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Èe ste v OPTO 22 do sedaj dvomili, je zdaj pravi trenutek,
da mnenje spremenite in se prepustite ugodju!

OPTO 22 je uveljavljen proizvajalec vhodno izhodnih enot in distribuiranih krmilno regulacijskih siste-
mov za industrijsko avtomatizacijo. Z uveljavljenimi sistemi Mistic 200 ali z novejšo generacijo kom-
paktnejših vhodno izhodnih enot SNAP se je izkazal kot rešitev za najzahtevnejše sisteme. Naj na-

štejemo le nekatere najpomembnejše lastnosti sistemov OPTO 22: vsi moduli imajo galvansko in
optièno loèitev, procesorji imajo do 4MB spomina, za programiranje sistemov je na voljo enostavno
grafièno orodje z diagrami poteka, sistemi imajo velike komunikacijske zmogljivosti in distribuirano

inteligenco. Toda OPTO 22 vedno znova prinaša obilico novosti:

• Vsi vhodno izhodni moduli OPTO 22 imajo imajo neomejeno živ-
ljenjsko garancijo, kar pomeni, da jih bo v primeru okvare, ki ni posle-
dica napačnega rokovanja z modulom, proizvajalec zamenjal na
lastne stroške tudi čez eno, pet ali 15 let.

• SNAP LCSX in SNAP LCSX-PLUS  – nova krmilnika v družini SNAP
Nova krmilnika v družini SNAP imata 1Mb
RAM in 256 kb Flash spomina. Krmilnik LCSX
ima 1x RS 485 in 1x RS 232/485 port, tip
LCSX-PLUS pa ima še dva dodatna RS
232/485 porta. Njuna bistvena prednost
v primerjavi z obstoječimi OPTO-jevimi krmil-

niki je tudi izjemno ugodna cena.

• SNAP LCM4  – novi krmilnik M4 v družini SNAP
Novi krmilnik temelji na novem pro-
cesorju in je 4x hitrejši od dose-
daj najhitrejšega krmilnika
G4LC32 in zaseda tretjino manj
prostora. Omogoča lahek do-

stop do razširitvenih kartic, zamenjavo procesorske enote, montažo
na letev ali na montažno ploščo, ima vgrajene štiri serijske porte in
omogoča razširitev na skupno 6 portov. Ima 4 Mb RAM in 2 Mb
Flash spomina in novo Ethernet kartico na osnovi Motorolinega Cold-
fire vezja, ki omogoča do 10x višje hitrosti. Na razpolago je tudi M4
“Firewire” kartica, ki omogoča komunikacijske hitrosti do 400 Mbps.

• Novo razvojno okolje
Za razvijalce je na voljo razvojno okolje Fac-
toryFloor, ki vsebuje grafično orodje
OptoControl in omogoča razvoj krmilne lo-
gike in sistemov OPTO 22 po simbolično niz-
ki ceni. OPTORuntimePC, programska opre-

ma Soft Logic Control iz OPTO 22, ki omogoča, da vaš PC postane
krmilnik z inteligentnimi I/O enotami, je vključen brez doplačila.

• Nova generacija  SNAP inteligentnih I/O procesorjev “brainboard”
• SNAP-B3000-Mod

“Brainboard”, ki komunicira v skladu z Modbus
protokolom

• SNAP-B3000-DP
“Brainboard”, ki komunicira v skladu s Profibus
DP protokolom. V izvedbi za 32 analognih/digi-
talnih signalov ali za 64 digitalnih signalov.

• SNAP-B3000-HA-Isolated
“Brainboard”, ki komunicira po redundančnem
izoliranem Arcnet omrežju.

• SNAP Ethernet I/O
“Brainboard”, ki komunicira po Ethernet omrežju in prvič
prinaša Ethernet s TCP/IP-jem na nivo vhodno izhodnih
enot. V izvedbi za 32 analognih/digitalnih signalov ali za
64 digitalnih signalov.

• SNAP B4 & B6
“Brainboard”, ki komunicira v skladu s Pamux
protokolom in omogoča prenos 512 I/O točk
v 500 mikro sekundah. V izvedbi za analogne
in digitalne signale (B6) ali samo za digitalne
signale (B4).

