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MI LISnAu nrsE

Magyarorsz6gon a 23 6s a 26 GHz-es mikrohullSmf
digit6lis rddi6berendez6sek jelent6sdge novekszik, az ala-
csonyabb frekvencias6vok (15 GHz, 18 GHz) telitettsdge
miatt. Relativ olcs6 6ron 6s gyorsan b6vithetd veluk a szii-
kris tdvk6zl6si infrastruktfra. Kis mdretuk miatt kdnnyen
mobilizdlhat6k 6s ryorsan telepithet6k. A v6gleges infra-
struktfra ki6pul6se utdn m6s helyen tijra telep(thet6k.

Tipikus felhasznillilsi teruletuk a kdzcdlf tfvkcizld hAI6-
zati alkalmazdsok, aho I 6ltal6ba n na gyka p acitds ri gerinchd-
l6zat okhoz kapcsol6 dna k. A mtis o rsz6 rir sb a n b ejfltsz6 mik-
r6k6nt, szimplex tizemm6dban alktrlmazhat6k. J6l hasznfll-
hat6k szdmit6g6pes adatfltvitelhez, valamint priv 6t h6l6za-
tokban a legktildnbdzdbb hirkozldsi 6s adat6tviteli felada-
tokhoz. A vagyonvddelem 6s biztonsdgtechnika teruletdn
lassan villtoz6 vide6 jelek, riasztflsi jelek, monitoring jelek
6tvitel6re haszndljdk.

Ilyen rddi6berendezdsek m6r6s6re nem csup6n a fejlesz-
t€s 6s a gydrt6s sor6n van szuks6g. Iddszakos karbantartds,
vagy meghib6sodds miatti szewizmunkdk ut6n ugyanrigy
sztiksdg van ellen6rz6 m6r6sre, mint pl. a berendezdsek

fre lwe n ciiljflnak 6t6llit6s a ko r.
Ezen berendez6sek uzemeltet6se enged6lyhez k6tott,

melySrek egyik felf6tele a tipusvizsgdlati m6r6seken alapu-
16 mln6sft6s. A T6vkozl6si Kutat6 Int6zet Vizsgdl6 Labo-
rat6riuma mikrohull6mf r6di6berendez6sek tipusvizsgdlati
rn6r6seit is eMflgzl a Frekvenci agazdftlkod6s i Int€zet (FGI)
6rv6nyben l€v6 Miiszaki El6irdsainak megfelel6en. A ti-
pusvizs gillati m6r6sek elv€gz6s6hez szuks6g van egy mti-
kdd6kepes berendezflspdrra, valamint a berendez6s doku-
ment6ci6jdra, mely tartalmarza a fci miiszaki adatokat 6s a

gyilrt6 6ltal garant6lt par amftereket.
A m6r6seink tdrgyilt kdpez,6 berendez6sek a 23 GIfz'

os, illetve a 26 GHz-es kommunik6ci6s frekvencias6v-
ban mrikcid6 digitdlis mikrohulldmri rddi6k, melyek zom-
rnel kis 6s kcizepes kapacitdsf cisszekottet6st biztos(tanak
(2,2 x 2, 4 x 2,8 Mbitls). Az 6thidalhat6 tdvolsdg re-
lativ kicsi, tipikusan 5 - 10 km. Modul6ci6s m6djuk 6ltal6-
ban 2, illetve 4 szintii frekvenciamoduldciS, vagy 4 flllapotf
fdzismodul6ci6.

A tipikus dsszekclttet6sek a kdvetkezl f6 rdszekbdl

6llnak:
Az ,,6talakit6", mely a hasznos jelet szabvdnyos vonali

k6ddd (pl. HDB3) alakitja. Ez az egys6g nagyon felhasz-

niildsfri Eg6, bizonyos esetekben mtikodtetds6t kulon enge-

ddlyhez kcitik, ez6rt a vizsgillatdt kulon kell elv6gezni.
Az interf1sz egys6g a HDB3 jelb6l modulillljelet kdpez

az RF egysdg szdmdra, valamint biztosida a tilpelliltilsdt,
tov6bbd el66llitja a ktilonbiizl szolgdlati- 6s riaszt6jeleket.

