely a hiánytalanul rögzített vektorok
segítségével becsülhetô. Az éles mûködés
során egy érték pótlása közben a determi-
nisztikus értékbecslô kimeneté hez a hiba
eloszlásával azonos eloszlású véletlen
értéket adunk hozzá – önmagában ezt a
lépést hívják véletlen pótlásnak (Random
Imputation). Ez már elôrelépés, azonban
a szórás lehetô legpontosabb megtartása
érdekében ilyenkor nem egyetlen javított
vektort szúrnak be, hanem általában
praktikusan 3 … 5 azonos módon javított
és a megfelelô eloszlású véletlen hibával
kiegészített vektor kerül be az adathal-
mazba. A módszer elônye, hogy a szórás
megtartása mellett a mintaszám növelésé-
vel a késôbbi analízis által visszaadott
hibapontosságot is növeli, hátránya azon-
ban, hogy implementációs szempontból
nehézkes, valamint csak MAR- (Missing
At Random-) problémák esetén garantál-
tan mûködôképes.

Maximum likelihood döntés: ennél a
módszernél a becslést elôállító model-
lünk paramétereit keressük úgy, hogy az
adott modellparaméterek mellett az
ismert értékek valószínûsége maximális
legyen [3]. A gyakorlatban a maximum
likelihood-döntés meghatározására széles
körben alkalmazott eljárás az Expectation
Maximization algoritmus, mely két fontos
lépés iteratív ismétlésével határozza meg
a legvalószínûbb modellparamétereket:
az elsô lépés a becslés (Expectation), ami-
kor az ismert adatok alapján meghatáro-
zunk egy becslést a hiányzó értékekre. A
többszörös pótlás módszerénél említett
szórást elrontó hatások ellensúlyozására a
becsléshez érdemes egy véletlen hibát is
hozzáadni; a második lépés a maximali-
zálás (Maximization), amikor az így ren-
delkezésre álló (eredetileg ismert vagy az
elôzô lépésben becsült) adatok alapján a
likelihood-függvény maximalizálásával
határozzuk meg a modellparaméterek
frissített változatát. Az eljárás ezután
újabb becsléslépéssel folytatódik, egé-

szen addig ismételve a ciklust, amíg az
eredmény stabilizálódik. A módszer igen
hatékony, ugyanakkor implementációs
szempontból nem egyszerû, és számítás-
igénye se elhanyagolható.

Adatbányászati és autoregresszív 
módszerek

K legközelebbi szomszéd: a módszer
alapgondolata igen egyszerû: keressük
meg az ismert adatok alapján az adathal-
mazban a K leginkább hasonló adatvek-
tort [4]! Ezt követôen az ismeretlen érté-
ket a hasonló vektorok ismert értékeinek
hasonlóság alapján súlyozott átlagaként
becsülhetjük meg. A hasonlóság számítá-
sa történhet valamilyen (például euklide-
szi) távolságfogalom alapján, azonban
javítható a pontosság, ha az egyes kom-
ponenseket a kölcsönös információtartal-
muk mértéke alapján súlyozzuk. A köl-
csönös információ felhasználása különö-
sen elônyös abban az esetben, ha az ada-
tokat késôbb osztályozni kell, ugyanis a
javítás e módja növeli a késôbbi osztályo-
zás hatékonyságát. A megoldás nagy elô-
nye, hogy nincs szükség elôzetes modell-
alkotásra, hiszen maguk az adatok szol-
gálnak modellként, ám épp ezért hátrány-
ként jelentkezhet túl nagy adathalmaz
esetén a keresés lassúsága. A hasonló ele-
mek keresése gyorsítható, amennyiben az
adathalmaz egy szûkített részére szorítko-
zunk (pl. az utolsó M darab elemre),
azonban ez a korlátozás a pontosság
romlását eredményezheti. További pozití-
vum, hogy a módszer nem csak numeri-
kus, hanem diszkrét adattípusok esetében
is alkalmazható.

Asszociációs szabályok bányászata: az
asszociációs szabályok bányászatán ala-
puló módszerek az egy idôpontban mért
adatok közötti kapcsolatok szabályok for-
májában történô megfogalmazására
törekszenek [5]. A megvalósítás alapját a
hagyományos apriori algoritmus képezi,
melyet hiánytalan elemhalmazokon be -
lüli asszociációs szabályok azonosítására
alkottak meg, így jelen alkalmazása érde-

kében több helyen módosítani kell rajta.
Az egyik fô probléma az eredetileg
Boole-értékû változókról valós értékekre
való áttérés. Ezen túl az eredeti algorit-
must minden új elem érkezésekor elölrôl
újra kell indítani, mivel nem képes az új
adatok inkrementális beépítésére.
További nehézség, hogy a valós alkalma-
zásokban sok változó mellett az elemhal-
mazok lehetséges száma gyakran túl
nagy: ilyenkor reálisan korlátozható az
elemhalmazok száma, azonban ez ismét
az eredeti apriori algoritmus módosítását
igényli – dinamikus vagy közel dinamikus
folyamatok esetén a feldolgozandó ada-
tok mennyiségének csökkentését, ezáltal
az algoritmus futásának gyorsítása érde-
kében alkalmazható ablakozást, vagyis
csak az utolsó M darab minta figyelem-
bevételét. Ebben az esetben azonban
nehézségként jelentkezik az ablak mére-
tének meghatározása: túl kicsi ablak ese-
tén az aktuális trendek nem határozható-
ak meg, míg túl nagy ablak használata
mellett a futás feleslegesen lassú lesz. Az
ablakozás mellett a dinamikus jelleget
mutató folyamatok esetében további
súlyozótényezôként használható az ada-
tok frissessége is. A módszer egy átlagos
számítógép számítási és memóriakapaci-
tását igényli, amiért cserébe az egy-
szerûbb módszereknél jelentôsen
nagyobb pontosságra képes.

Autoregresszív módszerek alkalmazá-
sa: autoregresszív módszerek alkalmazá-
sa esetén a szabályok nem jelennek meg
olyan explicit formában, mint az asszo-
ciációs szabályok bányászata esetén [6].
Itt egy tanuló rendszer tanítása során
magában a rendszerben képezôdnek le
azok az összefüggések, melyek késôbb
az adatok visszaállításának alapjául
szolgálnak. Mester séges neurális hálóza-
tok jól alkalmazhatóak erre a célra: a
bemenetek és a kimenetek száma ilyen-
kor megegyezik, azonban a rejtett réte-
gek (amikbôl ilyenkor általában több is
van) az adatvektorok hosszánál keve-
sebb neuront tartalmaznak.

A tanítás során a háló bemenetére és
kimenetére azonos adatvektor kerül, illet-
ve tanítható a háló hiányos értékekkel is
(amikor a bemenôvektor bizonyos értéke-
it nullára állítjuk, ahogy az a fenti ábrán is
látható). A módszer elônye, hogy egyet-
len ilyen hálózat képes a hibák tetszôle-
ges kombinációjára pótlást szolgáltatni 
– bár természetesen a pontosság erôsen
függ a hiányzó értékek számától, vala-
mint legalább annyi ismert bemenetre
mindenképpen szükség van, mint a háló
legkisebb elemszámú rejtett rétegének a
neuronszáma. A megoldás hátránya 
– mint általában a tanuló rendszereknél –
a jelentôs számításigény és az alapos taní-
táshoz szükséges nagy adatigény.

(folytatjuk)

2. ábra. Autoregresszív neurális hálózat tanítása
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A Sanwa Instruments kitûnô minôségû ter-
mékeket gyárt, piacképes áron. Termékeit
az egyes országok statisztikái szerint min-
denhol elôször a nagy, vezetô pozíciót
betöltô, a minôséget meghatározó elemként
kezelô cégek (kutatás, fejlesztés, hadiipar,
multinacionális cégek stb.) kezdik alkal-
mazni. Az egyes országok piacán a megje-
lenést az átgondolt, következetes, kapkodá-
soktól mentes marketingmunka segíti,
amelynek fontos eleme a fokozatosság.
Leginkább azok a cégek használják, akik ra -
gaszkodnak a kitûnô minôség és az ésszerû
ár kombinációjához, és az ilyen szervezetek
rendelkeznek általában az elterjedt, rutin-
szerû használathoz szükséges munkahelyi
kultúrával, szakmai és nyelvismerettel,
innovációs lehetôségekkel is. A világ vezetô
cégei nagyra értékelik a termékek minôsé-

gét, megbízhatóságát, a finom, elegáns
kidolgozást, a célszerûen összeválogatott
funkcionalitást. Magyaror szá gon a gyártó
tá mogatásának köszönhetôen a Sanwa
Instruments termékek a rivális világmárkák-
nál olcsóbban kaphatóak.

A termékskála fôbb részei: digitális és
analóg multiméterek, szigetelésvizsgá-
lók, fénymérôk, optikai teljesítménymé -
rôk, lakatfogók, hômérôk, fordulatszám-
mérôk, hálózatba kapcsolható (LAN,
Ethernet, USB) multiméterek, kábeltesz-
terek stb.

(ELG sajtóinformáció alapján)

A SANWA INSTRUMENTSRÔL
Megjelentek Magyarországon a világ 74 országában képviselettel ren-
delkezô Sanwa Instruments (vezetô japán mûszergyártó) termékei. 
A forgalmazás a japán gyártó útmutatásai alapján, szerzôdött partne-
rek útján történik

Lakatfogó

Digitális multiméter

A Sanwa Instruments választékában
megjelentek az összehajtható, nagy
áram mérésére alkalmas mûszerek. A
sorozatban kétfajta szigetelésiellenál-
lás-mérô és egy multiméter található.
Behajtható, beépített, Hall-szondás
lakatfogó segítségével AC/DC 100 A
mérésére képesek.

Újdonság
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Radar-Tronic Elektronikai Készülékgyártó és Fejlesztô Kft.

Elérhetôségeink:
Cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
Telefon: (+36-1) 368-6856, (+36-1) 436-9274
Fax: (+36-1) 436-9271
E-mail: mail@radar-tronic.hu
Információ: Pap Gábor
E-mail: papgabor@radar-tronic.hu

– Elektronikai áramkörök gyártása, elképzeléstôl a megvalósításig

– Nyomtatott áramköri lapok tervezése, gyártatása

– Alkatrészek igény szerinti biztosítása

– Korszerû technológiák és berendezések

– SMD-beültetés 0402-es mérettôl

– BGA-, uBGA-ültetés

– Egyedi, kis és nagy sorozatú gyártás

– Szelektív hullámforrasztás

– Gôzfázisú forrasztás

– 3D-röntgenezés, tesztelés, bemérés

– Áramkörök klímavizsgálata

– EN ISO 9001:2008 tanúsítvány

A konferenciát alkalmi kiállítás színesítet-
te, amelyen felvonultatták a legújabb ge -
nerációs technológiákat, gyakorlati be -
mu tatók segítségével. Az eseményt több
mint 100 érdeklôdô kísérte figyelemmel.

A bevezetô elôadást Stephan Ahrends,
a National Instruments európai HIL- és
beágyazott rendszerek tesztelési szakér-
tôje tartotta.

Elôadása mottójául Ricky Hudi, az
Audi elektromos/elektronikai fejlesztése-
kért felelôs vezetôjének szavait idézte:
„Az autóban az innováció 90%-át az
elektromos/elektronikai megoldások
adják, amelybôl 80% szoftver.”

A villamos alkatrészek számának
folyamatos növekedésével az autóipar
mérnökei egyre kritikusabb fejlesztési 
és tesztkihívásokkal állnak szemben. A
National Instruments olyan fejlett vezér-

lô- és tesztplatformot kínál, amellyel
nagymértékben meggyorsítható egy új
technológia fejlesztése, prototípus készí-
tése és üzembe helyezése. Ezek a rend-
szerek számos alkalommal bizonyultak
hatékonynak autóipari komponensek fej-
lesztésekor, illetve továbbfejlesztésekor.