• “Firewire” SNAP I/O
Nova generacija serijskega vodila, ki omogo-
ča hitrosti prenosov do 400 Mbps. Komunika-
cijski protokol, ki bo do leta 2001 standardno
na razpolago v vseh PC-jih in bo namenjen uni-
verzalnemu prenosu podatkov med periferijo in
PC-jem. V izvedbi za 32 analognih/digitalnih
signalov ali za 64 digitalnih signalov.
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OBIŠČITE NAS NA  RAZSTAVI SODOBNA
ELEKTRONIKA ‘99 - HALA B/klet 26

Sejem sodobna elektronika je en najpomembnejših dogodkov v
elektroniki na tem koncu Evrope. Udeležijo se ga vsi, ki hočejo
nekaj pomeniti ali pa se na  področja elektronike, avtomatizacije
procesov in telekomunikacij šele prebijajo!

Na sejmu Vas bomo spremljali tudi mi, iz uredništva revije
Avtomatika. Sejma Sodobna elektronika se morate vsekakor
udeležiti, saj boste na najem videli napredek sodobne tehnike,
srečali boste stare znance, pa tudi z nami se boste lahko
pogovorili! Vidimo se na razstavnem prostoru!
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Glede na veliko število
standardov oziroma
tehnologij je jasno, da
na področju avtomati-
zacije zaenkrat ne mo-
remo govoriti o enem
samem prevladujočem standardu.
Vsak proizvajalec oziroma skupina proizvajalcev je seve-
da zainteresirana, da bi bil prav ‘’njihov’’ standard tisti, ki
bi ga uporabljalo čim več uporabnikov. Od moči, veliko-
sti in prisotnosti proizvajalca na določenem trgu pa tudi
od tehničnih zahtev, ki so v različnih panogah industrije
različne, je odvisno, kateri od standardov se v določe-
nem okolju najbolj uveljavi.

Lonworks
Janez Žmuc

Čeprav je v Sloveniji kar
precej izdelovalcev tiska-
nih vezij, smo se odločili,
da vam v tej številki pred-
stavimo podjetje AKA.
Deloma zaradi specifič-
nosti njihovih izdelkov, de-
loma pa zaradi doseže-
ne stopnje kakovosti in avtomatizacije proizvodnje, ki je
verjetno trenutno edinstven primer v Sloveniji. AKA je pod-
jetje, ki izdeluje tiskanine že kakih 30 let. Nahajajo se v
Lescah, v neposredni bližini Radovljice in Bleda, biserov
Gorenjske.

Obisk v podjetju AKA
Branko Badrljica
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STROKOVNJAKI SVETUJEJOSTROKOVNJAKI SVETUJEJO

Spoštovani naročniki revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da
Vam ponudimo za Vašo naročnino nekaj VEČ, zato smo poiskali
strokovnjake z različnih področij avtomatizacije procesov,
profesionalne elektronike, telekomunikacij, internet storitev,
itd... Na vašo željo bomo poiskali tudi strokovnjake drugih profilov,
zato le izpolnite anketo in jo pošljite na naš naslov. Ponudbo
brezplačnega svetovanja si lahko ogledate v naslednjih
vrsticah:

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -
PLC KRMILNIKI

SISTEMI ZA NATANČNO
SINHRONIZACIJO ČASA

Igor Mrdavšič, univ. dipl. inž. se
poklicno ukvarja z načrtovanjem sis-
temov za avtomatizacijo v podjetju
DIR Team. Svetoval vam bo vsako
sredo od 08.00 do 09.00 na
telefonu: 041/714 645  ali 0602/
287-060

Janez Jarc, dipl. inž. se že dlje ča–
sa ukvarja z na–tančnim določanjem
časa, sinhronizacijo sistemskih časov
in časovnim usklajevanjem celotnega
informacijskega sistema. Svetoval Vam
bo vsak ponedeljek od 10.00 do
12.00 na telefonu: 041/555-555

INTERNET TEHNIKA

Janko Mivšek, iz ERA Nove se
ukvarja z Internetom, aplikacijami na
Internetu, in predvsem elektronsko
opremo, ki je potrebna za učinkovito
uporabo Interneta v poslovne ali
industrijske namene. Pokličete ga
lahko na telefon  061/181-62-32.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -
IZVEDBA SISTEMOV/PROJEK-
TOV AVTOMATIZACIJE
Janez Žmuc, zaposlen v podjetju
Metronik, se ukvarja z izvedbo
sistemov avtomatizacije. Za infor-
macije ga lahko pokličete vsak torek
od 10.00 do 12.00 ure na telefon
061/151 20 30.

MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

Branko Badrljica, intenzivno pre
–
učuje

programirljive sisteme  in mikokrmil-
nike, zato Vam bo znal svetovati, ka-
tero vezje je najprimernejše za vaš di-
zajn, kaj lahko od določene kompo-
nente pričakujete, katere tehnologije
so primerne za posamezne namene,
itd. Pokličete ga lahko vsak ponedeljek
od 12.00 do 14.00 na telefon: 041/
678-753.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -
NADZORNI SISTEMI (SCADA)

Dr.Saša Sokolić, si je nabiral izkušnje v
podjetju Metronik. Njegova po-
sebnost so sistemi za upravljanje in
nadzor (SCADA sistemi - programska
oprema), svetoval pa vam bo vsak to-
rek med 10.00 in 12.00 uro po tele-
fonu  061/151-20-30.

Siemens ............................. 2
Metronik ............................ 3
SIPRONIKA ........................ 8
JAE Computers ................... 9
Elektronika Velenje ............. 10
Gryps ................................. 11
Elbacomp ............................ 15
HTE .................................... 16
Metronik ............................25

FBS elektronik ..................... 37
RAGA ................................40
Virtual Technolgies ..............46
Alma elektronika .................48
RT Gregor ..........................50
SGN ................................... 51
Amis.net .............................. 51
SmartCom ........................... 51
Metronik .............................52

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

SCADA programska oprema (Su-
pervisory Control and Data Aqui-
sition) v današnjem času predstav-
lja nenadomestljiv del sistemov av-
tomatizacije. Nadzor nad proce-
som, grafični vmesnik človek-stroj,
historiranje procesnih podatkov in
alarmiranje so samo nekatere os-
novne funkcije SCADA sistemov.
SCADA sistemi so prišli na trg v 70-

Trendi v razvoju
SCADA sistemov
Saša Sokoliæ

ih letih kot namenska programska
oprema, ki je v večini primerov do-
polnjevala krmilnike ali DCS siste-
me. Čeprav je razmeroma dobro
pokrivala osnovno funkcionalnost
(grafika je pri tem seveda izjema)
za specifičen primer, je bila ta ge-
neracija SCADA programske opre-
me v splošnem zelo neprilagodlji-
va v vseh ozirih – tako glede spre-
memb same aplikacije kot tudi gle-
de povezljivosti z drugimi sistemi.
Ena od lastnosti tedanjih SCADA
sistemov je tudi visoka cena.
V prvi polovici 80-ih let so na trg
prišli splošno namenski SCADA si-
stemi, ki so temeljili na PC tehnolo-
giji in so delovali v okolju opera-
cijskega sistema DOS. Te SCADA
sisteme so v mnogih primerih pro-
ducirale čiste programerske hiše,
ki niso dajale prednost nobenemu
od proizvajalcev krmilniške opre-
me. Eno od vodil razvoja je bilo
ponuditi čim več funkcionalnosti
za čim nižjo ceno. S časom se je
širila tako funkcionalnost kot tudi
tržni delež splošno-namenskih
SCADA sistemov, vzporedno pa je
potekal tudi neizbežen prehod na
naslednike DOS-a. Za konec 90-
ih let tako lahko trdimo, da je Win-
dows NT prevzel prevlado v svetu
SCADA sistemov.

AVTOMATIKA 5AVGUST 1999
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Spoštovani bralci,

pred vami je prva številka slovenske revije za
avtomatiko, telekomunikacije in profesional-
no elektroniko. Že nekaj èasa namreè opaža-
mo praznino v tem informacijskem prosto-
ru, ki so jo mnogi poskušali nadomestiti z
alternativnimi revijami, vendar jim to ni
uspelo. Profesionalci potrebujejo informacij-
ski medij, ki bo zadostil njihovim potrebam,
ne pa prebijanje skozi goro njim nepotrebne-
ga materiala zato, da sem ter tja preberejo
mogoèe tudi kaj zanimivega. Pri oglaševalcih
je bilo še slabše. Kdo se bo odloèil investirati

v reklamo, èe že vnaprej ve, da se bo pojavila, kot je dejal eden od njih,
poleg èlanka z naslovom “Enostaven 60W avdio-ojaèevalnik”.