Az antenn6k 6s a szabad tdr v:zsgdlat'iryaI nem foglal-
kozunk, mert ezek els6sorban az cisszekdttet6sre 6s nem

a berendezdsre jellemz6ek. A berendez6sek m6r6s6t iW

6ltal6ban az interface egys6gek kcizdtt , az antenndk ndlkul
vflgezzik, mig a szabadtdr csillapitdsdt disszipativ csillapG
t6val modellezzik.

A l6nyeges elt6r6st a kulcinf6le r5di6reL6 megoldasok
kcizcitt - min6s6gben 6s Srban - az RF egys6g jelenti.
L6nyeges elt6r6s van p6ld6ul a rendszertechnikai fel6pft6s-
ben, a moduldci6s m6d megvdlaszt6sdban, az alkalmazott
techno 16 gtdban, fizik ai fel€pit6sben stb.

A berendez6sek dsszehasonlitds6t, min6sit6s6t a jellem-
z6 param6terek m6r6s6vel tudjuk elv6gezni, melyek h6rom
csoportba sorolhat6k.

Az els6 csoportba azok a param6terek tartoznak, ame-

lyek a rddi6berendez€s 6ltal a szabad t6rbe kisug6rzott je-
let min6sitik. Ezek a kdvetkez6k:

Frekvencia 6s frekvenciastabilitds, teljesitm6ny 6s tel-
jes(tmdnyinga dozds, a lefoglalt r6di6frekvenci6s s6v (RF
spektrum), a felharmonikus 6s nem harmonikus kisugdr-
zdsok. Ezek a paramdterek - amellett, hogy nagyon fon-
tosak az cissze(cittet6s szempontjdb6l - igen j6l tukrci-
zik, hogy az adott berendezds mennyire alkalmas a rddi-
6frekvencids bdkds egtmdsmellettdlisre. P6ld6ul a modul6-
ci6s m6d megvillaszt6sdval csdkkenthet6 az elfoglalt sdv-

szdless 69, ami egyrdszt az uzemeltet6 szdmdra gazdasdgos

(cscikken a frekvenciahasznillati dij), mdsr6s zt Lehet6v€, te-
szi, hogy eW frekvencias6vban tobb osszekottet6s tudjon
uzemelni.

A m6sik csoportba tartoznak azok a param1terek, ame-
lyek a saj6t cisszekcittet6s szempontjdb6l fontosak. P6lddul
az €rzdkenys6gi hatdr (kuszobszint) meghatilrozza az 6t-
hidalhat6 tdvols6got. Az AGC karakterisztika megmutatja,
hogy a berendez6s hogyan reagii a fading okozta jelszint-

vdltozilsokra. AIrC-vel miikcid6 vev6k eset6n l6nyeges a

minim6lis behriz6si szint, melynek a min6sitett v6teli kti=

szcibszint alatt kell lennie.
A harmadik csoportot azok a param6terek alkotjdk, me-

lyek a berendezds 6rzdkenys6g6t jellemzik a mdsok 6ItaI
sug6rzott zavar6jelekre. Egyik legfontosabb paramdter a

ttikcirfrekvenci6s elnyom6s, mert az ezen frelqvencias6vban
6rkez6 jelek kisziir6s6re a tov6bbiakban m6r nincs lehe-
t6s6g. Ezenkivul a rossz ttikcirszelektivit6s az AFC hurok
sz6tes6s6t is eredm finyezheti. Az interferencia 6rz6kenys6g

a vev6 v6detts 6g1t jellemzi az azonos, szotnsz6dos vagy

m6s csatorndn izemel6 berendez6sek jel6vel szemben. Az
EMC param6terek koztil a legkritikusabb a sugdrzott-
zavar 6rz1kenys6g, mert ezek a rddi6k sokszor nagy zavar6

t6rer6ss6gii kdrnyezetben tizemelnek (pl. TV ad6torony).
A legfontosabb parpm6tereket az id6, g [6m6rs6klet

6s' a tdpfesztilts6g ftiggvdny6ben vizsgdljuk. Az els6 ket
csoportba tartoz6 param6tereket k{ils6 m6r6jel n6lktil

- az cisszekcittet6s sajdt jel6vel ellen6rizzik, mig a
harmadik csoportba sorolt param6terek m6r6s6t ktils6
m6r6jel segits 6g6vel v6gezzik.