A rendezvényen elhangzottak esetta-
nulmányok és felhasználói megoldások
az NI rendszerintegrátorai, ipari szakér-
tôk és a téma kutatóinak bemutatói alap-
ján. Magyar Attila, a Continental Temic
mérnöke kormányvezérlô elektronikájuk
gyártás közbeni automatikus tesztelését
mutatta be PXI-alapú mérôrendszerrel.
Dr. Daniel Kaminsky, a csehországi
ELCOM Virtuális Mûszerezés Diví zi ó já -
nak vezetôje autóipari automatizált teszt-
megoldásokról beszélt, Bobák Zsolt, a
hatvani Bosch Elektronika mérnöke

pedig a mûszerfalgyártó sor tesztereiben
alkalmazott TestStand 4.1 programrend-
szer alkalmazásával elért tesztidôcsök-
kentésrôl számolt be.

A délutáni szekcióban kommunikációs
modulokról, tüzelôanyag-cellás jár mû -
vezérlés NI cRIO és LabVIEW segítségével
való megvalósításáról és a mérôgépeknél
alkalmazott NI hardver- és szoftvermegol-
dásokról hangzottak el elôadások.

NI AUTÓIPARI SZIMPÓZIUM 2010
LAMBERT MIKLÓS

Szeptember 28-án rendezte a National Instruments autóipari szimpózi-
umát. A méréstechnikai megoldásairól világhíres amerikai cég régóta
foglalkozik az autóiparral, mert kevés olyan szakterület van, amely
gépészet és elektrotechnika/elektronika olyan szinergiájára épülne, és
olyan széles iparágat mozgatna meg, mint az autóipar.

www.ni.com/hungary

Stephan Ahrends elôadása
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Elôfordulhat, hogy a törlô- vagy felül-
író üzenet kisugárzása idején a rossz
vételi viszonyok – pl. alagútban való
áthaladás – miatt, vagy azért, mert a
készülék ki volt kapcsolva, az érvényét
vesztett üzenetek nem kerülnek törlésre.
Azért, hogy ilyen esetekben se fordulhas-
son elô a TMC-felhasználók félreinfor-
málása, minden TMC-üzenethez élettar-
tam-paraméter is tartozik, amely alap-
esetben 15 perc. Vagyis, ha az üzenetek
kódoláskor nem adnak meg mást, azok
kiküldésük után negyedórával automati-
kusan törlôdnek. Ha egy üzenet élettarta-
ma várhatóan hosszabb 15 percnél, az
élettartammezôben 15 perc egész számú
többszöröseként megadható.

Üzenettovábbítás

A rendszerbe manuálisan bevitt, illetve
automatikusan elôállított üzenetek a
karusszelbe (ciklusgenerátor) kerülnek. A
karusszel körbefordulási ideje maximum
15 perc, így legalább negyedóránként
ismétlésre kerül minden információ.
Emellett kategóriákba sorolással lehetô-
ség van az üzenetek priorizálására, lehe-
tôvé téve ezzel, hogy a fontosabb üzene-
tek a teljes ciklusidônél rövidebb idôköz-
önként is ismétlôdhessenek. Az új üzene-
teknek prioritásuk van, így jóváhagyásu-
kat követôen azonnal – a karusszel hely-
zetétôl függetlenül – kikerülnek az éterbe.

Az RDS adatcsatorna kapacitásának
25%-át TMC-re fordítva, percenként
128 darab 8A-csoport továbbítható. Az
adatátvitel megbízhatóságának ellenôr-
zése céljából – minden 8A-csoportot
egymás után 3-szor küldenek ki. Így
percenként tehát körülbelül 43 egycso-

portos üzenet kiküldésére
van mód. Figyelembe véve a
maximum 15 perces ciklus-
idôt, illetve a többcsoportos
üzenetek viszonylag gyakori
elôfordulását, egyidejûleg
durván 300 üzenet lehet a
rendszerben.

Nagyobb országokban a
TMC-üzeneteket terület sze-
rint szétbontva, regionálisan
sugározzák. Ez zel a módszer-
rel 300 fölé növelhetô az
országosan kisugárzott üze-
netszám, továbbá jelentôs
mértékben csökkenthetô az
egyes területeken a ciklusidô.

DINAMIKUS ÚTVONALTERVEZÉST TÁMOGATÓ
RENDSZEREK (7. RÉSZ)
JÁKÓ PÉTER

Eseménykódolás

Mint az az elôzô részben már szóba került,
hasonlóan az üzenetekben szereplô hely-
színekhez, a TMC-ben az események is
kódolva kerülnek továbbításra. Ez a megol-
dás egyrészt nagymértékben csökkenti az
üzenetek méretét, másrészt nyelvfüggetlen-
séget biztosít, mivel a navigációs berende-
zésben a megfelelô nyelv kiválasztása után,
a felhasználó – függetlenül attól, hogy
éppen mely országban közlekedik – anya-
nyelvén értesülhet a történésekrôl.

A TMC eseménykód-táblája a közle-
kedési hírekben használt események
szinte teljes gyûjteményét tartalmazza.
Az egyes eseményekhez 11 bites kód
tartozik, így a 31 ka tegóriába szétosztott
eseménykódok maximális száma 2048
lehet. Az eseménykód-listából a követ-
kezô oldal táblázata nyújt rövid ízelítôt!

Bizonyos események több változatban
is – különbözô úthosszakkal, más-más
idôtartamokkal – szerepelnek a listában,
míg másoknál a (Q) paraméter helyén
lehet megadni részleteket. (Ez a fajta, ún.
qualifier-es megoldás az angolból fordí-
tott eseménylisták egy részébôl, így pél-
dául a németbôl hiányzik.)

Érdekesség, hogy az események között
találunk néhány, az útvonaltervezés
során figyelmen kívül hagyottat is. Ilyen
például a „forgalmirend-változás” üzenet,
amely a vezetô számára hasznos infor-
máció, ezért a drágább, beépített készülé-
kek felolvassák, ugyanakkor az útvonal
tervezése szempontjából nem jelent
hasznos információt, hiszen a térkép-
adatbázist a TMC nem módosítja, és emi-
att az eszköz nem tud az új forgalmi rend
szerint tervezni.

A TMC-üzenetek az RDS 8A-cso-
portjaiban kerülnek továbbításra. Ezt a
csoportot kizárólag a TMC használja.
Az üzenetek egy-, illetve többcsopor-
tos (maximum 5) üzenetek lehetnek.
Az egycsoportosak 37, a többcsoportos
üzenetek 2-szer vagy többször 37 bit-
bôl állnak.

Egycsoportos üzenetek elôállításakor a
rendelkezésre álló 37 bitbôl 16 az elsôdle-
ges helyszínkód megadására, 3 az ofszet-
kódolással megadott másodlagos hely-
színkódra, 1 bit a haladási irány megadá-
sára, 11 az esemény kódolására szolgál. A
fennmaradó 6 bitbôl 1 mutatja, hogy a
kódolás az általánosan használt Alert-C,
vagy a Franciaországban használatos 

– státuszinformációkat is tartalmazó –
Alert-Plus protokoll szerint történt-e.
További 1 bit szolgál annak jelzésére,
hogy egy csoportos üzenetrôl van szó, 
1 bit pedig jelzi, hogy a helyszínkód-táb-
lában találhatóak-e terelôútvonalak, végül
3 bi ten kódolható az üzenet élettartama.

Példa egycsoportos üzenetre: „Sûrû
köd az M7-es autópálya Tatabánya és
Bicske közötti szakaszán.”

Többcsoportos üzeneteknél az ese-
mény leírása a már említett mennyiségjel-
zôkkel (qualifiers) és címkékkel bôvíthe-
tô, illetve lehetôség van egymással kap-
csolatban lévô információk együtt történô
kiküldésére.

Példa részletesebb eseményleírásra: „Sûrû
köd az M7-es autópálya Tatabánya és Bicske
közötti szakaszán, a látótávolság 50 m.”

A TMC-üzenetek törlése

Az azonos kategóriájú, frissebb üzenetek
felülírják a korábbiakat, illetve az érvényü-
ket vesztetteket törlés-üzenettel lehet a
vevôkészülékek memóriájából kitörölni.
Többcsoportos üzenetek esetén lehetôség
van a teljes üzenet törlésére, de a részinfor-
mációk egyenként is törölhetôek.

28. ábra. Budapesti események 
megjelenítése navigációs eszközön

29. ábra. Navigációs eszközök TMC tesztje
közlekedô jármûben, az M3 autópályán
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hetô szolgáltatás az osztrák események
mellett a német, illetve a svájci határ másik
oldalán zajló eseményeket is tartalmazza.

Az üzenetek megjelenítése

Angol nyelv választása esetén, a helyszín-
kódtábla és az eseménykódtábla segítségé-
vel történô dekódolás igen egyszerû. 
A dekódolt üzenetek mondattöredékeit
néhány elöljárószó segítségével nyelvtani-
lag helyes mondatokká lehet összerakni.
Német nyelvû üzenet megjelenítésnél a
helyzet némiképp bonyolultabb, a magyar
ragozás miatt pedig ezzel az egyszerû
összerakós módszerrel gyakran nyelvtani-
lag helytelen, és könnyen félreérthetô üze-
netek születhetnek. Némi többletintelli-
gencia programozásával persze a magyar
nyelvtan is bevihetô a rendszerbe, de ilyes-
mivel ritkán találkozni.

A navigáció támogatása szempontjá-
ból ezek a nyelvi nehézségek általában
nem okoznak problémát, hiszen a
dinamikus útvonaltervezés a kódokat
veszi figyelembe, a nyelvtan számára
érdektelen.

A hazai TMC-szolgáltatás

A TMC magyarországi bevezetésének
gondolata már a 90-es években felme-
rült, de a magvalósításra csak az Európai
Unióhoz való csatlakozást követôen
került sor. 2005-tôl az EU által támoga-
tott CONNECT-projekt keretében lehe -
tôség nyílt a Nyugat-Európában már mû -
ködô, modern közlekedésinformatikai
rendszerek újonnan csatlakozott tagor-
szágokban történô bevezetésére. Az
országos adóhálózattal és közlekedési
hírforrásokkal (Útinform, Fôvinform,
zöldszám) rendelkezô Magyar Rádió
vezetése ekkor határozta el a rendszer
magyarországi megvalósítását.

A szolgáltatást 2008 augusztusában a
Magyar Rádió a – közlekedési információk
gyûjtésére és kódolására alapított –
TrafficNav Kft.-vel együttmûködve indítot-
ta el, a Petôfi rádió országos hálózatán.

A Magyar Rádió mérnökei az elmúlt év
során ellátottsági méréseket végeztek az
ország majdnem egész területén. A méré-
sek az RDS-vételminôség ellenôrzésére is
kiterjedtek, és a nyert adatok alapján kije-
lenthetô, hogy botantenna használata mel-
lett a TMC-vétel országosan kiválónak szá-
mít. A gyakori felhasználói panaszok oka a
legtöbb esetben az erôsen árnyékoló hatá-
sú utastérben, külsô antenna nélkül tör-
ténô vételre vezethetô vissza. A nagy
népszerûségnek örvendô hordozható
navigációs eszközök gépjármû anten-
nájához való csatlakoztatásával a vétel
jelentôs mértékben javítható.