Pred seboj imate torej revijo, kjer boste najlažje prišli do informacij, ki jih
potrebuje manager pri odloèanju o nakupu nove opreme ali dopolnitve
obstojeèe, razvojnemu oddelku bo omogoèila uèinkovito sledenje spre-
membam in novim protokolom ter standardom v svetu profesionalne elek-
tronike in z njo neposredno povezanih dejavnosti, službi za vzdrževanje
pa bo nudila praktiène nasvete o vzdrževanju in uporabi posameznih
elementov. Ne bomo pozabili tudi na izobraževalne programe, ki jih
organizirajo razne inštitucije, od gospodarske in obrtne zbornice
Slovenije, inštitutov za zagotavljanje kakovosti, do posameznih podjetij, ki
želijo izobraziti  in informirati svoje potencialne kupce.

Seveda pa boste lahko z našo pomoèjo zelo uèinkovito obvestili potencial-
ne stranke o vaši ponudbi izdelkov in storitev ali pa kar tako napisali kak
zanimiv èlanek in se tako uvrstili na seznam avtorjev naše revije. Tudi
drugaèe povsem pasivnim bralcem smo se odloèili ponuditi možnost brez-
plaène objave malega oglasa, kjer bodo lahko komunicirali z ostalimi bral-
ci. Za naroènike revije pripravljamo posebne ugodnosti kot je brezplaèno
svetovanje strokovnjakov, brezplaèni mali oglasi, itd...

Torej! S èim se bomo ukvarjali v reviji Avtomatika? Glavna tema bo seveda
avtomatizacija procesov, saj le hitra in natanèna proizvodnja brez
moteèega “èloveškega faktorja” omogoèa dovolj visoko kakovost in nizko
ceno ter s tem konkurenènost na trgu. Tudi pri gradnji novih in
adaptaciji starejših poslopij se vse veè uporablja avtomatizacija, pa naj si
bo nadzor osvetlitve, racionalne rabe energije, krmiljenje ogrevanja,
upravljanje dvigal ali pa varovanje oseb in premoženja. Avtomatika nam
je postala že povsem vsakdanja in nezavedno smo jo sprejeli pri svojem
vsakdanjem in profesionalnem delu. Elementi za avtomatizacijo,
programska oprema za nadzor in upravljanje, raèunalniki in seveda
raèunalniška omrežja so redna tema sorodnih revij. Tudi brezžiène
komunikacije se uporabljajo za prenos digitalnih in analognih informacij
zato jih bomo podrobno preuèili tudi mi.

Dragi bralci, vabimo vas, da predlagate teme, ki jih bomo obravnavali v
prihodnjih številkah. Èe imate zanimivo temo, ki jo dobro obvladate,
povejte to tudi drugim bralcem. Nekaj težav bomo morda odpravili tudi
skozi pisma bralcev, zato vas vse še enkrat vabimo k sodelovanju!

Glavni urednik: Branko Badrljica
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Proporcionalni rotacijski
elektromagnet
Info: RAGA d.o.o.

Pri PLCDirect so predstavili dva nova
touch panela, ki prebijata cenovno
bariero $1000, saj stane monokro-
matski samo $599, barvni pa $799.
Ob tem pa imata DirectTouch panela
še mnogo možnosti, ki jim omogoča-
ta uporabo tudi z manj zmogljivimi
PLC-ji. Oba panela imata LCD s 5.7
inčno diagonalo in osvetlitvijo ter vi-
sokoločljivo mrežo senzorjev dotika,
vdelani 1Mb pomnilnika pa lahko
shrani do 1000 slik. DirectTouch pa-
neli dajejo uporabnikom zelo poceni
vendar izjemno zmogljiv uporabniški
vmesnik, ki podpira polni obseg PLCD-
irect PLC-jev, kot tudi Allan-Bradleyevi
procesorski enoti 5/03 in 5/04 iz
družine SLC500. V panela so vdela-
ne mnoge napredne funkcije (kot na
primer zaščita dostopa z geslom, vde-
lani zasloni z opisom napak-“fault