Az L. 6brdn l6that6 m6r6si cissze6llft6st fgy alakitot-
tuk ki, hogy egyid6ben tobb paramdtert tudjunk m6rni,
a sztiks6ges vd\toztat6sok, yzry iltilllitilsok pedig gyorsan

elvflgezhet6k legyenek. Ilyen m6r6si cissze6llitdsban a L8 -
26,5 GHz-es (K), illetve 26,5 -40 GHz-es (Iq) cs6t6pvo-
nalsrlvban tudunk m6r6seket v1gezni. A ket RF egys6g

kcizcitti 41 6s A2 csillapit6val a v6teli szintet, azaz a sza-

kaszcsillap(tdst tudjuk illlitani. A cs6tdpvonalas kapcsol6

segits6 g1vel villaszthatjuk ki, hogy az 1--es, illetve Z-es RF
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egyseg kisugdrzottjel6t vusg6ljuk-e. Az irdnycsatol6k 6s az

elvdlaszt6 uol6torok biztosfddk, hogy a mtiszerek megfele-
16 szintii m6rend6 jelet kapjanak 6s ne legyen visszahatil-
suk egymdsra, illetve az RF egys6gekre.

l" dbra. Sajdt mdrdjeles mdrdsi dsszedllftds

k cissze6llitdssal folyamatosan 6s egyidejtileg tudjuk
m€rni az add frekvenciiljdt 6s teljesftm1nydt, valamint a

r6di6frekyenci6s spektrumot. A miiszereket GPIB-n (Ge-
neral Purpose Interface Bus) kereszttil szdmit6gflppel ve-
zflreljiJk 6s vflgezztik a mdr6s-adatgyiijtdst. A bithibaardny,
AGC karakterisztika 6s AIrC beh(tzdsi szint mdrdseket az

el6z6 m6r6sekt6l fiiggetlentil, azo kkal egyid6b en v 6gezhet-
j[k.

A mikrohull6mfi frekvencia- 6s teljesitm6nym6r6, il-
letve a spektrumanaludtor vezfirldsdre IBM PC, AI kom-
patibilis szilmit6g6pet haszndlunk. Adott peri6dussal
(pl" kdtpercenkdnt) v€gezzik a m6rt 6rt6kek beolvas6sdt
6s egy mdrdsi fdjlban tdroljuk az adatokat a pontos iddvel
egyiitt. A m6rt adatok ki6rt6kel6s6t 6s dokumentfllSsdt a
m€rdsek elv6g z€se ut6n szintdn szdmit6 g6ppe I v 6,gezztik. A
sdvfoglal6st a beolvasott spektrumk6p alapjdn numerikus
integriilSss al illlapitjuk me g

A v6teli ktiszcibszint m6r6s6hez a bithiba ardny-m6r6
generdtordn megfelel6 vonali k6dfi 6s sebess6 gfi fllvdletlen
jelsorozatot 6ll(tunk be. Az integrdl6si id6t a jelsebessdgt6l

ftigg6en L-3 percben hatdrozzuk meg. A vdteli szintet az

A1 6s A2 csillapit6k segits6gdvel fgy dllitjuk be, hogy a

m6rt hibaardny 10-6 vay ig6ny szerint 10-3 legyen. Az
ad6teljes(tm6ny 6s az RF egys6gek kcizcitti m6r6rendszer
csillapitdsdnak ismeretdben szdmitdssal hatdrozzuk meg
az el6irt BER (Bit Error Ratio) flrtdkhez tartoz6 vdteli
kriszobszintet.

A meredek BER karakterisztika miatt a kuszdbszint
pontos bedllit6sa nehezen vdgezhet6 el, ezdrt a gyakor-
latban a 10-e-es bithibaardnyt6l az AIS (Alarm Indicati-
on Signal) jel megjelendsdig L dB-es csillapitds l6p6sekkel
vdltoztatjuk a vfiteli szintet 6s az igy kapott mdr6si ered-

mdnyekb6l interpolilIhat6 a 10-3 6s 10-6 BER 6rt6khez
tartoz6 vdteli ktiszcibszint.

A mdrdst mindk6t vev6egys6gre el kell vdgezni, szoba-
h6m6rs6kleten valamennyi csatorndra, a tdpfesztilts6g 6s a

h6mdrs6klet ftiggv6ny6ben pedig legaldbb egy csatornilra.
Az AGC karakterisztika felv6tel6t a kuszobszint m6r6-

sekkel egyid6ben vflgezztik, kiterjesztve az 1 dB-es csillapG

t6s l6pdseket olyan tartomdnyra, hogy az AGC karakterisz-
tika als6, illetve fels6 kcinyokszakasza is m6rhet6 legyen.