(folytatjuk)

INTERROAD

A TMC-n keresztül elvben annak az ország-
nak a közlekedési helyzetérôl lehet tájéko-
zódni, ahonnan azt sugározzák. Annak
érdekében azonban, hogy a gépjármûveze-

tôk már a határ elérése elôtt tájékozódhas-
sanak a célországbeli eseményekrôl, a
szomszédos országok közlekedési központ-
jainak együttmûködésével, lehetôség van a
határhoz közeli események átvételére.
Ausztriában például, az Ö3 hálózatán elér-

1. Szolgáltatás szintje
„torlódás”, „elakadt jármû”, „bal-
eset, 3 km torlódás” …

2. Szolgáltatás szintjének elôrejelzése
„lezárva, lassú forgalom várható”,
„burkolatfestés, erôs forgalom várható”

3. Balesetek
„buszbaleset”, „felborult jármû”, „a
baleset következményeit felszámolták”

4. Események
„magasságkorlátozás”, „forgalmi
akadály, helyszíntakarítás”

5. Útlezárások és sávkorlátozások
„elôzôsáv lezárva”, „az útpálya
három sávra szûkül, a forgalmat a
szembejövô sávra terelik”

6. Forgalomkorlátozások
„bal oldali úttest lezárva”, „elôzô-
sáv járhatatlan”

7. Lehajtók korlátozásai
„lehajtó lezárva”, „le- és felhajtók
lezárva”

8. Felhajtók korlátozásai
„felhajtó lezárva”, „felhajtó újra
szabad”

9. Forgalomkorlátozások
„csak katalizátoros gépjármûvek
közlekedhetnek”, „szmogriadó, 
a közlekedés tilos”

10. Telekocsi-információ
Csak Hollandiában használatos, „az
utazási közösségek sávja használha-
tó”, „a forgalmat a rendôrség az uta-
zási közösségek sávjára tereli” 

11. Építési munkák
„útpálya-felújítás”, „munkák az
elválasztósávban”

12. Akadályok az útpályán
„veszélyes akadályok az úttesten”,
„leesett rakomány”, „tarlótûz”,
„vonatbaleset”

13. Veszélyes helyzetek
„állatok az úttesten”, „kíváncsisko-
dók”, „munkagépek” 

14. Útállapot
„teherautóval nem járható”, „csú-
szós úttest”, „olajfolyás”, „letaposott
hó”, „a hó eltakarítva”

15. Hômérséklet
„a hômérséklet (Q) ˚C”, „gyorsan
süllyedô hômérséklet”

16. Csapadék- és látási viszonyok
„hózápor”, „erôs havazás, 30 m
alatti látótávolság”, „füst nehezíti a
látást”, „a köd feloszlik”, „az idôjá-
rási riasztás törölve”

17. Szélviszonyok és levegôminôség
„orkánszerû viharok”, „viharos,
erôs szél”, „a szél ereje csökkent”

18. Rendezvények
„sportesemény”, „tüntetés”, „vásár”,
„körmenet”

19. Rendôri intézkedések
„bombariadó”, „tûzpárbaj”,
„katasztró fariadó”, „légi veszély”,
„kiürítés”

20. Idôveszteség
„5 perc idôveszteség”, „korábbi bal-
eset, jelentôs idôveszteség”, „gázve-
zeték-javítás, idôveszteség” „rendôri
ellenôrzés, idôveszteség lehetséges”

21. Szolgáltatások zavarai
„minden hely elfogyott”, „P+R-par-
koló üzemel”, „a villamosközleke-
dés leállt”, „a komp nem üzemel”,
„a tömegközlekedés újra üzemel”

22. Információk utazóknak
„teljes menetidô”, „következô indu-
lási idô kamionok számára”

23. Veszélyes jármûvek
„Figyelem! Szembejövô jármû az
autópályán! Ne elôzzön! Új jelentést
kap, ha a veszély elmúlt.”, „veszé-
lyes, agresszív vezetô”, „veszélyes,
túl lassan haladó jármû”

24. Különleges rakományok 
és jármûvek
„túl magas jármû”, „túl hosszú szál-
lítmány”, „katonai menetoszlop”,
„veszély, lánctalpas jármû”

25. Forgalomirányító berendezések 
és mûtárgyak hibái
„segélyhívó rendszer hibás”, 
„a közlekedési lámpa hibásan
mûködik”, „a forgalomirányító
rendszer újra mûködik”

26. Súly- és méretkorlátozások
„átmeneti hosszkorlátozás”, 
„átmeneti tengelyterhelés-korláto-
zás”, „átmeneti összsúlykorlátozás
feloldva”

27. Parkolási korlátozás
„a parkolási tilalmak feloldva”, „rend-
kívüli parkolási tilalmak léptek életbe”

28. Parkolás
„a parkolóhely valószínûleg meg-
telt”, „10% foglalt”, „még legfel-
jebb 50 parkolóhely szabad”,
„P+R-információk rendelkezésre
állnak”

29. Hírszolgáltatás
„kérjük, kapcsolja be a rádiót”,
„fontos híradást olvasnak be a
rádiómûsorban”, „a részletes hír-
adást a rádiómûsorban hallhatják”,
„sürgôs hír ezen a frekvencián”

30. Szolgáltatással kapcsolatos jelentések
„nincsenek új közlekedési hírek”,
„részletes információ egy másik
TMC-szolgáltatónál”

31. Különleges üzenetek
TMC tesztelésére szolgáló, „néma”
események
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A gyártósori javítási feladatok egyik legproblematikusabb része a
hibás vagy még gyakrabban a rosszul beültetett BGA tokok cseré-
je. A szerelvény sérülése nélkül ki kell szerelni a több száz (eset-
leg ezer) forraszgolyóval bekötött, hibát mutató alkatrészt, majd
újat kell a helyére szerelni. A javítóállomás a két feladatot egy
integrált kiforrasztó- és beültetôfejjel végzi el. A két színes képer-
nyô egyikével érintôképernyôs módban vezérelhetjük a munkaál-
lomás mûveleteit, a másikon pedig valós idejû képen követhetô az
alkatrész mozgása. A képet 22-szeres nagyítású autofókuszos
optika továbbítja, a megvilágítás szabályozható, nagy kontrasztú
LED-es fényforrás. Az alkatrészhelyezés mikrométer-állítású. 
A berendezést kettôs melegítôrendszerrel látták el. Az egyik 
400 ˚C-ot szolgáltató, infravörös kerámiasugárzókból áll, a másik
350 ˚C-ot adó, konvekciós (hôlégfúvásos) megoldású.

Mûszaki jellemzôk:
� Javítható panel mérete: max. 350×350 mm
� Munkafelület: max. 120×120 mm
� Panelvastagság: max. 4 mm
� Alkatrészméret: max. 70×70 mm

min. 10×10 mm
� Alkatrésztömeg: max. 80 g
� Mechanikai méretek: (h×sz×m) 630×650×750 mm

BGA javítóállomás 
Manncorp BR810

A repülôtûs vizsgálóállomások új generációját képviseli az
Acculogic cég Scorpion FLS900Dx típusú berendezése. A
mechanikai mozgásokat nagy beállási és ismétlôdési pontossá-
gú, lineáris motor biztosítja. A nagy pontosság alkalmassá teszi
a legkisebb méretû felületre szerelhetô alkatrészek ellenôrzésére
is. A programozás magas szinten automatizált és felhasználóba-
rát, a berendezés önmaga optimalizálja a szoftvereket. Minden
tû elláthat gerjesztô- és érzékelôfunkciókat, beállítható 2 és 4 tûs
mérési módszer. Ellenôrizhetôek ellenállások, kondenzátorok,
induktivitások, diódák, Z diódák, bipoláris és FET tranzisztorok,
tirisztorok, optocsatolók, kapcsolók, relék, biztosítók és csatla-
kozók. Termékazonosításhoz és bizonyos hibák felismeréséhez
(pl. polaritáshiba) a teszter 4 alsó és 4 felsô CCD-kamerával 
és széles határok között állítható célterület-megvilágítással ren-
delkezik. Az optikai rendszer alkalmas egy- és kétdimenziós
vonalkódok leolvasására, valamint karakterfelismerésre 
is (Optical Character Recogniction–OCR). A minôség-ellenôrzé-
si rendszerekhez való kapcsolhatóság érdekében SPC szoftver is
telepíthetô.

Mûszaki jellemzôk:
� Vizsgálható panelméret: max. 1050x640 mm
� Mérôtûk száma: 24
� Mérôcsatornák száma: 128
� Sebesség: 1000 mérés/s

Repülôtûs teszter

www.manncorp.com

www.acculogic.com

A kerámia infra -
sugárzók 

elhelyezése. 
A kialakuló hôprofil

4 független 
termo elemmel

ellenôrizhetô

A precíziós beül-
tetô- fej, a tokot

vákuum pipetta 
tartja, amelyet

beépített vákuum-
szivattyú mûködtet

A 24 mérôtû a vizsgált
panelek mindkét

oldalára tetszôlegesen
konfigurálható

A munkafelület és
az érintôképernyôs

vezérlés

Precíziós függôleges
beültetôfej Beültetés-ellenôrzô

képernyô

Valós idejû 
alkatrészkép

Érintôképernyôs
vezérlés

Nagy kontrasztú
LED-világítás

4 zónás, 
infravörös 
kerámia- 
sugárzó

4 független termoelem

PCB tartókeret

A berendezés precíziós tû ágyával 
0201 és 01005 kódméretû alkatrészek is vizsgálhatóak



ALPHA FORRASZPASZTA 
a fej-a-pár nán (Head-in-pillow)
hibajelenség kiküszöbölésére

A fej-a-párnán hibajelenség – a BGA golyó és forraszanyag nem
teljes összeolvadása – olyan hibatípus, amely az ólommentes
technológiaváltás óta gyakrabban fordul elô.

A fej-a-párnán hiba, az ellenôrzés során gyakran megbúvó
hibajelenség. Úgy néz ki, mintha egy fej párnán nyugodna,
ahogy a forraszpasztából származó ötvözet és a BGA golyó lát-
hatóan elválik.

Ez a probléma a BGA, CSP, forraszdudorokkal ellátott, vagy
egymásra ültetett chip és egymásra ültetett tokozású alkatrészek
felhasználóit érinti. Míg a folyamatmérnökök általában idô, erô-
források és pénz hiányában próbálják leküzdeni a jelenséget,
addig a fej-a-párnán hibák elektromos érintkezési hibákhoz
vezetnek, és esetenként nem is jelentkeznek, csak a késztermék
használata során. A jelenség négy kulcsfázisban léphet fel a sze-
relési folyamatban: az alkatrész tokozásánál, a panel nyomtatá-
sakor, a beültetési lépésnél és a forrasztás során. Röviden: a fej-
a-párnán jelenség a tokozás vetemedésének, méretpontosságá-
nak, illesztésének, beültetési mélységének és a túl hosszú vagy
túl meleg forrasztási profilnak lehet a következménye, de sze-
rencsére létezik megbízható megoldás.

Az ALPHA® ólommentes és halogénmentes forraszpasztáinak
nagy szerepük lehet eme hibatípus elôfordulásának csökkenté-
sében. A Cookson folyamatszakértôinek és mûszaki vevôtámo-
gató mérnökeinek nagy tapasztalata van a folyamatlépések érté-
kelésében, a hibaokok felderítésében és megszüntetésében.
Segítséget nyújtanak a hôprofil helyes beállításában, a beülteté-
si pontosság értékelésében. Ha a folyamat-paramétereket opti-
mális értékekre beállítottuk, a Cookson mérnökei olyan forrasz-
tópasztákat is javasolnak, amelyek magasabb és jól reprodukál-
ható alakú pasztalenyomatokat eredményeznek, hosszabb és
magasabb hômérsékletû hôprofilnak is jobban ellenállnak, és a
megemelt folyasztószer-aktivitásuk révén gyorsabb nedvesítésre
képesek. Egyes ALPHA® forraszpaszták azon kulcsfontosságú
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek ahhoz kellenek, hogy
a fej-a-párnán hibatípus elôfordulásának gyakoriságát jelentôsen
csökkenteni tudják. A fentiek értelmében az ALPHA® forrasz-
anyagok elôállítására szánt célzott kutatási-fejlesztési tevékeny-
ség révén használatukkal az értékes idô, egyéb erôforrások és
végsô soron pénz takarítható meg az elektronikai szerelôvállal-
kozások folyamataiban. Ezáltal a piac szereplôi jobb esélyekkel
vehetik fel az egyre élesedô versenyt a megrendelôkért.