screens”, globalni zaslon za ključne
funkcije), ki dajejo razvijalcu svobo-
do kreiranja sofisticiranega uporab-
niškega vmesnika s standardnim na-
borom orodij, ki se ga je enostavno
naučiti. Vdelana RS-232 in RS-485
vrata dajejo podporo multi-drop na-
činu dela in komunikacijam računal-
nik-PLC in tako neposred-
no razširjajo zmogljivo-
sti PLC-ja preko touchs-
creen panela.
Poseben program Screen-
Creator (cena $99), zasno-
van na Windows okolju daje
nekaj dodatnih orodij, ki pos-
pešujejo oblikovanje zaslo-
nov. Premične letvice z orod-
jem in 16 nivojev Undo/Redo
omogočajo lahkotno in hitro
delo. Vdelana knjižnica

vsebuje več kot 1000 narisanih sim-
bolov in 64 objektov, s katerimi si
načrtovalec lahko pomaga pri krea-
ciji zaslonov.

Na sliki: Novi  grafični paneli, ob-
čutljivi na dotik

Novi displeji obèutljivi na dotik
postavljajo nove cenovne meje
Info: Virtual Technologies

Japonsko podjetje DENSITRON je
razvilo vrsto proporcionalnih rotacij-
skih elektromagnetov, primernih za
vgradnjo v različne naprave, v kate-
rih se zahteva nastavljanje različno ve-
likih navorov. Proporcionalni jih ime-
nujemo zaradi tega, ker je proizve-
deni navor proporcionalen z velikost-
jo napajalnega toka. Takšne rotacij-
ske elektromagnete pogosto uporab-
ljamo npr. v robotiki, kjer s pomočjo
zaprte regulacijske zanke reguliramo
moč stiska umetne “roke” robota. Naj-
pomembnejši gradniki regulacijske
zanke so: regulacijsko vezje, senzor
pritiska in proporcionalni elektromag-
net v vlogi izvršilnega elementa. Po-
gosta uporaba rotacijskih elektromag-
netov je tudi pri regulaciji dotoka go-
riva v dovodnih ceveh in npr. pri trans-
portu filmov v modernih fotoaparatih.

Dvopolni rotacijski elektromagneti na
celotnem območju od 0 do 110 kot-
nih stopinj proizvajajo enakomeren
moment brez nelinearnih pojavov (tr-
zanje, preskoki itd). Premer elektro-
magnetov je lahko
35mm ali 50mm in ima-
jo  enakomeren nastav-
ljivi moment do 0.1Nm
oziroma do 0.4Nm.  4-
polni imajo manjši delov-
ni kot 55 stopinj in na-
stavljiv moment do 7Nm.
Ostale prednosti propor-
cionalnih elektromagne-
tov pred drugimi podob-
nimi izdelki so tudi manj-
še mere, manjša poraba,
večji navor, večji kot za-
suka in večja hitrost za-
suka.

Novosti, informacije - elementi za avtomatizacijo
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Če  ste kdaj montirali merilnike s sen-
zorjem na kako vodilo, potem zago-
tovo veste za milijon drobnarij, ki jih
je treba opraviti, da bo merilnik po
montaži uporaben. Se vam je že kdaj
zgodilo, da ste v dirki s časom npr.
nastavili napačen merilni obseg? Če
ste, potem bi vas mogoče zanimalo
nekaj podrobnosti o  merilnikih
SITRANS P,  namenjenih vodilu
PROFIBUS-PA. Pri Siemensu pravijo,
da je za montažo in konfiguracijo
potrebnih samo 7 minut, vštevši 2
minuti za odpiranje kartonaste škatle
z merilnikom in bežen vpogled v
navodila…
Poenostavili so napajanje modulov,
saj sedaj polariteta ni pomembna-
moduli imajo v sebi usmerniški
mostiček, fizični naslov modula pa
nastavimo enostavno z dvema

SITRANS P za PROFIBUS-PA
Nova serija merilnikov za PROFIBUS-PA za hitrejšo in enostavnejšo
montažo

PROFIBUS-PA specifikacija omogoča
napravam na vodilu konfiguracijo pre-
ko vodila in torej ročna fizična nasta-
vitev opreme priključene na vodilo ni
več nujna, seveda v mejah, ki jih do-
pušča dejanjska oprema. Če imate na
primer oddajnik na PROFIBUS-PA
vodilu, ki je montiran na kakem težko
dostopnem kraju ali so vre-
menski pogoji neprijazni in
bi radi preverili stanje kab-
lov in programje AS in OS
(Automation System & Ope-
ration System), potem vam
SIMATIC PDM programje
omogoča, da to opravite
kar iz pisarne. Po zagonu
programa odklikate ikono
merilne točke in vzpostavite
komunikacijo z oddaj-
nikom. Nato zaženete CFC
(Continuous Function Chart),
se prestavite v “on line”

