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I. Tudományos előzmények 
Az adatátviteli  védelmi  eljárásokat  a  pont-pont  aszinkron  összeköttetések  esetére  Shannon[71], 
Viterbi[72],  Peterson[73],  Golay[74],  Berlekamp[75],  Reed[76],  Solomon[77]  és  mások 
munkássága nyomán már az 1960- as években matematikai módszerek felhasználásával részletesen 
kidolgozták.  Vizsgálataik  kiterjedtek  a  zajok,  adatátviteli  zavarokok  okozta  átviteli  hibák 
előfordulási valószínűségének számítására is[8]. Elvi munkásságuk nyomán született és a legutóbbi 
időkig használatos realizálási módszerek kivétel nélkül hardware alapú (zömében shift regisztereket 
alkalmazó) védelmi logikákat használtak [79][81]. 

Az  elvi  számításaik  igazolására  az  akkori  második  generációs  korlátozott  teljesítményű 
számítógépek (16-64 Kszó memóriakapacitás, 1 MHz processzor sebesség és legfeljebb 1-2 Mszó 
lemezkapacitás)  adta  lehetőségekkel  élve  néhány FORTRAN programot (Lyukkártya  ki-bemenő 
adathordozó felhasználásával) készítettek [80]. 

A számítástechnika legutóbbi években elért fejlődése következtében a korábbi évek eredményeit 
újra  kell  értékelnünk,  és  a  mai  technikai  színvonalnak  megfelelő  adatvédelmi  eljárásokat  kell 
kidolgoznunk.  Erre  azért  is  nagy  szükség  van,  mert  a  számítógépes  információs  hálózatok 
térhódítása következtében az adatátvitelben egyre inkább kódolt bináris információk forgalmazása 
folyik.  Ebben  a  tekintetben  a  hibamentes  adatátvitel  fontossága  egyre  nő.  Különösen  fontos  a 
hibamentes adatátvitel, ha a vonalon vezérlő és állapot visszajelentő információk transzportjáról van 
szó. Ilyen átvitel a közlekedési automatizálásban ma mindennapos feladat. Megemlíthetjük például 
a kötött pályás forgalom központi irányító rendszereit (Metro, elővárosi vasút, összehangolt vasúti 
forgalomirányítás, járműközlekedési információs rendszerek, stb). Ezek a számítógépes rendszerek 
hibamentes (Fail-safe) adatátvitelt követelnek meg. 

II. A téma összefoglalása 
A megoldásoknak az elsődleges célfüggvény -  a  biztonság -  mellett  eleget  kell  tenniök a  nagy 
sebesség,  nagy  adatmennyiség  és  az  ezekkel  ellentmondó  olcsóság  követelményeinek  is.  Az 
alábbiakban  összefoglalom  kutatásaimnak  a  vasúti  távvezérlés  adatátviteli  megoldásával 
kapcsolatos eredményeit. 



A  távvezérlés  alapvető  feladata  vezénylések  küldése  a  felügyelet  nélküli  állomás  felé  és 
visszajelentések fogadása és feldolgozása a távvezérelt objektum felől. A hagyományos állomási 
üzem  esetében  a  szolgálattevő  (forgalmista)  ellenőrizte  a  forgalomirányító  központtól  érkező 
parancsokat,  így  nem  volt  szükség  fail-safe  adatátviteli  rendszer  alkalmazására.  Ha  azonban 
felügyelet  nélküli  távvezérlésről  van  szó,  akkor  biztonsági  adatátvitelt  kell  alkalmazni  a  téves 
kezelések, és hibás visszajelentések elkerülésére. 

A biztonság ez esetben annak garantálása, hogy az adatátvitel  során nem lehet felfedetlen hiba. 
Tekintve, hogy 100% biztonság nem garantálható, a feladat azon módszerek megtalálása, amelyek 
alkalmazásakor a biztonság a lehető legjobban megközelíti a 100% -ot. 