Cookson sajtóinformáció alapján

Fej-a-párnán 
hibajelenség
keresztmetszeti
képe
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A Microsolder Kft. sokéves szelektív for-
rasztási tapasztalata alapján bátran kije-
lenthetjük: a nedvesíthetô fúvókával kép-
zett, x-y-z irányban programozható pont-
hullám adja a legmegbízhatóbb szelektív
forrasztási eredményt. A forrasztás iránya
tetszôleges, a forrasszal való érintkezési
idô akár forrasztási pontonként változtat-
ható, a forraszleszívás a szivattyúteljesít-
mény és a z irányú mozgás sebességének
megfelelô kombinációjával gyakorlatilag
tökéletes, zárlatmentes forrasztási cso-
mópontokat biztosít. A gép nem igényel
gyártmányspecifikus szerszámozást, a
termelés során a termékváltás mindössze
egy másik forrasztási program behívásá-
ból áll. A felhôtlen örömre csak a ciklus-
idô vet némi árnyékot. A forrasztások
egymás után készülnek, az összes pontot
végigjárni, ugyebár, idôbe telik.

Vannak persze megoldások – az ERSA
gyártmányválasztékában is – forrasztási
csomópontok, illetve csomópontcsopor-
tok egyidejû forrasztására (sokhullámos
forrasztás, bélyegforrasztás stb.), de ezek

MINI-DIP – AZ ERSA LEGÚJABB FEJLESZTÉSE 
A SZELEKTÍV FORRASZTÁS TERÜLETÉN
REGÔS PÉTER

Pontosság és rugalmasság, vagy termelékenység? Valóban válasz -
tanunk kell? – Ezek a kérdések mindig felmerülnek, ha a szelektív for-
rasztás gyakorlati megoldása a feladat. Az ERSA fejlesztôi folyamato-
san azon dolgoznak, hogy berendezéseik egyidejûleg feleljenek meg a
gyártmányok minôségi elvárásainak és a termelékenység követelmé-
nyének

mindegyike csak korlátozottan alkalmaz-
ható. Legtöbbször a közeli SMD alkatré-
szek lemosása, illetve a lábsorokon zárlat
(híd) képzôdése, esetleg – fôként ólom-
mentes forrasz használatakor – a nem
megfelelô furatkitöltés jelent problémát.
Vagyis a módszereknek jelentôsek az

alkalmazástechnikai korlátai. Az egyes
termékekhez külön-külön, specifikus
fúvókalapokat, vagy forrasztóbélyegeket
kell gyártani, ami idô- és költségigényes
feladat. Egyes megoldásoknál a forrasz
által a mûvelet ideje alatt közvetített hô
mennyisége sem elegendô. A ciklusidô
viszont kétségtelenül rövid.

A problémára már az ERSA Versaflow 3
sorozat kínált megoldást azzal, hogy a
ponthullámos forrasztótégelyek számát
igény esetén megnövelhetjük: nem csak 1,
de 2, 3, 4, 6 tégely beépítésére is lehetôség
van. Így a ciklusidô a felére, harmadára,
negyedére, illetve hatodára csökkenthetô.

Számos termék, vagy legalábbis a for-
rasztási pontok egy része azonban meg-
felelôen forrasztható pl. többhullámos
berendezéssel is, és a rövidebb ciklusidô
megfelelô forrasztási minôséggel páro-
sulva érhetô el. Erre az esetre tervezték a
korábbi ERSA Highspeed szelektív for-
rasztógépeket, amelyekben a sokhullá-

1. ábra. Tesztforrasztáshoz készült, egyedi Mini-Dip egység Versaflow 3 
szelektív forrasztógépen

2. ábra. Nedvesíthetô fúvókával ellátott 
ponthullámos forrasztótégelyek két párhuzamos

szállítópályával szerelt Versaflow 3 gépben
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mos modul után egy ponthullámos
modul végezhette el a kényesebb for-
rasztásokat. Ez a konfiguráció az új
Versaflow 3 sorozatban is hozzáférhetô.

Az ERSA legújabb fejlesztése a kiváló
forrasztási minôség és a rugalmasság okán
méltán elônyben részesített ponthullámos
gépek termelékenységi problémáit újabb
módszerrel csökkenti: a ponthullámos for-
rasztótégelyekre, a ponthullámfúvóka he -
lyére ún. Mini-Dip egység szerelhetô. A
Mini-Dip egység csak z irányú mozgást
végez, néhány hullámból állhat, és a sok-
hullámos modulok mûködési elvén mûkö-
dik, azonban – szemben a sokhullámos
megoldásokkal – nem törekszik az összes
forrasztási pont egyidejû forrasztására,
hanem egy-egy azonos paraméterekkel jól
megforrasztható csoport (pl. egy csatlako-

zó valamennyi kivezetése) forrasztására
szolgál. A viszonylag kevés forrasztási
pontból álló csoporthoz könnyebb megfe-
lelô forrasztási paramétereket rendelni,
mint a hagyományos sokhullámos egység
jóval nagyobb számú forrasztási pontjai
mindegyikéhez megfelelô közös paramé-
ter-összeállítást találni. A többtégelyes
gépekre több, különféle Mini-Dip egység
szerelhetô fel, mely egység után a nehe-
zebb forrasztási feladatokat, ha vannak
ilyenek, ponthullámmal végezhetjük el. A
Mini-Dip egység helyett bármikor vissza-
szerelhetô a standard ponthullám-fúvóka,
illetve percek alatt egy másik Mini-Dip
egység.

Fontos emlékeztetni, hogy az ERSA
valamennyi szelektív forrasztógépén a for -
rasztott áramköri lap vízszintes szállítópá-

lya-szakaszon áll, felette szabad a tér,
szükség esetén felsô, konvekciós elôfûtés
építhetô be. Ólommentes forrasz haszná-
latakor, sokrétegû, nagy megbízhatóságot
igénylô áramköri lapok esetén sokszor ez a
megfelelô furatkitöltés elérésének kulcsa.

A Mini-Dip forrasztóegység és a pont-
hullámos modul kombinálásával számos
termék estén jó forrasztási minôség mellett
elérhetô az elvárt ciklusidô. A gép megtart-
ja rugalmasságát, könnyen és gyorsan vált-
hatunk az egyik termékrôl a másikra.

Az ERSA alkalmazástechnikai mérnö-
kei maximális segítséget nyújtanak a ter-
mékhez, a megrendelô gyártmánystruk-
túrájához legmegfelelôbb gépkonfigurá-
ció kialakításához. Az elvárt ciklusidô és
forrasztási minôség igazolásához próba-
forrasztás, esetenként kisebb sorozat
elkészítésére is lehetôség van a gyár
németországi bemutatóközpontjában.

A Mini-Dip egységek alkalmazásával
az ERSA Versaflow 3 gépcsalád még job-
ban képes a felhasználói igényekhez
alkalmazkodni. A cikket indító kérdésre
válaszolva: nem kell választani a pontos-
ság és rugalmasság, illetve a termelékeny-
ség között. Az ERSA-t kell választani!

3. ábra.
Versaflow 3/45
szelektív for rasz -
tógép kívülrôl. 
A bel sô a vevô
szük ség letei és
igényei szerint
számtalan 
variációban
készülhet.

www.microsolder.hu
www.ersa.com
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Talán nagyon merész vállalkozásba kez-
dett a gyártó, amikor elhatározta, kifej-
leszt egy olyan kiforrasztóeszközt, amely
merôben elüt az addig használatosaktól.
A fô szempont persze az volt, hogy az
adott funkciókat a lehetô legnagyobb
hatásfokkal és biztonsággal végezze el, s
mivel a japánokra jellemzô a miniatürizá-
lás, így ezt is a lehetô legkisebb méretre
„zsugorították”.

A készülék belsô felépítésében olyan
megoldásokat alkalmaztak, mint az
induktivitástól mentes PTC kerámia fûtô-
betét, ahol a hôfokszabályozás fûtôbetét-
ellenállásméréssel (feed back zero cross
over type) történik a kiforrasztóhegy teljes
hosszán keresztül, kiküszöbölve, hogy az
ón már a hegyben elkezdjen hûlni és
beragadjon. Ez a felépítés a 100 W-os tel-
jesítménnyel nagyon hatékony hôfoksza-
bályozást és mûködtetési folytonosságot
eredményez.

A SC-7000Z másik fontos alkotóeleme
a beépített membránpumpa, amely sze-
leppel ellátott, és alkalmas a levegô állan-
dó szívására (vákuum, hagyományos
alkatrészeknél), illetve fújására (forró le -
vegô, felületszerelt alkatrészeknél). A
pumpa tartós mûködését az ón begyûjté-

sére is használt tároló-szûrô biztosítja,
megakadályozva a membrán és a szele-
pek elgyantásodását. A megfelelô teljesít-
mények mellett mûködés közben is vibrá-
lásmentes, a rezgéseket elnyelô gumipár-
náknak köszönhetôen. Ez abszolút nem
mellékes szempont, ha kézi készülékrôl
beszélünk. Egyesítve a fentieket, a készü-
lékkel a furatgalvanizált, többrétegû
nyom tatott áramkörökrôl is kiforrasztha-
tóak az alkatrészek, mindennemû rongá-
lás nélkül.

A készülék kiválóan alkalmas felület-
szerelt alkatrészek kiforrasztására is, ami-
hez a szükséges segédeszközöket, vala-
mint a speciális fúvófejet az SMD-SET-
ben állították össze. A forró levegôs mód-
szer elônye persze az, hogy alkatrész-
nagyságtól függetlenül tudunk vele kifor-
rasztani, kizárólag a szettben található
eszközök igénybevételével, nem kis költ-
ségmegtakarítással. A két alapüzemmód
(szívás és kifújás) váltása váltókapcsolóval
történik.

DEN-ON SC-7000Z 
A KIFORRASZTÓKÉSZÜLÉK
Ma már nélkülözhetetlen az elektronikai javítások során a minôségi
célszerszám. Szakembereinknek hibafeltárási feladataik mellett
egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni eszközparkjuk megfelelô fel-
szereltségére. Cikkünkben olyan készüléket mutatunk be, amely már
ismert a hazai szakemberek elôtt, ám a mai napig még nem talált
„méltó ellenfélre”

DEN-ON SC-7000Z
kiforrasztó készülék

A berendezés nem helyhez kötött,
ezért bárhol alkalmazható. A mai széles
körû felhasználását még a gyártó se lát-
hatta elôre, hiszen a 80-as évek végén
elsôdlegesen szervizcélra tervezték, ám
mára már ipari célokra is használják,
több mûszakos munkarendekben.

Az SC-7000Z egyszerû és könnyû
használatát mi sem bizonyítja jobban,
mint a szakmunkásképzôkben tapasztal-
tak, ahol a 15 éves, a forrasztástechniká-
ban még gyakorlatlan diákok percek alatt
sajátítják el használatát, és alkalmazzák
megfelelôen.

Az SC-7000Z jelzésû kiforrasztókészü-
lék biztonságos, kisméretû, könnyû,
kompakt, hôfokszabályozóval ellátott,
többfunkciós, egyszerûen kezelhetô, kis
költséggel fenntartható, ára megfizethetô.

A Den-On gépekhez Magyarországon
biztosított a szaktanácsadás, a beüzeme-
lés, támogatás és szerviz.

(InterElectronic sajtóinformáció alapján)
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SIKERES KONFERENCIA ÉS GÉPBEMUTATÓ 
A MAI TÖMEGTERMELÉS LEGKÉNYESEBB 
MÛVELETÉRÔL, A REWORKRÓL
A Finetech GmbH és az Al-Bohacen Kft. közös rendezvényén jártunk

Sok szakmai tapasztalattal gazdagodva tértek haza, akik elfogadták a
berlini székhelyû, forrasztástechnikai területen világvezetô Finetech
GmbH és termékei magyarországi forgalmazója, az AL-Bohacen Kft.
közös meghívását, s vettek részt a két cég Törökbálinton, a Mun -
kácsy Mihály Mûvelôdési Házban tartott konferenciáján 2010. októ-
ber 14-én

A kultúrház zsúfolásig megtelt nagyter-
mében tartott konferenciát az Al-
Bohacen Kft. ügyvezetôje, Turányi Péter
nyitotta meg, s rövid, a Finetech termé-
keit méltató bevezetôje után átadta a szót
Thomas Müller úrnak, aki a konferencia
alaptémáját a Finetech-utómunka – ide-
gen szóval rework – témakörébe tartozó
termékeinek felsorolásával és rövid
ismertetésével folytatta. Ebbôl kiderült,
hogy az 1992-ben alakult berlini német
cég világvezetôként igyekszik lefedni a
bonyolultabbá váló s egyre nehezebben
kezelhetô alkatrészeket tartalmazó
nyom tatott lapok utómunkafázisainak
teljes folyamatát, s valljuk meg ôszintén 
– teszem hozzá – sikerrel.