Az AFC behriz6si szintj6t figy m6rjuk, hogy az A1 6s

A2 csillapft6kkal a vdteli szintet a minim6lisan ber{llithat6
6rtdkr6l addig nciveljtik, amig stabil AFC beh:dzdst nem ta-
pasztalunk. A m6r6st tdbbszciri ki-be kapcsol6ssal &lszerfi
megism6telni.

A rddi6frekvenci6s zaltfinyezl m6r6s6t 40 GIlz-ig tudjuk
elv6gezni HP 89708 Automata hjtilnyezf M6r6vel. A
mdr6s felt6tele, hogy a vev6egys6g valamelyik KF szintj6n,
a demoduldtor el6tt megbonthat6 legyen. A m6r6s kcizben
a mdrend6 egys6g ad6oszcilldtordtle kell 6llitam.

A h6m6rs6klet- 6s tdpfeszrilts6gftigges vrzsgillatdra ki-
alakftottunk egy id6beoszt6st 48 6rds folyamatos mdr6s-
hez. A klimakamr6ban csak a ktiltdri egys6get helyerzik
el. A h6m6rs6klethat6rok az FGI el6ir6sa szerint -25 6s

+50o C , illetve a gydri specifikdci6, ha az szigorfbb.
Az intervallumok id6tartama 6ltal6ban 6 6ra, ezek jel-

lemz6en: bekapcsolSsi m€r6s szobah6mdrsdkleten, klima
i{tkapcsoldsa a fels6 h6m6rsdklethatdrra, dlland6sult SIla-
pot vrzsgfllata, majd tdpfeszrilts6gftigg6s v:zsgdlata a fel-
s6 h6mdrs6klethatdron, klima dtkapcsol6sa szobah6m6r-
sdkletre, klima iltkapcsol6sa az als6 h6m6rs6klethatdrra, a
berendez€s htlt6se kikapcsolt tdpfesziilts6g mellett, bekap-
csol6si mdr6s, majd t6pfesztilts6gfiigges vusgillata az als6
h6m6rs6klethatdron.

A teljes m6r6si id6 alatt - kivdve term6szetesen a ki-
kapcsolt tdpfesztiltsdg intervallumdt m6rjtik a klima-
kamr6ba hely ezett RF egys6g ad6frekvenci 6jilt, teljesitm6-
nyflt 6s spektrumdt.

A t6pfesziilts6gftigg6s vizsgillati intervallumban mdrjtik
a bithibaardnyt eW csatorndra, mindk6t 6tviteli ir6nyra, 6s

az AGC karakterisztikiit.
A 2. 6brdn l6that6 m6r6si cisszedllit6st a ktils6 m6r6je-

les m6r6sekn6l alkalmazzuk. Az cisszekcittet6s saj6t vdteli
szintjdt az A1 6s M csillapit6kkal, mig az interfer6l6 jel
szintjdt az 43 6s 44 csillapit6kkal vdltoztatjuk.

2. dbra. Killsd mdrdjeles mdrdsi dsszedllitas

A 2. 6brdn l6that6 kapcsol66ll6sban a 2. ad6 teljesitm6-
nydt, frekvenciiljdt 6s spektrum6t vusgillhatjuk. A kapcso-
l6t ftiggdleges irdnyba fllliVa m6rhetjtik a zavar6 jel tel-
jesftm6nyet, frekvenciiljdt 6s spektrum6t. A m6r6s sor6n
{igyelni kell arra, hogy a vev6 ne kaphasson a ki6gflsi szint-
n6l nagyobb jelet.

Az interferencia m6r6s6t a sajdt 6s a szornsz6dos csa-

torn6kon, tov6bb6 a tiikcirfrekvencidn kell elvflgezfr, vala-
mint mindenutt, ahol a vev6t szdmottev6en zavarni lehet.
hvar6jelkdnt CW jelet, vary a berendezds jeldvel azonos
modul 6ci6jn j elet alkalmazhatunk.