A  legutóbbi  évtizedekben  a  különféle  adatátviteli  rendszerek  számos  elvében,  gyakorlati 
megvalósításában,  célfüggvényében  és  paramétereiben  különböző  megoldásokat  alkalmaztak 
adatvédelemre.  Az alapelv minden megoldásnál  közös:  az  átviendő információhoz valamely jól 
meghatározott  algoritmus  szerint  redundáns  biteket  rendelünk,  és  ezen  ellenőrző  információval 
együtt  forgalmazzuk.  A  vevőoldalon  az  ismert  algoritmus  szerint  képezzük  az  ellenőrző 
redundanciát és összehasonlítjuk a vett információval. Az átvitelt hibátlannak tekinthetjük, ha a vett 
és a számított redundancia azonos. Ha a vevő eltérést észlel, akkor vagy megkísérli a hibás adatot 
kijavítani (FEC : Forward Error Correction),  vagy kezdeményezi az adatblokk ismételt átvitelét 
(ARQ : Automatic Repeat Request). 

A hibajavító kódok [82] [83] alapvetően kétféle technikát használnak : a blokk és a konvoluciós 
(csavart) technikát. Egy (n,k) jelölésű lineáris blokk kód egy n hosszúságú szekvencia, amelyet  k 
információs bit és n-k redundancia alkot. A kód arányszáma r = k/n. 

A redundancia  számításához  rendszerint  modulo-2  aritmetika  használatos,  amelynél  az  addittív 
műveleteket (összeadás és kivonás) egyaránt az antivalencia (Exclusive OR) reprezentálja továbbá 
átvitelt  sehol  nem veszünk figyelembe.  Igy  ezen lineáris  operációt  alkalmazva egy  p és  egy  q 
hosszúságú bináris mező összege p hosszúságú harmadik mező ha p >= q, illetve q egyébként. A c 
kódszó súlya w(c), amely a benne szereplő egyesek számát jelenti. A Hamming távolság két kódszó 
c1 és  c2 esetén d(c1,c2)  azon pozíciók száma, amelyben a két kódszó eltér egymástól. Belátható, 
hogy d(c1,c2) = w(c1 c2) = w(c3) , ahol c3 a c1 és c2 antivalencia operációjával képzett kódszó. Pl. 
legyen c1=(110101) és c2=(111000). Ekkor c3 = c1c2 = (001101), azaz w(c3) = 3. Ha feltételezzük, 
hogy a képzett kódszóban felfedhetô minden legfeljebb s számú random bithiba, továbbá javítható 
minden legfeljebb  t  számú random bithiba, akkor belátható, hogy  s + t + 1 <=  d. A kizárólagos 
hibajavító kódolás esetén 2*t + 1 <= d. 

A konvoluciós  kódolás  a  fa típusú  kódolásnak  egy  alesete  .  E  kódolási  eljárásnál  nincs  elôre 
meghatározott mezőhosszúságú információs blokk, hanem az átviendô információ néhány bitjébôl 
(k,  ahol  rendszerint  k  <  5)  valamely  algoritmus  szerint  [83]  folyamatosan  képezik  a  kimeneti 
biteket. Az r = 1/v arányszámú konvoluciós kód egy k bites shift regiszterbôl és v db modulo - 2 
antivalenciát realizáló félösszeadóból áll. 

Egy egyszerü 1/2 arányú konvoluciós kód k = 3, v = 2 és c = (10110) esetén az alábbi : (11 01 11 10 
01). A dekódolás Viterbi algoritmusa szerint rácsos táblázattal történhet, miközben a k-2 számú hiba 
kijavítható. 

A  konvoluciós  kódolás  alkalmazását  változó  hosszúságú,  nagy  összefüggô  adathalmazokat 
tartalmazó,  folyamatos  információ  transzportálása  esetében  érdemes  megfontolni.  A  vasúti 
távvezérlésnél  azonban  kötött  hosszúságú,  néhány  byte  méretü  parancsok,  kezelések  illetve 
visszajelentések hibamentes átvitele a feladat. 

A blokk kód kiválasztása az adatvédelmi igények, a csatorna minôség, az átvitel sebesség és számos 
egyéb tényezô függvénye. A legegyszerübb védelmet a paritás bit alkalmazása adja. Ha a csatorna 
zajos azaz számolni kell egy kódszóban többes hiba elôfordulásával, akkor a paritásellenôrzés nem 
ad kellô védelmet. 