Thomas Müller elôadását Dominik
Horn úr, a Finetech cég alkalmazástech-
nikai vezetôjének elôadása követte.
Témája az integrált folyamatvezérlés, az
idegen szókép rövidítésével IPM volt,
amely elv sokak véleménye szerint a
sikeres, sok költséget megtakarító utó-
munka kulcseleme.

Michael Wolff úr a Finetech BGA
tokozással kapcsolatos eredményeirôl
számolt be, ismertetve a nehezen kezel-
hetô BGA tokozású integrált áramkörök
utómunkái terén elért eredményeket, az

egyéni és teljes újragolyózás bonyolult-
ságát és sikerességét jól elôkészített és
átgondolt javítórendszer esetén.

Végezetül szólnék két olyan elôadás-
ról és elôadóról, akik származásuk okán
eklatánsan jelzik, hogy a mûszaki-tudo-
mányos élet mennyire nemzetek felett
álló. Idris Mansor, a malajziai Jabil cég
alkalmazottja, akinek cége több száz
Finetech berendezést üzemeltet, s a leg-
jobb véleménnyel van a berlini cég ter-
mékeirôl, valamint Nikolaos Hrysan -
thopulos, aki görög szakemberként áll a
német cég alkalmazásában, a vállalat
egyes berendezéseinek részleteirôl szá-
moltak be, kiemelve a ma oly széles kör-
ben használt BGA tokozású integrált
áramkörök utómunkáival kapcsolatos
teendôket, amelyek piacán a Finetech
igazán listavezetô.

A kávé- és ebédszünetekkel megszakí-
tott konferencia érdekes elôadása volt az
elôbb már említett Dominik Horn és
Nikolaos Hrysanthopulos páros elôadá-
sa. Ennek során a teremben felállított s a
kávészünetekben szabadon kipróbálható
Finetech berendezések egyikén bemuta-
tót tartó Hrysanthopulos úr mûveleteit
Dominik Horn hozzáértô és közérthetô
módon kommentálva kézzelfoghatóan
mutatta be az amúgy is hozzáértô hallga-
tóságnak a Finetech berendezések hasz-
nálatát s az azokban rejlô elônyöket.

A konferencia utolsó hivatalos része
egy kötetlen beszélgetés volt. Ennek
résztvevôi az Al-Bohacen Kft. ügyvezetô-
je, Turányi Péter, valamint a Finetech
GmbH már megismert elôadói, azaz
Thomas Müller, Dominik Horn, Idris
Mansor, továbbá Nikolaos Hrysantho -
pulos voltak. A beszélgetésbe bevonták a
rendületlenül s éberen kitartó hallgatósá-
got is. A bevezetô utáni, kérdés-felelet stí-
lusban folyó beszélgetésben érdekes
adatok hangzottak el. Az egyik felszólaló
elmondta, hogy cégénél közel másfél

tucat Finetech berendezés üzemel, ame-
lyeknél jelentôsebb meghibásodás nem
volt tapasztalható, az elôfordult fûtôbe-
tét cserék, jellegüknél fogva, belesimul-
nak a nagy bonyolultságú és gyakorlati-
lag folyamatos üzemnek kitett berende-
zések meghibásodási statisztikájába. Ezt
az egyébként dicséretes tényt más felszó-
laló felhasználók is megerôsítették.

A két cég ügyvezetôi által elmondott
zárszavak után a hallgatóságnak kávé,
üdítôk és aprósütemények mellett módja
nyílt kipróbálni s mûködés közben ta -
pasz talatokat szerezni a berlini szék-
helyû, de szerte a világon viszonteladók-
kal, ügynökségekkel és szervizekkel ren-
delkezô Finetech GmbH termékeit, ame-
lyeknek magyarországi forgalmazója, az
Al-Bohacen Kft. ezen berendezések szer-
vizét is ellátja.

Csak remélni lehet, hogy a konferen-
cia megszervezésében oroszlánrészt vál-
laló magyar cég, azaz az Al-Bohacen
Kft., amely már jó ideje nevet szerzett
magának mint szállító és szervizelô a

hazai elektronikai iparban, nem hagyja
abba az általa forgalmazott termékeket
bemutató konferenciák sorát, s legköze-
lebb egy másik érdekes és értékes beren-
dezéscsalád részleteivel ismerteti meg a
hallgatókat.

i
Al-Bohacen Kft.
Tel.: (+36-20) 260-6018
E-mail: info@al-bohacen.hu
www.al-bohacen.hu
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E-SOROZAT
ASZTALI ADAGOLÓROBOTOK 
ALKALMAZÁSA
– a termelékenység fokozására, 
a termelési költségek csökkentésére 
és a versenyelôny javítására

Az asztali adagolórobotok a termelékenység növelé-
sének, a pontosság fokozásának és a minôség javí-
tásának költséghatékony módját jelentik a gyártási
folyamatokban, ahol az összeszereléshez használt
olyan folyadékokat kell felvinni, mint a ragasztók,
kenôanyagok és szilikonok úgy, hogy mindeközben
ne kelljen további munkaerôt foglalkoztatni, esetleg
nagyobb termelôberendezési beruházásokat megva-
lósítani

Ezek a kompakt, viszont sokrétû gépek tulajdonképpen
bármely összeszerelési folyadékot képesek jóval pontosab-
ban és kisebb eltérésekkel felvinni, mint az olyan manuális
adagolók, mint az adagolófejes tartályok vagy ecsetek,
miközben az anyag elhelyezése is pontosabb, mint példá-
ul a manuálisan kezelt pneumatikus adagolók esetében.
Tekintettel a nagyobb termelékenységre, jobb minôségre és
kisebb költségekre, ezek az eszközök számottevô elônyt
jelentenek a mai, éles versennyel jellemezhetô globális
piacon.

Egyes vállalatok még mindig alkalmazzák a manuális
folyadékfelviteli eszközöket, mint például az adagolófejes
tartályokat és ecseteket, amelyekkel minimális mértékben
szabályozható a felvitt folyadékmennyiség és teljes mérték-
ben a kezelôszemélyzettôl függ a folyadékréteg méretének
ellenôrzése és elhelyezése.

A pneumatikus folyadékadagolók a manuális adagolószer-
számokhoz képest szinte drámai elôrelépést jelentenek. Az
ellenôrzött légnyomás és a felvitt anyagmennyiséget szabá-
lyozó precíziós idôzítôk segítségével a kezelôszemélyzet
szubjektív megítélése az egyenletbôl kizárható. Ez pedig
fokozza a pontosságot, valamint csökkenti az újramegmun-
kálandó termékek, a selejt és hulladék mennyiségét.

A precíziós folyadékadagoló alkalmazása mellett a felvitt
folyadék mennyiségét három paraméter határozza meg: az
adagolótû mérete (átmérôje), a folyadékra gyakorolt nyomás
és a felvitel idejének a hossza („adagolási idô”). Az akár
0,0001 másodperces lépésekben beállítható adagolási idô a
legpontosabb módja a felvitt anyag mennyiségének meghatá-
rozására.

Mivel ezek az eszközök, tekintet nélkül a mûveletet vég-
rehajtó személyre, állandó folyadékfelvitelt biztosítanak,
ideális megoldást jelentenek a manuális adagolási alkalma-
zásokhoz. Mindazonáltal még mindig a kezelôszemélyzet
egyes tagjaitól függ, hogy meghatározzák, hol és milyen
mértékben kell folyadékot felvinni. Miközben a felvitt folya-
dékmennyiség állandó, a kezelôszemélyzet tagjai között
még mindig lesznek különbségek a felvitt anyag helyét ille-
tôen, továbbá a munkavállalók egymástól eltérô sebesség-
gel is dolgoznak.

Az asztali adagolórobotok éppen itt képviselhetnek kife-
jezett elônyt. Immár nem a kezelôszemélyzet határozza
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meg a felvitt folyadék helyét, hanem beprogramozható a
robot az adagolócsúcs automatikus pozicionálására, így
pedig a folyadék mindenkor és minden egyes elemen azo-
nos helyre kerül.

Az adagolórobotok egyesítik magukban a precíziós folya-
dékadagoló rendszert (jellemzôen fecskendôs vagy szelepes)
és egy elektronikus úton vezérelt pozicionálóplatformot. A
pozicionálási és adagolási folyamat automatizálásával a beál-
lítás lehetôvé teszi a felvitt folyadékok jóval gyorsabb adago-
lását, mégpedig a tapasztalt kezelôszemélyzet által végzett-
nél is jobb pozicionálási pontosság mellett.

Miután a fecskendôt vagy adagolószelepet felszerelték a
pozicionálóplatformra, egy kézi terminál vagy számítógép
segítségével programozható az adagolótû elhelyezése, hogy
a kívánt pont, vonal, kör, ív vagy töltés jöjjön létre.

Az adagolási és pozicionálási paraméterek beállítását
követôen a folyadék automatikusan a megfelelô mennyiség-
ben a kezelôszemélyzet minden további beavatkozása nél-
kül a kívánt helyre kerül. A kezelôszemélyzet egyszerûen
behelyezi a szükséges elemeket a készülékbe, majd a robot
munkaasztalára helyezi azt, és indítja az adagolási ciklust.
Mivel a folyadék adagolása automatikus, a kezelôszemély-
zet máris betöltheti a következô készüléket, esetleg más,
több hozzáadott értéket létrehozó feladathoz láthat hozzá.

Ha a felvitt anyagok elhelyezése, mérete, valamint a
folyadékfelvitel sebessége közötti különbségek meg szûn -
nek, javul a munkafolyamat és a termékminôség, kevesebb
a szûk keresztmetszet, továbbá jobban elôrejelezhetô a ter-
melési ütem.

Az asztali adagolórobotok ráadásul ideális megoldást jelente-
nek a prototípusok létrehozására, valamint a kis- és közepes
mennyiségû gyártási sorozatokra, mivel a munkafeladatok
közötti váltás alapvetôen alig kíván többet, mint a pozicionálá-
si és adagolási paraméterek újraprogramozását.  Még egy telje-
sen más folyadék is – például a sûrû RTV szilikon a híg ciano-
akrilát helyett – egyszerûen felvihetô a megfelelô adagolósze-
lepre való kapcsolással.

Következtetés

Az asztali adagolórobotokkal hatékonyan növelhetô a termelé-
kenység, és javítható a minôség, miközben csökkennek a ter-
melési költségek; ezeket az eszközöket könnyû szükség szerint
újrakonfigurálni más termékekre és alkalmazásokra.

Az adagolórobotok a versenyelônyre vágyó gyártók számára
költséghatékony és egyszerûen megvalósítható módját jelentik
annak, hogy hogyan lehet:
� Több terméket gyártani.
� Csökkenteni az adott folyamatra szánt idôt.

� Mérsékelni az egységnyi termékre esô munkaerôköltségeket.
� További munkaerô nélkül is fokozni a termelékenységet.
� Csökkenteni a nem pontos folyadékfelvitelbôl eredô selejt és

az újramegmunkálandó termékek mennyiségét.
� Minimalizálni a hozzáadott értékkel nem járó tevékeny-

ségeket
� Elkerülni a szûk keresztmetszeteket, és csökkenteni a még

feldolgozás alatt álló áruk mennyiségét.
� Igény szerint gyorsan elôállítani különféle termékeket.