A vevd adott frekvenciilra vonatkoztatott interferencia-
kiiszcib 6rt6ke alatt azt a zavar6jel teljesitm6nyt 6rtjtik,
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mely a vev6 hatdrdrz6kenysdgdt 3 dB-lel rontja" A frekven-
cia ftig gl1nydben ez a vev6re jellernzd interferenciagorb€t
adja meg. Abrilzoldsa a vlteli jelszintre normal:zdllva szo-

k6sos.
Az interferenciagcirbe kciaretlentil jellemzi a vev6 rddi6-

frekvenci6s kompatibilitds 6t, igy szuks6gtelenn 6 tesz olyan
vev6param6ter m€r1seket, melyekbdl ez csak koaretve ha-
tdrazhat6 meg (pl. tukorszelektivit6s, KF szelektivit6s). A
rn6r6s nary el6nye, hogy dsszekcittet6sben vdgezheto el,
azaz a szelektivitds-m6r6sekhez nem ig6nyel KF rnonitor-
pontot.

A ttlkdrszelektivitdst l6nyeg6ben a rddi6frekvenci6s szii-
16 frekvenciakarakterisztik6j a hatdrorza meg. M6r6se csak
AFC-vel rniikdd6 vev6 eset6n jelent probl6m6tn mert ilyen-
kor az dsszekcittet6s fenntart6sa mellett kell a rn1rdst elv6-
gezri,6s a m6r6s alatt ugyelni kell arra, hogy a mdrdjel ne
rdntsa el a vev6 frekvenciiljdt.

A trikdrszelektivit6s m6r6s egy mdsik lehets6ges m6dja,
hogy a vev6re nagy sajdtjelet adunk. (AFC-vel rendelkez6
vev6kn6l az AFC hurok biztosan fogjon.) A KF monitor-
po nton spektru manaludtorr al indikdlj uk a mdrcij elet. Maj d

a ttikorfrekvenciSn akkora m6r6jelet adunk, hogy szintje
kriz6pfrekvencifin az el6bb indik6trt szinttel egyezzen nleg.
A k6t r6di6frekvenci6s rndrdjel szintkulonbsdge adja a tu-
korszelektivitdst.

HILT ATTILA, GYOROSI JULIANNA
EARKASVOLGYI TAXOS, CSONKA ISTVAN

T6vkdzl6si Kutat6 Intezet

A ROHDE & SCHWARZ CEG

NAGYTELJESITI TruYU M U S ZEREI

A R/IOBIL RADIO IPAR SZAM1ARA

Tdrtlneti attekintds

A Rohde & Schwarz c€g 6vek 6ta a mobil rddi6s

rendszerek m6r6mtiszereinek vezeto szdlLit6ja. Ebb6l a

helpetb6l a kcivetke'26 logikus el6rel6p6s az volt, hogy
m6r6- 6s vusgill6-berendez6seket biztosit a 90-es 6vek

korszeril digitdlis h6l6zatai szilm6ra is.

A Rohde & Schwarz &g tewez1i I9S7 6ta vesznek r6szt

a GSM szabvdnyosit6si bizotts6gaib an. Ez a tdny, valamint
a ceg hosszri tapasztalatai a hagyom6nyos anal6g mobil
rildrdzils terulet6n, rneghatdroz6 tdnyez6k voltak abban,

hogy a Rohde & Schwarz c6get vdlasztott6k annak a

Rendszer Szimuldtornak a sz6llitds6ra, amellyel a GSM
mob il 6llomdsok tip usj 6 v 6hagy6s a elv6ge zhet6.

A Rohde & Schwaru cflg miiszerek 6s rendszerek szdles

vil\asztekft kin6lja a GSM ipar m6s alkalmazilsi teruletei
szfumdra. A 80-as 6vek v6ge fel6 nagyteljesftm6nyti spekt-
truman aludtorok 6s jelgener6torok Slltak rendelkez6sre ku-
tatdsi projektekben 6s els6 vonalpr6bdkon val6 alkalmazf-
sokhoz.

A Rohde & Schwarz cdg tapasztalatai a mobil r6di6'
zds tertilet 6n a eeg 1,933-as alapitdsdt kovetd els6 6vekre

nyflnak vissza. A r6di6frekvenci6s m6r6sek ter6n vdgzett
6ttor6 eredm6nyek, mint p6ld6ul a disszipdlt teljesitm6ny-
m6r6 k, j elgenerdtorok 6s m6r6vev6k, hdl6zatanahzdtorok,
id6- 6s frekvenciaetalonok, mind hozzdj6rultak a mtincheni
kozpontti v6llalat sike rdhez.