A  blokk  kódolás  másik  elterjedten  használatos  módja  az  ellenôrzö  számos  (check-summa) 
adatvédelem.  E  megoldásnál  az  információ  egy  csoportjához  (128  v.  256  Byte)  átvitel 
figyelembevétele  nélkül  képezett  ellenôrzô  számot  illesztenek,  és  az  ílymódon  kiegészített 
információs  blokkot  forgalmazzák.  Az  eseményorientált  rendszereknél  (a  vasúti  távvezérlés  is 
ilyen) azonban ritkán kell a fenti méretü viszonylag nagy adatblokkot átvinni. További hátránya, 
hogy a többszörös véletlen, és a burst hibák ellen nem ad kielégítô védelmet. 

A blokk kódolás egy jelentôs csoportját a polinom típusú védelem alkotja. E módszernél a kódszó - 
jelöljük v(x) - n bit hosszúságú, így maximális fokszáma n-1. A kódszó az üzenet - jele m(x) - és 
egy  alkalmasn  megválasztott  g(x) generátor  szorzata.  Az  adó  az  ílymódon  elkészített  kódszót 
transzportálja.  A vevő a  vett  v'(x) polinomot elosztja  az ismert  g(x) polinommal és vizsgálja  a 
maradékot. Az átvitel hibátlannak tehinthető, ha az R{v'(x)/g(x)} = 0, azaz a maradék nulla. 

E módszer jó védelmet nyújt mind a burst, mind a random hibák felfedésére. Egy l hosszúságú burst 
hiba a 

xiB(x) = xi(bl-1xl-1 + bl-2xl-2 + ... + b1x + 1) 

alakban írható fel, ahol i a burst hiba kezdeti poziciója, bi együtthatók pedig lehetnek mind '1' , ill. 
'0' értékűek. Belátható, ha a generátor polinom fokszáma (k) >=l , továbbá R{g(x)/x} <> 0 , azaz a 
generátor nem osztható x-el, akkor a vevő felfed minden, legfeljebb  l hosszúságú burst hibát. A 
legegyszerűbb generátor polinom, amely ezen kritériumnak eleget tesz a  g(x) = xl + 1.  Minden 
olyan  random  hiba  100%  biztonsággal  szintén  felfedhető,  amely  nem  osztható  a  generátor 
polinommal,  azaz  R{s(x)/r(x)}  <>  0,  ahol  s(x) a  vett  v'(x) polinom  hibaszindrómája.  További 
előnyös tulajdonság nyerhető, ha a generátor tartalmazza az (x + 1) szorzótényezőt, amellyel egy 
páratlan paritásellenőrzést valósíthatunk meg. 

Összefoglalva  megállapítható,  hogy  a  g(x)  =  (x  +  1)(xl +  1) szorzatként  előállított 
generátorpolinommal védett blokk kódolás felfed minden páratlan paritású hibát, minden l bitnél 
rövidebb  burst  vagy  random  hibát,  minden  egyéb  random  hibát,  amely  a  generátornak  nem 
többszöröse. 

A  hibajavító  eljárás  kiválasztását  jelentős  mértékben  befolyásolja  a  felhasználási  terület, 
nevezetesen  az,  hogy  lehet-e  retranszmissziót  alakalmazni  vagy  nem.  Az  egy  adóval  és  több 
vevővel  üzemelő  adatátviteli  rendszerek (mint  pl.  a  tájékoztató és  információs  rendszerek és  a 
műsorsugárzás) esetén a vevőnek kell az esetleges adatátviteli hibákat kijavítani [91]. Ezeknél a 
rendszereknél  az  adatátviteli  csatorna  szimplex  üzemű.  Ugyancsak  nem  alkalmazható  a 
retranszmissziós elven működő adatvédelem a nagysebességű folyamatirányító rendszereknél (pl. 
repülőgép, űrhajó, vagy gyors ipari folyamatirányítás), ahol a duplex csatorna rendelkezésre áll, de 
a  sebességkövetelmény  miatt  nincs  idő  a  hibás  blokkok  ismételt  átvitelére  [77].  Ezeknél  a 
renszereknél a FEC típusú hibajavítást kell alkalmazni. A kötöttpályás eseményorientált rendszerek 
esetében az események a mai számítógépek 10 MIPS (1 MIPS = 1 millio utasítás/sec) sebességéhez 
viszonyítva  6-8  nagyságrenddel  lassabbak.  A  korszerű  fénymodulációt  használó  szélessávú 
üvegszálas, vagy a mirohullámú adatátviteli csatornák is nagysebességű (10..500 KBaud) átvitelt 
engednek meg. Ezen tények biztosítják a retranszmissziós (ARQ = Automatic Repeat Question) 
adatvédelem  szükséges  feltételét.  Az  alkalamazás  elégségességének  feltétele  a  távvezérlés 
információ struktúrájából és a biztonsági célfüggvényből adódik. 