(EFD sajtóinformáció alapján)

Az asztali adagolórobotok költséghatékony módját jelentik 
a termelékenység növelésének és a minôség javításának 
a gyártási folyamatokban – úgy, hogy mindeközben ne kelljen
további munkaerôt felvenni, esetleg nagyobb termelôberen-
dezési beruházásokat megvalósítani
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CLOUD COMPUTING (3. RÉSZ)
MÁTÉTELKI PÉTER

Cikksorozatunk korábbi részeiben megismerkedtünk a cloud computing technológiával, és áttekintettük a
globális piac legismertebb szereplôit. Most egy másik, nemzetközi jelentôségû, ám hazánkban is jelen levô
vállalat cloud-víziójával és egy konkrét felhô-infrastrukúra termékével foglalkozunk, melyet elsôsorban a
vállalati privát felhôk kiépítéséhez javasolnak

A cloud computingot nagyon sokféle-
képpen meg lehet közelíteni. Meg -
különböztetjük például a magán- (priva-
te) és a publikus (public) felhôket. Leg na -
gyobb különbség, hogy míg a private
cloud tipikusan a nagyvállalati környe-
zetben található meg, addig a public
cloud általában az interneten keresztül
érhetô el, a cégek vagy magánszemélyek
valamely felhôszolgáltatón keresztül
vehetik igénybe. „Ha összeköttetést léte-
sítünk a private és a public cloud között,
ilyenkor hibrid felhô (hybrid cloud) ala-
kul ki: ha egy vállalat a saját – privát – fel-
hôjébôl kihelyez erôforrásokat a publikus
felhôbe, vagy bizonyos erôforrásokat a
publikus felhôbôl vesz igénybe úgy,
hogy azokat a saját felhôjébe behelyezi,
máris hibrid felhôben dolgozik. A számí-
tástechnikai erôforrásokat tehát nemcsak
közvetlenül a saját infrastruktúrán
keresztül használja, hanem mint variál-
ható, testreszabható szolgáltatást veszi
igénybe: IT as a Service-t használ. Ennek
köszönhetôen az informatikai rendszer
flexibilisebb, megbízhatóbb és nem utol-
sósorban olcsóbb lesz, kapacitása és ren-
delkezésre állása nô. A felhôben gyakor-
latilag végtelen mennyiségû memória,
számítási és tárolási kapacitás, teljesít-
mény és más erôforrás áll rendelkezésre.
Ha egy vállalat kihelyezi alkalmazásait a
felhôbe egy cloud-szolgáltatóhoz, akkor
jelentôs megtakarításokat érhet el 
a lokális, vagyis cégen belüli infrastruk -
turális beruházásokon” – hívja fel a
figyelmet Suba Attila, az EMC technoló-
giai tanácsadója.

Számos olyan informatikai rendszerrel
találkozhatunk, ami az év jelentôs részé-
ben alacsony, ám néhány napon keresz-
tül óriási igénybevételnek van kitéve –
gondoljunk csak az egyetemeken hasz-
nált információs rendszerekre, melyeket
a tanév során alig használnak, ám a
regisztrációs idôszakban óriási a terhelé-
sük. Ezeket az infrastruktúrákat ma még a
csúcsidôszakra tervezik, ami jelentôs
hardverköltséget jelent. Ha ezen rend-
szereket cloud-megközelítésben valósíta-
nák meg, a tanévközi  feladatok ellátásá-
ra elég lenne néhány helyi szerver, a
csúcsidôszakra pedig kihelyezhetnék a
rendszert egy felhô-szolgáltatóhoz. Így
nem szükséges megvásárolni a csúcsra

tervezett infrastruktúrát, amivel óriási
megtakarítás érhetô el.

Hiszünk-e a felhôkben?

A cloud-számítástechnika egyfelôl tech-
nikai innováció, más szempontból
viszont egy paradigmaváltás az üzleti
modellben. Ezt a paradigmaváltást hívjuk
úgy, hogy IT as a Service. „Magyar -
országon sajnos úgy kezeljük a vállalko-
zások életében az IT-t, mint egy egyszerû
költséghelyet, holott a legtöbb cég eseté-
ben az informatika a lelke, a motorja az
egész vállalkozásnak. Nemzetközi szin-
ten kikerülhetetlen trendnek tûnik, hogy
a cloud computing felé induljon el a
piac, hiszen egyre több vállalat legfôbb
prioritásai közé került a virtualizáció,
illetve a cloud-stratégia. Korábban lát-
tunk már egy-két modellváltást az infor-
matikában, ami hazánkban nem gyöke-
resedett meg, tehát Magyarország szem-
pontjából nagyon izgalmas kérdés, hogy
mi, magyarok, hajlandóak vagyunk-e
elhinni, hogy mindez mûködik” – veti fel
a kérdést Suba Attila.

Az EMC a felhô-számítástechnika szin-
te összes területén jelen van a piacon.
Software as a Service szolgáltatásként az
asztali gépek és szerverek mentését old-
ják meg vállalatok számára. Ilyen szol-
gáltatás azonban hasznos lehet az ottho-
ni végfelhasználóknak is, akiknek példá-
ul a digitális fényképek és egyéb adatok
hosszú távú tárolása óriási problémát
okoz. Mivel rendkívül nagy mennyiségû
adatot kell elmenteni, a felhasználók
manapság még CD-ket, DVD-ket, bluray
lemezeket vagy külsô winchestereket
vásárolnak. Idôtálló megoldáshoz azon-
ban ezekbôl is kettô kellene, különbözô
földrajzi helyeken duplikálva, hogy az
adatok igazán biztonságban legyenek.
Ilyenkor jóval olcsóbb és egyszerûbb a
feladatot egy cloud-szolgáltatóra bízni.
„A cloud attól cloud, hogy nem tudni
pontosan, mi van az infrastruktúrában. A
szolgáltató dolga, hogy a feltöltött képe-
ket biztonságosan tárolja. Fölösleges
azzal foglalkozniuk a felhasználóknak,
hogy az adataik a Földön hány helyszí-
nen és hány példányban találhatók meg,
csak egy havidíjas szolgáltatást kell

Vblock-struktúra
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igénybe venniük, melyben a szolgáltató
egy bizonyos szolgáltatási szintet – pél-
dául az adatok biztonságát garantálja” –
fogalmaz Suba Attila.

Az EMC a Software as a Service meg-
oldásokon túl olyan termékeket is kínál,
amelyeket a felhô-szolgáltatók be tudnak
építeni infrastuktúrájukba, vagy a fel-
hasz nálásukkal a vállalatok létrehozhat-
ják privát felhôjüket. „Kész infrastruktúrá-
kat adunk az ügyfeleknek, amiben az
újfajta, IT as a Service modellt meg tud-
ják valósítani. Erre használható a Vblock-
platform, melynek segítségével kalkulál-
ható fogyasztással és hôtermeléssel bíró,
SLA-kkal ellátható infrastruktúrát hozhat-
nak létre a vállalatok. Ha például deskto-

pokat akar futtatni az ügyfél-virtualizáci-
ós környezeten – hiszen az olcsóbb, mint
PC-ket vásárolni –, akkor a Vblock nevû
termékben a megrendelô egyben meg-
kapja a három legjobb gyártó legjobb ter-
mékeit: a Cisco szerverét, a VMware vir-
tualizációs platformját és az EMC tárolá-
si megoldását. A három gyártó ezen ter-
mékeket integrálta, és kipróbálta, így az
ügyfél oldalán könnyen és azonnal meg-
valósul a virtualizációs projekt. Hagyo -
mányos esetben, amikor a vállalat saját
kezûleg bonyolítja a szerver-, virtualizá-
ciósszoftver- és tárolási megoldás beszer-
zését, akkor ez általában legalább egy
féléves projekt. Ilyenkor az emberek
azzal foglalkoznak, hogy összepróbál-

gatják a megvásárolt termékeket: mûkö-
dik, nem mûködik, miért nem mûködik?
Ez az alkalmazottak részérôl egyfajta
játék, amit munkaidôben lehet végezni, a
munkáltató oldaláról azonban rendkívül
nagy költség, elvesztegetett idô. Fontos
látnunk továbbá, hogy vezetôi szem-
szögbôl kiemelkedô fontosságú, hogy az
adott alkalmazás a létrehozott virtualizá-
ciós környezetben megbízhatóan mû -
ködjön, amivel egy jól meghatározott
üzleti folyamatot sikeresen el lehet látni
házon belül. Az IT as a Service tehát
elsôsorban nem is technológiai, hanem
felsôvezetôi üzenet” – emeli ki Suba
Attila.

(folytatjuk)

RÉSZVÉTELI REKORD AZ ITBN 2010 KONFERENCIÁN
Rekordmennyiségû informatikai bizton-
sággal foglalkozó és iránta érdeklôdô
szakember látogatott el a hatodik
Informatikai Biztonság Napja konferenci-
ára, ahol Magyarország összes biztonsá-
gi brandje képviseltette magát. Az ITBN
2010 eseményei közel 2000 embert
mozgattak meg.

Az ITBN mára köztudottan olyan ese-
mény, amely az informatikai biztonság
napi problémáit, aktualitásait és valódi
gondjait dolgozza fel, mutatja be. Azok -
hoz az IT-biztonsági szakemberekhez
szól, akik napi szintû problémák kezelé-
sére keresnek választ. Az idén kibôvült
programmal és illusztris vendégekkel
jelentkezô, hatodik ITBN Kon fe ren cia
mindkét napján, a plenáris kerekasztal-
beszélgetéseket óriási érdeklôdés övezte,
az esemény helyszínéül szolgáló mozi-
termek zsúfolásig megteltek.

Az egyik leginkább várt beszélgetésen
a második napon Peter Hustinx európai
és Jóri András magyar adatvédelmi biz-
tos, valamint Craig Balding, a Cloud
Security Alliance képviselôje osztotta
meg gondolatait az adatvédelem szabá-
lyozásának lehetôségeirôl, a személyes
adatok és a magánélet védelmének szük-
ségességérôl, illetve az információsza-
badság kérdésköre egyensúlyáról.

A Hacking és új fenyegetettségek szek-
ciót szókimondó elôadások, telt házas
terem és meghosszabbított kerekasztal-
beszélgetés, illetve élénk diskurzus jelle-
mezte, de sokakat érdekelt a Web2 és az
alkalmazások biztonsága, valamint a
hálózatok és cloud biztonságával kap-
csolatos szekciók és témakörök is. Idén
közel 20 interaktív bemutató segítségével
gyôzôdhettek meg a résztvevôk az egyes
biztonsági technológiák gyakorlati érté-
kérôl és használhatóságáról.

Az ITBN fôszervezôje, Keleti Arthur az
esemény kapcsán elmondta: „Nagyon
sikeresnek mondható az idei ITBN
Konferencia mindkét napja. Külön öröm
a számunkra, hogy a visszajelzések alap-
ján a résztvevôk elsôsorban az elôadások
szakmai színvonalát, a sokszínûségét,
illet ve az itt megszerzett információk
hasz nosságát emelték ki, amely sokak-
nak egy évre elegendô muníciót jelent 
a szakmai munkájuk végzéséhez. Meg -
elége déssel tölt el az is, hogy többen a
kiállítás nagy nemzetközi gyártóinak
régiós szakértôi közül osztották azt a
véleményt, hogy az ITBN a régió legsike-
resebb IT-biztonsági rendezvényévé
nôtte ki magát” – mondta el a fôszervezô.

Az idei újdonságnak számító ITBN
Biztonsági díjakat a második nap végén
adták át, a nyertesek nagy meglepetéssel
és örömmel fogadták a megtiszteltetést,

amelyet az esemény egyik díszvendége,
Rubik Ernô személyesen adott át.

Az ITBN idei díjazottai:
� Informatikai Biztonság Napja (ITBN)

Biztonsági Díj – LEGJOBB KÜLFÖLDI
INNOVÁCIÓ 2010 Check Point
Software Technologies Ltd.

� Informatikai Biztonság Napja (ITBN)
Biztonsági Díj – LEGJOBB MAGYAR
INNOVÁCIÓ 2010 Noreg Információ -
védelmi Kft. – Margaréta PKI kártyame-
nedzsment-rendszer

� Informatikai Biztonság Napja (ITBN)
Biztonsági Díj – LEGJOBB REFEREN-
CIA PROJEKT 2010 Aruba Virtual
Branch Networking – ITD Hungary Zrt.

