
Összetett rádiós hálózatok építése egyszerűen 

Az IQRF rádiós modulok a választható külső vagy beépített antennának és a NYÁK-ba 

forrasztható, ill. SIM foglalatos csatlakozásnak köszönhetően leegyszerűsítik a 

hardvertervezést. A modulok 3.0 verziójú operációs rendszere az új ill. javított 

funkcióknak köszönhetően egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a szoftverfejlesztést akár 

összetett, bonyolult hálózatok esetén is. 

Az új operációs rendszer számos újdonsága közül a legfontosabbak az akár 65 000 eszközt 

és 240 ugrást támogató IQMESH hálózat, a 35 µA fogyasztást biztosító új XLP RX mód, a hálózatot feltérképező discovery 

funkció, a valós idejű transzparens útvonalkeresés, ill. a kisfogyasztású útvonalkeresés. Az operációs rendszer hatékony 

útválasztási technikájának köszönhetően egyszerűen kiépíthetők olyan hálózatok, ahol a felügyelni kívánt eszközök egy 

része a koordinátor hatókörén kívül esik. Ennek köszönhetően az információ így több (akár 240) eszközön keresztül jut el a 

célig. Megfelelő kialakítással redundánssá tehető a hálózat, tovább növelve a megbízhatóságot. Az IQMESH hálózatok a 

gyakorlatban is helytálnak, amit Izraeli és Cseh közvilágítás modernizációs projektek bizonyítanak, ahol az egyes 

lámpatestek fényerőszabályzását ill. monitorozását IQRF modulok biztosítják. 

Sok esetben a rádiós hálózat elemei nem rendelkeznek hálózati tápellátással, így fontos szempont a fogyasztás minél 

alacsonyabb szinten tartása. Ebben segítenek a kifogyasztású LP és XLP vételi üzemmódok, amivel a fogyasztás akár 35 µA-

re is csökkenthető. E mellett lehetőség van az adó teljesítményének 8 szinten történő beállítására is. 

A külvilággal való kapcsolattartást ill. a rendszerintegrációt leegyszerűsítő több átjáró (USB, Ethernet, RS485, stb.) és 

interfész (érintőképernyős QVGA megjelenítő, 4 gombos távirányító,  stb.) is elérhető. A fejlesztést is számos eszköz segíti, 

köztük az új, modulárisan bővíthető DDC (Development Daisy Chain) család is, melyben megtalálható 

programozó/hibavadász, MESH node, I/O modul, szenzor és relé kit. A szoftverfejlesztést gazdag mintapélda gyűjtemény  

könnyíti meg, mely gyorsan kipróbálható egy-egy feladatra koncentráló alkalmazásokból áll. 

A telepítést ill. üzembehelyezést a CATS-01 RF scanner segíti, mely a rádiós csatornák telítettségét ábrázolja a QVGA 

kijelzőjén, jól áttekinthető formában. 

További információk: www.iqrf.org 

 

RFID megoldások a Parallaxtól 

A BASIC Stamp áramköreiről és robotjairól ismert Parallax cég 

különböző RFID megoldásokat is ajánl ügyfeleinek. A soros ill. USB 

csatlakozású RFID olvasó és RFID író/olvasó modulok mellett RFID 

kártyát, kulcstartót és különböző méretű korongokat is kínál rendkívül 

kedvező áron, akár nettó 140 Forint alatt is. 

A bankkártya méretű RFID kártya, a kulcstartó, és a 50 ill. 25 mm 

átmérőjű korongok az egyik legelterjedtebb EM4100 család 

áramköreivel készülnek. Ezeknek a 125 kHz-es, 40 bites, csak olvasható 

egyedi azonosítóval ellátott eszközöknek a kezeléséhez a Parallax 

antennával egybeintegrált olvasómodulokat is kínál, igény szerint 

RS232 ill. USB csatlakozással. 

Azon felhasználóknak is megoldást nyújt a cég akik a kártyán lévő egyedi azonosító mellett egyéb tetszés szerint 

módosítható adatokat is szeretnének tárolni. Az EM4x50 chipre épülő, bankkártya méretű RFID kártya 32 bites egyedi 

azonosítóval és 116 bájt felhasználói adat tárolására alkalmas memóriával rendelkezik, mely 32 bites jelszóval védhető. Az 

írható kártyák kezeléséhez a Parallax külön modult készített, mely RS232 porton keresztül kommunikál a külvilággal. 

További információk: www.parallax.com 