Az  információ  struktúra  :  a  forgalmazandó  jelkészletet  néhány  száz  előre  definiált  kötött 
formátumú, állandó hosszúságú parancs és állapotvisszajelentő teszi ki. Az ezeken kívülálló adat 
nem megengedett, csak átviteli hiba eredménye lehet. 

A biztonság célfüggvény kizárja a hibajavító kódok alkalmazását. A biztonsági adatátvitel az UIC-
738  ajánlása  [84]  szerint  a  többrétegű  adatátviteli  modell  szerint  realizálható.  E  szerint  az 
adatkapcsolati rétegben felfedett hibát dokumentálni, és egy magasabb szinten (protokoll réteg) kell 
kijavítani. Az elv helyessége belátható, ha a arra gondolunk, hogy a hibajavító kód alkalmazása egy 



meghatározott hibaszámig (másszóval adott csatorna zajszintig) a fellépő hibákat  eltünteti,  azaz a 
renszer a csatorna hibákról egy adott hibaszámig nem vesz tudomást, a csatornaromlás ellen nem 
védekezhet.  Ha  a  hibajavító  képességet  meghaladó  számú  korrupció  fordul  elő,  akkor  a  FEC 
rendszer  figyelmeztetés  nélkül  hibás  kimenetet  ad,  vagy  összeomlik.  Az  ARQ  rendszer 
folyamatosan  dokumentálja  az  adatátvitel  hibáit,  így  lehetőség  van  a  katasztrofális  összeomlás 
megelőzésére, másrészt a protokoll [17] meggátolja a hibás kimenetek előállítását. (Vagy ismételt 
adatátvitellel kijavítja a felfedett hibát, vagy hibaüzenetet generál, de a vevőt nem sodorja téves 
parancs okozta veszélyhelyzetbe.) 

A legutóbbi 10 évben a mikroprocesszorok hatékonysága kétszeresen emelkedett. Teljesítményük, 
sebességük növekedett, miközben az áruk csökkent. Az integrált áramköri technológia negymértékű 
fejlődése  (4,2,1  majd  0,5  mikoronos  technológia)  lehetővé  tette  a  VLSI  (Very  Large  Scale 
Integration) single-chip (egy csipes) áramkörök megjelenesését. E programozható nagysebességű 
eszközök  forradalmasították  a  funkcionális  áramkörök  realizálását.  Számos  olyan  elektronikai, 
vezérlési, adatfeldolgozási feladat, amely korábban diszkrét elemekkel vagy MSI (Medium Scale 
Integration)  integrált  áramkörökkel  felépített  cél  hardware-t  igényelt,  ma  ezen  univerzális 
eszközökkel, és a feledatot realizáló nagysebbességű programmal oldható meg. Elegendő a műszer- 
és automatikai, robottechnikai, elektronikus játékipari, orvosi, vegyi, stb alkalamazásokat említeni. 
De ugyanígy megjelentek a gépjármű iparban és a forgalomirányítában is, és egyre nagyobb tért 
hódítanak rendkívül kedvező tulajdonságaikkal. 

A biztonsági  elektronikákban  is  alkamazhatók,  ha  tervezésük  eleget  tesz  a  Cenelec  Európai 
szabvány vonatkozó előirásainak [85]. 