SIMATIC PDM
Info: Siemens Slovenija d.o.o.

način delovanja in si ogledate funkcijski
grafikon na drugem monitorju. Odsi-
mulirate lahko tudi status “Device Error”
(Napaka v napravi) in to informacijo
pošljete oddajniku. Automatizacijski
sistem takoj zazna napako in postavi
na funkcijskem modulu relevantni bit
napake (Error Bit) z 0 na 1.

Info: Siemens Slovenija d.o.o.

Novosti, informacije - elementi za avtomatizacijo

tipkama (naslov je v mejah med 3 in
125). Zanimivo je, da dajo merilniki
od sebe rezultate meritev v IEEE
standardu za plavajočo vejico, ki
pokriva vsa merilna področja, merilnik
pa se sam
nas tav i
na pravo
m e r i l n o
območje,
tako da
poseg ope-
raterja tu ni po-
treben.

Na sliki: Novi SITRANS-P moduli za
PROFIBUS-PA
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SIPART DR24
Veè funkcij za isto ceno

SIPART-DR serija procesnih kontro-
lerjev je doživela velik prodajni uspeh,
saj je do sedaj postavljenih čez
2.000.000 enot. Novi član serije SIP-
ART-DR24 “NEW” prinaša izboljšave
pri enaki ceni. Vse osnovne lastnosti
serije, kot so enostavno programiranje
preko panela, SIPROM programska
oprema in enostavno posodobljanje
vgrajenih funkcij  preko plug-in mo-
dulov in vmesniških povezav (interface
links) so prisotne tudi pri novem mo-
delu, novost pa so povečano število
mest digitalnih indikatorjev na 4˝ mest,
nove razširitvene reže pa sedaj pod-
pirajo tudi UNI-module 6DR2800-
8V. To pomeni prosto nastavljanje
vhodov za neposredno priključitev
merilnih sond (TC/RTD/mV/upornost
R). Tudi število analognih vhodov so

povečali na 9. Moč digitalnih
izhodov so dvignili s 30mA
na 50mA na vsakem izhodu.
V vdelanem programju so
dodali posebne “kontrolne
bloke” tako, da SIPART-
DR24 “NEW” nudi tudi do
4 neodvisne nadzorne
funkcije. Ob ustreznem pro-
gramiranju enote lahko  spre-
dnji nadzorni panel preklap-
ljamo na do 4 različnih nivo-
jih.

Število vdelanih osnovnih
funkcij so povečali na 109.
Sedaj so poleg razširjanja
kompleksnih funkcij izvedeni
še štirje analogni integratorji,
šest binarnih integratorjev, 40
dekadnih in 40 linearnih parametrov.
Število read/write podatkovnih virov
in ponorov je podvojeno.

Kljub izboljšavam je novi SIPART-
DR24 “NEW” kar se tiče upravljanja

in nastavitev združljiv s starim SIPART-
DR24, tako da lahko obstoječe
programe uvažamo neposredno. Tudi
na vodilih (npr. PROFIBUS-DP) ni
sprememb, ki bi vam preprečevale
neposredno zamenjavo.

Info: Siemens Slovenija d.o.o.

Novosti, informacije - elementi za avtomatizacijo

Slika: Novi SIPART-DR24
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IC kontroler z osnovnimi
ISDN funkcijami
Info: Elektronika Velenje
Novi Rohmov kontroler bistveno poenostavlja dizajn in
implementacijo ISDN opreme z integracijo številnih bis-
tvenih ISDN funkcij na en sam cip. BU6610K je ISDN
UNI base 1 layer kontroler, ki je namenjen zamenjavi
veliko IC-jev in pasivnih komponent, ki jih najdemo v tradi-
cionalnih ISDN S/T TE napravah. To pomeni krajši cas
razvoja, manjšo tiskanino in manjše število uporabljenih
komponent. BU6610 združuje funkcije analognega line-
driverja in sprejemnik do hitrosti prenosa 128 kbps z eno-
kanalnim G.711 kodek vmesnikom za audio vhod, DCH
HDL kon-
troler, 64
kbps 3-ka-
nalni multi-
plekser in
l a y e r - 1
kontroler.
Vdelan je
tudi 16-bit-
ni vmesnik
za pove-
zavo z gl-
avnim pro-
cesorjem.
Ker je namenjen low-power aplikacijam, lahko BU6610
deluje pri napajanju 2.7 do 5.25V, ima pa tudi posebni
varcni nacin delovanja. Cip je pakiran v 80-pinsko PQFP
ohišje dimenzij 25x14mm.