� Informatikai Biztonság Napja (ITBN)
Biztonsági Díj – Az év útmutató szak-
embere 2010 – Höltzl Péter
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Memrisztoros memória a HP-tól
Az amerikai vállalat a dél-koreai Hynix -
szel együtt készül bevezetni a piacra a
memrisztorra épülô termékeket. Az elsô
ilyen, a ReRAM a tervek szerint már
2013-ban készen lehet. A HP a koope-
rációval nem akar memóriagyártóvá
elôlépni, csupán felhasználója lesz
majd a termékeknek.

Dr. Stanley Williams, a HP memrisztor-
kutatási projektjének vezetôje szerint a
ReRAM chipeket a hagyományos félveze-

tôgyártó módszerekkel lehet majd gyárta-
ni, és akár ugyanolyan interfészt is kap-
hatnak, mint a flashchipek, így probléma-
mentesen felválthatják ez utóbbiakat.
Azonos költségek mellett várhatóan két-
szer akkora kapacitású lesz a ReRAM,
mint a flash, miközben annál jóval gyor-
sabb és jóval kevesebb energiát fogyaszt.
Az új típusú memóriával például olyan
számítógépeket lehet majd építeni, ame-
lyek bekapcsolás után azonnal felállnak.

Infravörös napelem baktériumokkal
Régi probléma, hogy a napfény alacso-
nyabb energiájú (infravörös) sugarait a
fotovoltaikus cellák nem tudják haszno-
sítani. Ausztrál kutatók szerint a termé-
szet már évmilliárdok óta ismeri a meg-
oldást.

A fényelemekben a fénysugárzás
fotonjai elektronokat „ütnek ki” az ato-
mok elektronpályáiról, ezáltal elektro-

mos áramot hoznak létre. Ám a kisebb
energiájú, vörös-infravörös hullám-
hosszhoz kapcsolható fotonok nem tud-
ják annyira „meglökni” a kötött elektro-
nokat, hogy azok kiszabaduljanak az
atommag körüli pályákról, ezért csak
melegítik az anyagot. (A napkollektorok
éppen ezt a hôt hasznosítják a lakások
fûtésére.) Az ausztrálok által fölfedezett,

a tenger fenekén élô cia-
nobaktériumok egy ed -
dig ismeretlen klorofill-f-
et tartalmaznak, amelyek
a vö rös-infravörös foto-
nok energiájával szén-
dioxidot megkötve cuk-
rot állítanak elô.

A biológusok eddig
négyféle klorofillt ismer-
tek, ez az ötödik és egy-
ben legrégebbi változat. A
cianobaktériumok alkotta
telepek legôsibb, megkö-
vesedett maradványai,
fosszíliái több mint 3,5

milliárd évesek. Egyes kutatók elképzelé-
sei szerint az ôsóceánok talajából szivár-
gó forró, kénes gázkiáramlások körül ala-
kultak ki az elsô élôlények, amelyek a
leletek tanúsága szerint fotoszintézissel
fejlôdtek tovább. A víz alatti vulkáni
gázok és gôzök miatt azonban a napsu-
garaknak csak a vörös-infravörös része
jutott el a tengerfenék élôlényeihez, ezért
csak a most fölfedezett f típusú klorofill
segítségével végezhettek fotoszintézist.

A jelenség fölfedezése után a kutatók
megvizsgálták a lehetôségét, hogyan le -
hetne azt hasznosítani a napelemgyártás-
ban. Az elkészített prototípusban a kloro-
fillt tartalmazó anyagot félvezetô nanohu-
zalokra növesztették. A huzalok a kelet-
kezô szabad elektronokat elvezetik, és
így elektromos áram nyerhetô a biológiai
rendszerbôl. Az elvet továbbfejlesztve, a
napsugárzás spektrumát a lehetô legna-
gyobb mértékben lefedô, összetett nap-
elemeket lehet gyártani.

A vállalat nem tervezi kisajátítani a tech-
nológiát, a licenc elérhetô lesz a riválisok
számára is. A HP több memóriagyártóval
is tárgyalt a memrisztortechnológia keres-
kedelmi bevezetésérôl, de végül a világ
második legnagyobb DRAM-gyártójaként
– és egyben hetedik legnagyobb chipelôál-
lítójaként – jegyzett Hynixszal lépett hosz-
szú távúra tervezett stratégiai szövetségre.
A többi, szóba jöhetô cég ugyanis már
jelentôs összegeket fektetett más technoló-
giákba, ezért nem szívesen kezdtek volna
bele egy új fejlesztésbe.

A két technológiai óriásvállalat elsô-
ként olyan memóriachipeket fejleszt ki,
amelyek tizedannyi energiát használnak,
miközben legalább tízszer gyorsabban
írhatóak és olvashatóak, mint a ma széles
körben használt flashmemóriák, de hosz-
szú távon összetettebb áramkörökben is
gondolkodik. A közölt ütemterv szerint a
Resistive Random Access Memory kifeje-
zés rövidítésével ReRAM-nak nevezett
memóriachipek már 2013-ban piacéret-
tek lesznek.

A ReRAM csak a leginkább magától
értetôdô felhasználási területe a memrisz-
tornak, amely alkalmas logikai mûveletek
elvégzésére is. Így hosszabb távon olyan
áramkörök kifejlesztése elôtt nyithatja
meg az utat, amelyek adattárolásra és
számítások elvégzésére egyaránt alkal-
masak, azaz egyszerre processzorok és
memóriachipek.

Dr. Stanley Williams, a HP memrisztorkutatási projektjének vezetôje

Klorofillok fényelnyelése
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A konnektorból figyel a Nagy Testvér!
A magyar lakosság fokozatos elszegénye-
dése is egyre inkább elôtérbe helyezi az
intelligens fogyasztásmérôk alkalmazásá-
nak igényét, azonban ez sértheti a sze-
mélyiségi jogokat.

Az intelligens mérômûszerek azon túl,
hogy folyamatosan mérik az adott otthon
áramfogyasztását, számos adattal is ellát-
ják a szolgáltatókat. Megmondják, mikor
van otthon valaki, naponta hányszor
tusol, mennyit néz tévét, sôt azt is, milyen
gyakran használja a mikrohullámú sütôt.
Addig nincs is komolyabb probléma,
amíg ezekrôl az információkról a fo -
gyasz tókon és a mûszereket üzemeltetô
cégeken kívül másnak nincs tudomása,
azon ban egyelôre úgy tûnik, kevés a ga -
rancia arra, hogy ez így is marad.

Állandó megfigyelési lehetôség

A fô különbség a napjainkban használt
átlagos mûszerek és az intelligens mérôk
között az, hogy míg a hagyományosakat
havonta egyszer olvassák le vagy becsülik
meg az állásukat, addig az új generációsok
esetében negyedóránként végzik el ezt a
feladatot. (A jövôbeni modellek pedig akár
már hat-nyolc másodpercenként is megte-
hetik ezt.) A begyûjtött adatokat azután
késedelem nélkül továbbítják valamilyen
kommunikációs csatornán – optikai kábel,
telefonvonal, Wi-Fi – a szolgáltatóhoz.

A háztartási készülékek gyártói – köz-
tük a General Electric és a Whirlpool –
egyébként már olyan intelligens eszközö-
ket fejlesztenek, amelyek képesek lesz-
nek kommunikálni az okoshálózattal, és
még több információt osztanak meg. Ez
oda vezet, hogy folyamatosan gyûjtik
majd az adatokat, olyan információkat,
amelyek kezelésére a jelenlegi jogrend-
szer nem készült fel.

Elképzelések a hosszú távú adattárolásra
Az ELEKTROnet is hírt adott már róla: a
hosszú élettartamra tervezett CD-krôl és
DVD-krôl kiderült, hogy nem is olyan tar-
tósak, legjobb esetben is csupán 5 … 10
évig bírják. A mechanikai alkatrészeket
tartalmazó merevlemezek sem jelentenek
igazán megnyugtató megoldást. Nem
véletlen, hogy a kutatók gôzerôvel dol-
goznak más adattárolási eljárásokon.

A tokiói Keio Egyetemen Tadahiro
Kuroda professzor és csapata egy különle-
ges félvezetô memória-áramkörön dolgo-
zik. A memóriát lezárva tartanák, vezeték
nélkül kapná a szükséges energiát, vezeték
nélküli technológiát használva lehetne
hozzáférni. Annyira biztosak az eszköz

megbízhatóságában, hogy a digitális
Rosetta-kônek nevezték el. A professzor
szerint a merevlemez-jellegû adattároló
eszköz ezer év múlva is olvasható lesz, a
technológiát univerzálisnak vélik.

A japán csapat szilíciumostyákkal kísér-
letezik, és lézerrel maratják
bele az adatokat. A maratá-
sok mikéntjét egy univerzális
egyezmény alapján dolgoz-
zák majd ki, amelynek ered-
ményeképp kialakul a közös
tárolási nyelv, amely több
ezer éven át fennmarad és
használható lesz. A szilíci-
um-ostyákat egymás tetejére

helyezik, és így kialakul egy 10 centiméter
magas lemez. Az egyes rétegeket szilícium-
mal fedik be, ezzel tartják távol az oxigént
és a nedvességet. Kuroda számításai szerint
a 40 éves adattárolást biztosító merevle-
mezzel, illetve a meglehetôsen rövid élet-

tartamú CD-vel és DVD-vel
szemben ez a félvezetô
adattárolási technológia
ezer évig is megôrzi az
információt – feltéve, hogy a
levegô páratartalma 2 szá-
zalék alatt van.

Az intelligens mérômûszerek által szol-
gáltatott adatokhoz sajnos nem csak a
bûnüldözôk, de a bûnözôk is hozzá tudnak
férni. Az ilyen eszközök nagy segítséget
nyújthatnak a rendôrségnek vagy a nyomo-
zóknak például a marihuánaültetvények
leleplezésében – a megvilágításukra hasz-
nált fényforrások jelentette többletfogyasz-
tás kiszúrásával –, vagy például olyan üze-
mek megtalálásában, amelyekben rabszol-
gamunkára fognak embereket. Persze a
másik oldal is megtalálhatja a számítását,
hiszen nemcsak azt árulhatják el, milyen
elektronikus eszközök vannak egy-egy
háztartásban, de azt is, mikor nincs otthon
a tulajdonos. Aggály még az is, hogy a szol-
gáltatók, illetve az okos mérômûszereket
üzemeltetô cégek által begyûjtött informá-
ciókért sorba állnak majd az óriásvállala-
tok, hiszen ezeknek az adatoknak komoly
marketingértéke lehet.

Telepítési láz világszerte

Az USA-ban a Szövetségi Energiahivatal ter-
vei szerint 2015-ig 52 millió intelligens
mérômûszert telepítenek. Ketyeg az óra
Európában is: a tagállamoknak 2010 végéig
kellene megállapodniuk az okos mérôórák
technológiai szabványában, 2012 végéig
pedig a bevezetés menetrendjében is. Az
EU-ban jelenleg 253 millió áram-, 109 mil-
lió gáz- és 3 millió távhômérô van, ezeknek
ma még csak a töredéke tartozik az intelli-
gens kategóriába – öt éven belül viszont
már közel százmillió európai háztartásban
mûködnek majd mindent tudó mérôórák.
2020-ra akár 80 százalékos is lehet ezen
eszközök penetrációja a tagállamokban.

A nyugat-európai országok némelyiké-
ben már megszülettek az ezek használatá-
ra vonatkozó elôírások, sôt, Svéd or szág ban
már most 100 százalékos az intelligens

árammérôk elterjedtsége, miután a törvény
szerint 2009. július 1-jétôl visszaállították a
havi leolvasást. Ehhez szükség volt az új
órákra; a cserét a szolgáltatók állták.