A hibafelfedő CRC blokk kódolás jól  definiált számításokat igényel mind az adó, mind a vevő 
oldalon. Ezek a számítások a v(x) n-edfokú és a g(x) k-adfokú polinom szorzását, osztását valamint 
az  R{v'(x)/g(x)} maradék gyors kiszámítását és elemzését jelentik. E feladatokat hagyományosan 
egy kiválasztott generátor polinom és adott hosszúságú blokk esetére tervezett shift regiszterekből 
és számos félösszeadóból álló célhardware oldotta meg. E harware azonban nem alkalmazkodik a 
változó körülményekhez. Ha az adatblokk hossza változik, vagy más generátor polinim szükséges, 
akkor új  hardwer szükséges.  Ha azonban mikroprocesszoros eszköz az adatvégállomás, akkor a 
generátor  polinom,  az  adathosszúság  és  az  alkalmazott  metódus  tág  határok  között  az  igények 
szerint pusztán programmal változtatható. 

Egy  közlekedési  biztonsági  pont-pont  közötti  átvitel  kommunikációs  számítógépekkel  majdem 
tetszőleges  adatvédelmi  képességgel  realizálható.  De  egy  sokállomásos  vonali  összehangolt 
forgalomellenőrző  rendszer  (KÖFE  =  Központi  Forgalom  Ellenőrzés)  vagy  forgalomirányító 
rendszer  (KÖFI  =  Központi  Forgalom  Irányítás)  amely  valamilyen  szabványosított  hálózati 
struktúrát  (vonalas,  sugaras vagy hierarchikus hálózat) [86] igényel, kommunikációs eszközként 
célszerűen ipari számítógépet használhat fel. 

A CRC igényeinek  megfelelő  számításokat  valamint  a  protokollt  e  kommunikációs  számítógép 
programja valósíthatja meg. Ezen front-end processzor alkalmazás nem igényel operációs rendszert, 
egy egyszerű assembler célprogram a feladatot jól lefedi [13]. 

Az ideális digitális bináris csatorna adó oldalán forgalmazott '0' a vevő oldalon szintén '0', míg a 
feladott '1' bitet a vevő szintén '1' - nek érzékel. A valóságos csatorna egy 

 

valószinűségi hiba matrix segítségével modellezhető. A matrix Pa0/1 eleme annak valószínűsége, 
hogy az adóoldalon forgalmazott '0' -t a vevő a zavarok miatt '1' -nek érzékel. Hasonlóképpen Pa1/0 
annak valószínűsége, hogy az adóoldalon forgalmazott '1' -t a vevő '0' -nak érzékel. Pv0/1 ennek 
megfelelően a  csatornán ellenkező irányú információ áramlásra  vonatkozik.  Könnyen belátható, 



hogy a helyes '1' átvitel valószínűsége (1 - Pa1/0), míg a '0' átvitelé (1 - Pa0/1) az adás irányából 
nézve, illetve (1 - Pv1/0) és (1 - Pv0/1) vétel irányban. A gyakorlatban a csatorna jó közelítéssel 
szimmetrikusnak tekinthető, azaz Pa0/1 = Pv0/1, illetve Pa1/0 = Pv1/0. Ekkor a valószínűségi mátrix a 

Pe[2] = [Pe0/1 Pe1/0] vektorrá módosul. 

A hibavalószínűség számos tényező függvénye. Az okozott hibák azonban két csoportra oszthatók : 
random és burst hibákra. A random hibát valamely impulzusszerű, sztochasztikus zavar okozza, míg 
a burst hibákat vonali interferencia, szinteltolódás vagy tartós zavar. 

Az  adatvédelmi  kódok  hibafelfedő  képességét  szimulációs  módszerrel  is  lehet  vizsgálni.  Erre 
szintén  a  korszerű,  nagysebességű számítógép ad  lehetőséget.  A szimulációhoz  pseudo-véletlen 
generátor helyett saját random generátort alkalmaztam, amely bináris négyzetközép és polinomos 
módszer kombinációjával állít elő véletlen számokat. A generátort a számítógép memória tartalma 
és a CTC (Counter Timer Circuit) regisztereinek aktuális állapota alapján inicializáltam. 

Az átviteli információt szintén e véletlen generátor állítja elő. A modell 1000 állandó hosszóságú 
kódszóból álló üzenettel dolgozik. A CRC hozzáadása után áll elő az átviendő minta. 

A modell mindkét fajta hibát ismétlés nélkül generálja, a random hibák számát, míg a burst hibák 
számát és hosszát paraméterként lehet megadni. és ezzel torzítja a kódblokkot. 