Nove Schottky diode z
nizkim pragom
Info: Elektronika Velenje
Visokozanesljiva Schottky dioda je namenjena tokovom
do 0.5A in ponuja ob svoji majhnosti doslej  najnižjo
napetost prevajanja, ki pri toku 100mA znaša samo 0.36V
in pri 500 mA 0.47V.
RB551V-30 prenese ponavljajoče se kratkotrajne reverz-
ne napetosti do 30V, trajno napetost do 20V, pri kateri
teče reverzni tok od samo 100µA. Visoko zanesljivost in
kompakten dizajn so dosegli z uporabo posebnih kon-
strukcijskih tehnik, ki ne potrebuje wire-bondinga (pove-
zav silicija z ohišjem preko zlatuh žičk). Zato je ohišje
lahko manjše, povečana pa je odpornost na tokovne in
napetostne tranziente.
Dioda lahko deluje pri temperaturah do 125°C, dobav-
ljiva pa je v tape&reel pakiranju s posebno oznako na
katodi vsake diode, ki jo lahko zazna oprema za postav-
ljanje komponent na tiskanino (pick&place).

Mikro novice - elektronika

D I S T R I B U C I J A   K O M P O N E N T

ZASTOPAMO IN DOBAVLJAMO PROGRA-
ME NASLEDNJIH PROIZVAJALCEV:

Philips

Philips

Elna

Elna

Electronicon

Samsung
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Miniaturni moènostni
MOSFET tranzistorji
Vdelana zaščita, majhna poraba in manjše izgube pri preklop

Info: Elektronika Velenje
ROHM-ovi novi miniaturni MOSFET-i so v majhnem SOP-
8 ohišju, ki meri samo 5.0 x 3.9 mm in so N-kanalnega
tipa, ob tem pa imajo najvišjo dovoljeno napetost med
izvorom in ponorom 30V, najvišji tok od 6 do 10A –
glede na model in upornost kanala od 9 do 24 mA,
tipični naboj na vratih pa je od 16 do 48 nC. Najvišja
dovoljena poraba moči na vseh tranzistorjih je 2W. Vde-
lana je tudi posebna
dioda na priključku
vrat, ki jih ščiti pred
ESD.Vsi tranzistorji so
v SOP-8 ohišju in lah-
ko delujejo pri tempe-
raturah do 150°C.

CADDOCK UPORI V OHIŠJU
TO-247
Info: IR electronic, Ljubljana
Pri podjetju CADDOCK so predstavili novo serijo kako-
vostnih mošnostnih uporov, tokrat v TO-247 ohišju, ki ima
na zadnji strani dostopno keramišno ploščico, na kateri
je realiziran uporovni element s čimer omogoča bistveno
boljše odvajanje toplote. Nova izvedba je na voljo tudi v
manjših TO-220 in TO-126 ohišjih, vse do moči 15W.
Verzija v TO-247 omogoča disipacijo moči 100W pri
temperaturi ohišja 25°C in ničelno disipacijo pri tempe-
raturi ohišja 175°C z linearnim prehodom med tema skraj-
nostima, uporavni obseg od 0.0050 Ohma do 100 Oh-
mov, zasnova pa zagotavlja minimalno induktivnost.

NOVO
Močnostni

upori s keramično
površino za odva-

janje toplote

MOČI DO 100 W!