Japán gyártmányú intelligens
fogyasztásmérô óra

Amerikai gyártmányú intelligens
fogyasztásmérô óra

Digitális Rosetta-kô 
mûködési elve

Év Millió darab

2009 42

2010 46

2011 52

2012 63

2013 80

2014 96
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JABIL – A GYÁRTÓÓRIÁS MAGYARORSZÁGON
DR. SIPOS MIHÁLY

E sorozatunkban elsôsorban hazai tulajdonú cégeket mutatunk be.
Most azonban egy, az idén fennállása 10. évfordulóját ünneplô, ameri-
kai tulajdonban lévô cég magyarországi vállalkozásához látogattunk el

Egy élvonalbeli EMS-gyártó

A tiszaújvárosi Jabil egy olyan, amerikai
gyökerû multinacionális cégcsoport tagja,
amely a világ elsô számú elektronikai vál-
lalatainak a beszállítója – mondja Király
Zoltán, a cég ügyvezetôje. – Gyár tó -
tevékenységével és az ezekhez kapcsoló-
dó különbözô, magas színvonalú szolgál-
tatásaival érdemelte ki erôs piaci pozíció-
ját. Napjainkban az 1966-ban Detroitban
alapított anyavállalatnak már 22 ország-
ban van 59 gyáregysége és összesen több
mint 85 000 alkalmazottat foglalkoztat. A
Jabil vevôköre kiterjed egyebek mellett a
jármûipar, a távközlés, a számítástechnikai
hálózati elemek, a szórakoztatóelektro -
nika, a környezetbarát technológia, a
gyógyászati ipar területére. Csak kevesen
tudják, hogy a cég tiszaújvárosi üzemé-
ben gyártják a világ legkorszerûbb mobil-
telefonjait. (A vállalat neve egyébként a
két alapító keresztnevébôl, a Jamesbôl és
a Billbôl tevôdik össze.)

A magyarországi üzem tiszaújvárosi
zöldmezôs, több lépcsôben megvalósított
beruházás keretében jött létre, amelynek
elsô gyártócsarnokát 2000 augusztusában
adták át. Ma már 54 000 m2 alapterületû
a gyár, amelynek szolgáltatásai közé tar-
tozik nem csak az elektronikai, mechani-
kai termékek tervezése, gyártása, és szer-
vize, de az új termékek bevezetésén,
tesztmegoldások fejlesztésén túl az anya-
gellátásilánc-menedzsment, üzleti folya-
matok kialakítása és különbözô logiszti-
kai szolgáltatások is.

Persze a cég történelméhez keserû
emlékek is fûzôdnek: a Jabil Circuit szom-
bathelyi üzemében (amely korábban a
Philips egyik gyárának adott helyet) a ter-
melés 2007. július végén állt le. Ekkor
elbocsátásokra is sor került, azonban az

átszervezés nem érintette a mobiltelefo-
nok, híradástechnikai eszközök tesztelé-
sét, szervizelését. Ma már ismét 1000-nél
több alkalmazott dolgozik ebben a javító-
központban.

Napjainkra a kft. a magyar GDP és
export jelentôs hányadát adó elektronikai
ipar meghatározó vállalatává nôtte ki
magát és az észak-magyarországi régió
egyik vezetô gazdasági szereplôjévé vált.
200 milliárd forintos éves árbevételével a
nemzetközi vállalatcsoport globális árbe-
vételének tíz százalékát, az európainak
pedig a harmadát állítja elô. Ezzel a ter-
melési értékkel a Jabil évek óta a hazai
cégek top50-es listáján szerepel. Fontos a
cég szerepe foglalkoztatási szempontból
is: ôk a régió egyik legnagyobb munkálta-
tója. Munka vál l alóik száma az utóbbi
években három- és ötezer fô között moz-
gott. A recesszió dacára a 2010-es évet
4000 fô saját és 350 fô kölcsönzött mun-
katárssal kezdték el. A létszám napjainkra
tovább növekedett, és elérte a 7500 fôt.

Az északi régió „csodagyereke”

A tiszaújvárosi Ipari Park közel harminc
cégnek ad telephelyet, a tudatos iparfej-
lesztés és munkahelyteremtés stratégiájá-
nak a mintapéldája. Ehhez kapcsolódott
az idén a település Pro Urbe-díjában
részesített Király úr gondolata is, amikor
így fogalmazott: „A kft. sikerének titka az
olyan tehetséges munkatársak alkalmazá-
sában áll, akik az innováció iránt legfogé-
konyabb, a legkeményebben dolgozó
emberek közül kerülnek ki. Noha a vál-
ság kitörésekor a Jabilnek is meg kellett
válnia több száz alkalmazottjától, alig egy
év múlva már meghaladtuk a korábbi lét-
számot, és a 2010-es év folyamán továb-
bi ezerfôs létszámbôvítést hajtottunk
végre a gyárban, a gyártósori munkások

mellett jelenleg 200, angolul beszélô dip-
lomást is keresünk különbözô területekre.
Készek vagyunk akár a 73 kilométerrel
távolabbi Nyíregyházáról is alkalmazni a
dolgozókat, akiket autóbusszal szállítunk
Tisza újvárosba”.

Méltán büszkék arra, hogy a cég min-
den pénzügyi mutató tekintetében szá-
mottevô javulást ért el 2010-ben. 2009-
ben közel egymilliárd dollár árbevételt
értek el, idén pedig 1,3 milliárdot megha-
ladó teljesítményre számítanak. Tavaly
hárommilliárd, idén pedig várhatóan
több mint ötmilliárd forint adót fizetnek
be a költségvetésbe. Három-négy éven
belül akár 2,5 milliárd dolláros árbevételt
is reálisnak tartanak – figyelembe véve a
cég ügyfeleit adó iparágakban napvilágot
látott növekedési prognózisokat.

A jövô záloga az innováció

A vállalat fô értékeinek a folyamatos
innovációt, a megbízhatóság és minôség
javítását tartják. Ezeknek köszönhetô,
hogy a gazdasági recesszió ellenére is
képesek voltak folyamatos fejlôdésre,
növelni az árbevételt, bôvíteni a létszá-
mot, fejleszteni a technológiát. Ezzel kap-
csolatos üzleti filozófiájukat így lehetne
összegezni: „Ahogyan a válság idején
viselkedünk, meghatározza, hogy milyen
szintre juthatunk a válság után.”

A cég jövôje érdekében folyamatosan
beruháznak. A tíz év során 277 millió
dollárt (mai árfolyamon 61 milliárd forin-
tot) fektettek be Magyarországon, az idén

Király Zoltán, a Jabil ügyvezetôje Jabil Circuit – az elektronikai EMS-gyártó

Alkatrészorsók a beültetôsoron
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is további húszmilliót, azaz több mint 4,5
milliárd forintot. A cég fejlôdését s a vál-
ság ellenére a foglalkoztatottság erôs
növekedését a Gazdaságfejlesztési Ope -
ratív Program keretében több EU-támoga-
tás is segítette. Így például a Jabil 380 mil-
lió forintos támogatást kapott ahhoz az
1,8 milliárd forintos beruházásához,
amelynek keretében az okostelefon-gyár-
tó és ehhez kapcsolódó raktározási kapa-
citásukat bôvítették. További 400 milliós
támogatást kaptak az összesen 1,2 milli-
árdos kutatási-fejlesztési beruházásuk-
hoz. Függôben van 140 milliós támogatás
megítélése, amelyet egy 300 milliós fej-
lesztéshez igényelt a cég, mobiltelefon-
prototípus-fejlesztô cellák kialakításához.

Tervek

A gyártás területen tovább kívánják széle-
síteni a palettát. Elsôsorban az orvosi
mûszerek, a távközlési infrastruktúra esz-
közei és a háztartási eszközöket távvezér-
lô berendezések területén látnak például
lehetôségeket. Perspektivikusnak tartják
még a napelempanelek gyártását is: piaci
információik szerint a régióban több bér-
gyártó is millió dolláros nagyságrendû
beruházásokra készül, a technológia köz-
pontja azonban Lengyelország lehet.

Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni
arról, hogy a „nagy” Jabilon belül az
egyes megrendelésekért a magyar gyár-
egység az ázsiai és a közép-amerikai
leányvállalatokkal versenyez. Egy-egy ter-
mékcsoport kihelyezését az is jelentôsen
befolyásolja, hogy hol van a végfelhasz-
nálás. Ezért Európa és a mexikói térség
szerepe újra felértékelôdik, s a korábbi
években leépített kapacitások kezdenek
újra felépülni.

S ahhoz, hogy a gyártástechnológia
élén maradhasson, a Jabil fejlesztôköz-
pontot is létrehoz, amelynek feladata
lesz, hogy a Miskolci és a Budapesti Mû -
szaki Egyetemmel együtt alkalmazott
kutatásokat végezzen új gyártási techni-
kák kidolgozásához, aminek a vége a
Jabil üzemében történô gyakorlati imple-
mentáció. Amennyi ben a fejlesztési köz-
pont beváltja a hozzá fûzött reményeket,
úgy az ügyfelek számára akár mechanikai
vagy elektronikai tervezési szolgáltatáso-
kat is nyújthat a termékek kivitelezés-
ében, így késôbb (Bécs és a belga Hasselt
után) Magyarországon jöhetne létre a
Jabil harmadik európai designcentere.

A tavalyihoz hasonló létszámbôvülésre
a közeli jövôben nem látnak esélyt, jelen-
leg a létszám stabilizálása köti le a cégve-
zetés energiáit. A környéken rendelkezés-
re álló munkaerô alapján Király Zoltán
szerint a maximális létszám kilenc és fél
ezer fô körül alakulhat, ui. a képzett mun-
kaerô hiánya a régióban ma már a fejlô-
dés komoly akadálya. Épp ezért az
Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamará -
val együttmûködve az elektronikai gyár-
tók egy csoportja ajánlásokat készített a
kormány számára (errôl az elektronet.hu-n
mi is hírt adtunk).

Gondos minôség-ellenôrzés

Látogassa meg 

naponta frissülô
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Megoldás a forráshiányra: felhôalapú IT-szolgáltatás

– Minden korábbinál nagyobb szükségük van a magyar
önkormányzatoknak, valamint a kis- és középvállalatok-
nak a felhôalapú számítástechnikai szolgáltatásokra –
állapította meg Kalotay Balázs, a Fujitsu Technology
Solutions Kft. szakértôje az „Új típusú IT-funkciók az új
gazdasági környezethez” címmel Budapesten megrende-
zett IDC Hosting Konferencián

www.elektro-net.hu/hatter/idc-hosting

Az Intel beruházási hullámmal készül a 22 nanométerre

A chipgyártó négy üzemben fogja bevezetni a 22 nm-es
eljárást, és egy újabb kutatási-fejlesztési üzemet is létre-
hoz. A bejelentés érdekessége, hogy az Intel a teljes össze-
get az Egyesült Államokra koncentrálja, nem pedig ala-
csonyabb költségszintû országokban hoz létre újabb
kapacitásokat

www.elektro-net.hu/hatter/intel-22nm

"Zöld" porszívók az Electroluxtól

Évi 200 ezer környezetbarát porszívót készít az Electrolux
a cég jászberényi gyárában, ami a teljes termelés 10-15
százaléka

www.elektro-net.hu/hatter/zold-elektrolux

Toshiba STOR.E TV+ -- igazi médiaközpont 
otthoni használatra

A Toshiba bemutatta új,
HD-felbontású multi-
médiás tárolóeszközét,
a STOR.E TV+-t, amely
akár 2 TiB médiafájl
tárolására és – csatla-
koz tatott eszközökhöz
való – továbbítására is
alkalmas

www.elektro-net.hu/hatter/toshiba-store

A Viala Kft. a leggyorsabban növekvô 
hazai technológiai vállalat 2010-ben

2010-ben a Fast 50 ranglistán szereplô vállalatok átlagos
növekedési üteme 967 százalék volt, ami javulást jelent a
2009-es értékhez (933%) képest. A rangsorban tíz külön-
bözô ország képviselteti magát, az ötvenes listára idén 10
magyar vállalkozás került fel. A helyezettek között
továbbra is a szoftveripari cégek vannak jelen a legna-
gyobb számban

www.elektro-net.hu/hatter/fast50-2010
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