Ezen  egyszerű  szimulációs  eljárás  igazolja  a  polinomos  kódvédelmi  eljárás  alkalmasságát.  A 
random hibák felfedése 70% -os adattorzulás esetén is teljes körű, míg burst hibák esetében 90% -os 
adattorzulás is  teljes  biztonsággal  felfedhető.  A vizsgálat  részletes eredményei  és a  szimulációs 
programok a [16] mellékletében láthatók. 

III. Tézisek 
1. Tézis 

Javaslom a vasúti távvezérlés fail-safe digitális bináris adatátviteli rendszer felhasználásával 
való megoldását 

1. Megvizsgáltam a hagyományos adatátviteli megoldásokat. [13] 

2. Tanulmányoztam a távvezérlés korábbi és újabb, hazai és külföldi megoldásait (Sasib 
Railway Co, Alcatel Austria, Siemens Austria, Siemens Braunschweig, MMG, Ganz 
Ansaldo) 

3. Megvizsgáltam az elektronikus biztosítóberendezések adatátviteli rendszereit az ÖBB - nél. 

4. Felbontottam a távvezérlési funkciót elemi mozzanatokra. 

5. Megállapítottam, hogy távvezérlés adatátviteli funkcióját biztonsági szintre kell emelni.[12] 

  

2. Tézis 
Javaslom fail-safe adatátvitel CRC blokk kódolás alkalmazásával való megoldását 

1. Megvizsgáltam a különböző adatvédelmi technikákat. 

2. Elemeztem a hibajavító kódolás biztonsági adatátvitelre való alkalmazását. 

3. Kialakítottam a távvezérlés egy lehetséges adatstruktúráját. [13] 

4. Megvizsgáltam az ellenőrzőszámos adatvédelem alkalmazhatóságát. 

5. Megállapítotam, hogy a legnagyobb adatátviteli biztonságot a távvezérlés igényei szerinti 
adatstruktúrához a polinom alapú fix hosszúságú blokk kódos védelem adja. [12] 



   

3. Tézis 

A biztonsági adatátvitelhez az ARQ technika alkalmazását javaslom 

3.1.Megvizsgáltam az információ átvitel OSI hétrétegű modelljének a biztonsági adatátvitelre való 
alkalmazhatóságát. 

3.2. A hétrétegű modellt a távvezérlési feladathoz négyrétegűre egyszerűsítettem. [13] 

3.3 Megvizsgáltam a szabványos adatátviteli protokollokat.[17] 

3.4  Meghatároztam  a  CRC  blokk  kódot  kiegészítő  protokoll  rendszer  szintű  felépítését,  és 
szabványos flow-chart szimbólumokkal leírtam. [17] 

  

4. Tézis 
A kódolás realizálásának az ezideig szokásos hardware kódoló-dekódoló rendszerek helyett, 
mikroszámítógépes software módszerrel való realizálását javaslom 

1. Megvizsgáltam néhány szabványos, de nem biztonsági adatvédelmi rendszer (HDLC, 
Novell, Ethernet, NRZI, stb.) realizálását. 

2. Megállapítottam, hogy a legtöbb megoldás szabadalmaztatott célhardware megoldást 
alkalmaz. 

3. Megállapítottam, hogy a kommunikációs számítógépek a biztonsági adatátvitel kódoló-
dekódoló funkcióit is megvalósíthatják, ha a biztonsági hardware követelményeinek eleget 
tesznek. 

4. Megállapítottam, hogy a biztonsági adatátvitel adatvédelmi funkciója software úton 
megvalósítható. [62] 

  

5. Tézis 
A blokk  kódolás  hibafelfedő  képessége  statisztikai  módszerekkel,  software  szimulációval 
modellezhető 

1. Elkészítettem a zajos bináris csatorna modellezését. 

2. Generáltam nagymennyiségű, különböző hosszúságú adatmezőt. 

3. Vizsgáltam különféle polinomok és különböző hosszúségú adatmezők esetén a random 
hibák elleni védelmi képességet. 

4. Vizsgáltam a burst hibák elleni védelmi képességet. 

5. Megállapítottam, hogy a CRC-16 bites polinom típusú adatvédelem biztonsági adatátvitelre 
alkalmas.[16] 

IV. Az eredmények hasznosítása 
1993-ban a Külkereskedelmi Bank Rt megbízásából kifejlesztettem egy országos real-time valuta, 
deviza  és  csekk  árfolyam  és  kamat  tájékoztató  hálózati  rendszert.  E  rendszerrel  a  budapesti 
központból naponta küldik a fővárosi és vidéki fiókokba az aktuális árfolyam és kamat információt. 
A rendszer néhány kisebb módosítással a mai napig üzemel. 