A jelgenerdtortol a mnbil radies mliszerekig

A legels6 mobil rddi6s miiszert, amely 470 MElz-ig mind
ad6k, mind vev6k m6r6s6re alkalmas volt, a 60-as 6vek v6-
g6n az SMDA/SMDF jelgenerdtor sorozatb6l fejlesztett6k
ki. A mobil r6di6s 6s navig6ci6s miiszerek harmadik gene-

rilci6ja L976-t6l a nagysikerii SMDU csal6dra 6pult.
Az SMPU tipusri, programozhat6, mobil r6di6s mtiszer-

rel a Rohde & Schwarz ceg 1-975-ben fj etalont hozott
l6tre. A mobil r6di6k teljes gy6rtmdnyvusg6lata automati-
kusan vdgezhet6 6s az eredm6nyek kinyomtathat6k.

Az SMFS/SMFP tipusri, mikroprocesszor alapfi mobil
rddi6s mtiszerek mdsodik generdci6jdt 1980-ban bocs 6tot-
tdk ki, 6s ezzel - a vonz6 draknak kdszcinhet6en - az au-
tomatikus tesztel6s a felhaszn6l6k szdlesebb kcire szdmdra
v6lt el6rhet6v6. '

Ra dios jelzev en dszer ek mdr 6se

A rddi6s jelzdsrendszerek eryre ncivekv6 bonyolultsdga,
igy a szelektiv hivdsi 6s adatdtviteli m6dszerek bevezet6se,

a miiszerekben frj m6r6si funkci6kat ig6nyelt. A Rohde
& Schwarz c1g SCUD Rddi6k6d miiszerdnek 1983-as ki-
bocs6tdsdval els6kdnt v6lt lehet6v6 ilyen jelz6si folyama.
tok szimul6l6sa 6s anal:zdl6sa. A kcivetkezd 6vek sor6n
az SCUD tipusri mtiszerbe rij szoftver csomagot 6pitettek
be, 6s ezzel az eryszerii szelektiv hlvdst6l az adat6tvitelen
keresztul egilszen az els6 cellds r6di6hdL6zatokig (NMT
AMPS, TACS) valamennyi ismert jelzdsrendszer mdrflsdre
alkalmas lett.

1985-b en vezett6k be a gyilrtdsra 6s javitdsra egyardnt
haszndlhat6 kompakt CMT r6di6-tesztert. Ennek a mti-
szernek 6j von6sa a be6pitett, nagyteljesitm6nyu ieh6egy-
s6g, amely lehet6v6 teszi valamennyi tipusri mobil tele-
fon m6r6s6t, legyen az a n6met C h6l6zat, vary az NMT
AMPS, TACS nefi:zetkiiizi szabvdnyok, illetve a Radiocom
2000 rendszer.

A CMTA rddi6analudtort 1988-ban mint csticsmtiszert
vezett1k be. A CMTA egyesiti olyan berendez6sek, mint
a jelgenerdtor, a teljesitm6nyrn6r6, a modul6ci6m6r6 6s

spektrumanaludtor, mdr6si k6pessdgelt egy integr6lt m6-

16 mtiszer egys zefii kezelfls 6vel.
Az 1989-ben kibocsdtott CMS r6di6-szewiz monitor

rendkivtil egyszefli, hordozhat6 miiszer, amely nem n6lkti-
liiz semmit nagy el6deinek elemz1kdpess6geib6l. Egy in-
tegrdlt jehilegys1g adatetviteli rendszereken 6s cell6s rddi-
6kon v$gzett mdrdseket tesz lehet6v6.

Iillobil radios rendszerek ezrei haszndlathan

A Rohde & Schwarz cflg az ut6bbi dvekben tcibbezer

mobil r6di6s mtiszert szilllitott riryfeleinek vilSgszerte. Eze-
ket terv ez6si, postai tipusj6vilhagydsi, gydrtdsi, tele6pit6si,
j avitdsi 6s karbantartdsi teri.ileteken hasznitlj 6k.

Bdr a GSM p6neu6pai digit6lis cell6s hii6zat szabv6-

nyositdsa m€g folyamatban volt, a Rohde & Schwarz c6g
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