Az Alcatel Austria cég megbízásából részt vettem az ELEKTRA rendszerű elektronikus biztosító 
berendezések SB (Svájci Szövetségi Vasútak), az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasútak) és a MÁV 



részére készülő változatának fejlesztési,  adaptálási  munkáiban.  Hat hónapos Bécsi kiküldetésem 
idején  1994-ben  a  biztonsági  adatátviteli  rendszer  CHILL  nyelvű  procsess  moduljainak 
fejlesztésében  alkalmaztam  a  CRC  rendszerű  adatvédelmet.  Az  ott  kifejlesztett  biztonsági 
adatátviteli rendszert a Wien-Leobersdorf távadatátvitelnél alkalmazták első ízben. Információim 
szerint az adatvédelmi metódus bevált, és azóta is kifogástalanul működik. 

1994-ben a BKV korszerűsítette a Budapesti É-D Metro vonalának kezelési, kezelésregisztrálási és 
vonatszám  követési  rendszerét.  A Mikroprocesszoros  rendszer  adatátviteli,  és  adatfeldolgozási 
programjait  Z80 assembler  nyelven ítam meg.  Az időközben automatikus-dinamikus menetrend 
készítővel  kiegészített  diszpécser  rendszer  megbizhatóan  működik  a  BKV  Névtelen  utcai 
Diszpécser Központjában. 

1994-95 - ben a Bolognai székhelyű Sasib Railway Co. megbízásából a Római Metro ‘A’ vonalának 
5 új állomással való kibővítésének és az egész vonal új, számítógépes felülvezérlésének kialakítási 
munkálataiben vettem részt 13 hónapon keresztül. A 23 állomási számítógépet (Mikro di Stazione) 
és a központi (Mikro di Sistema) számítógépet összekötő fail-safe információs rendszert (amely a 
Motorola  68000  család  realizálta)  Zemlényi  Zoltán  (Skitel  Telematikai  Kft)  írtuk  meg  a 
rendszerterveim és kutatásaim felhasználásával. Még ugyanezen évben Rómában átadták és üzembe 
helyezték a felülvezérlőt. 

1996-ban  a  MÁV és  az  OMFB részére  elkészítettem egy  tanulmányt  a  kis-  és  középállomási 
távvezérlő kialakításának módozatairól. Ennek alapján ez évben a miskolci vonalon megkezdődnek 
az első felügyelet nélküli állomás kialakításának fejlesztési munkálatai. 

1996-ban a Westel 900 Kft megbízásából elkészítettem egy Intel 8051 egychipes számítógépekkel 
működő adatátviteli  rendszer  hardware  és  software  munkáit,  amely  Nokia  4  vezetékes  Modem 
kapcsolattal biztonsági ellenőrzést végez a Westel Budapesti és vidéki (Szolnok, Szombathely, Pécs, 
stb.) felügyelet nélküli számítógépei fölött. 

1998-ban a dán DEDICOM cég megbízásából részt vettem a FELB (Full Electronic Line Block) 
mikroprocesszoros vonali vasútbiztosító rendszer alkalmassági tanúsítványának elkészítésében. Ez 
a munka egyetemi megbízás keretében 9 hónapot vett igénybe. 

1999-ban  az  Alstom  megbízásából  részt  vettem  a  Koreai  gyorsvasút  (TGV)  felülvezérlő 
rendszerének kidolgozásában. Az általam kidolgozott adatvédelmi rendszer került bevezetésre. 

A fent említett nagyobb szabású alkalmazásokon kívül, még több adatátviteli rendszert terveztem 
kisebb mérő - és adatgyűjtő berendezésekhez (szakmai tevékenységek listája). 
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