Slika: Novi upori omogočajo
moči disipacije do 100W

Mikro novice - elektronika

Gryps  d.o.o.
Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 (0)65 172 080
Fax: +386 (0)65 73 860

Podjetje iz skupine EXIDE

Sonnenschein

Ustrezna,
naravi
prijazna
tehnologija
za vsakršno
rabo

aumulatorske
baterije
Sonnenschein

WWW.GRYPS.SI
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IDT-jevi 64-bitni
mikroprocesorji
Info: IR electronic, Ljubljana
Novi IDT-jevi 64-bitni mikroprocesorji
dosegajo 330-Dhrystone MIPS pri
250 MHz. Novost sta v bistvu dva
nova mikroprocesorja iz družine RC
in sicer modela 64474 in 64475.
Razlika med njima je samo v širini zu-
nanjega vodila, ki je pri RC64474
32-bitno, pri RC64475 pa 64-bitno.
Nova procesorja torej pponujata vi-
soke interne hitrosti, visoko prepustnost
vodila in bogat nabor ukazov, ki je
znacilen za celotno MIPS-III genera-
cijo procesorjev. RC64475 ima 64-
bitno zunanje vodilo, ki ima prepust-
nost vecjo od 1Gbps in omogoca hi-
trost sistema do 4Gbps. Procesorja sta
na razpolago v treh frekvencnih ver-
zijah: 180, 200 in 250 MHz. Oba
delata na 3.3V napajanju, na I/O li-
nijah pa tolerirata 5V logicne nivoje,
imata JTAG vmesnik in podpirata na-

omogoča delovanje z minimalno pro-
gramsko podporo. Nizka cena po
enoti dovoljuje ponudnikom storitev
močno razširitev baze uporabnikov.
Usmerjevalnik deluje tako, da pre-
gleda vsak Ethernet Frame, ki ga nato

usmeri glede na naslovnika ali v
lokalno omrežje ali na povezavo
na zunanje IP omrežje.

Usmerjevalnik vključuje filtre za
obojestranski prenos LAN-WAN
in obratno, brez izgube enega
samega paketa. Postopek filtri-
ranja je omogočen z maksimalno
hitrostjo 30000 paketov/s,
pošiljanje paketov pa je omejeno
s hitrostjo do 35000 paketov/s.

Usmerjevalnik je na razpolago z
10Base5 (AUI) ali 10BaseT (UTP)
vmesnikom in ustreza standardu IEEE
802.3/ Ethernet. Prenos podatkov ta-
ko v lokalnem, kot v zunanjem IP

omrežju b/s.

Predstavljen usmerjevalnik lahko
deluje v PPP, Frame relay ali HDLC
protokolih. Prenos podatkov poteka
sinhrono s hitrostjo do 10 Mb/s. Tiny
Router je prav tako primeren za
izredno hitro IP oddajanje, npr. preko
satelitov. V teh aplikacijah lahko
uporabimo omenjeni usmerjevalnik kot
nadomestek usmerjevalnika stan-
dardnih velikosti.

V podjetju RAD Data Communications
so predstavili tudi usmerjevalnik z
vgrajenim 4-žičnim modemskim
vmesnikom. Doseg vmesnika je do
1,3km pri hitrosti do 5 Mb/s.

Vse ostale informacije o obeh tipih
usmerjevalnikov dobite pri pooblašče-
nem zastopniku proizvajalca RAD
Data Communications, podjetju Smart
Com na Brnčičevi 45 v Ljubljani.

MINI USMERJEVALNIK

predni write način, ki poenostavlja po-
vezovanje s SDRAM pomnilnikom. Po-
leg tega procesorja popolnoma us-
trezata zahtevam Microsoftovega
Windows CE sistema in ostalih vodil-
nih real-time operacijskih sistemov.
Procesorja sta del IDT-jevega Advan-

tage programa, ki potencialnim upo-
rabnikom zagotavlja dostop do 120
proizvajalcev razvojnih orodij, ki v tem
trenutku ponujajo 150 orodij.
RC64474 je v 128-pinskem QFP ohiš-
ju, RC64475 pa v 208-pinskem QFP
ohišju.

Priznani proizvajalec omrežne
opreme RAD Data Communications,
je pravkar predstavil miniaturen, visoko
zmogljiv usmerjevalnik Tiny Router.
Mini usmerjevalnik je idealen za
razširitev IP omrežja do mnogih

uporabnikov. Njegova prednost je
predvsem enostavna postavitev, nas-
tavitev in vzdrževanje. Zasnovan je na
Rad-ovih IP router chip-ih, kar mu

Slika: IDT-jeva nova člana RC64... serije s frekvenco delovanja do 250 MHz

Info: Smartcom, Ljubljana

Mikronovice           komponente
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Če razvijate elektroniko za karkoli od
industrijskih aplikacij do širokopotro-
šnih izdelkov, potem se vaš projekt prej
ali slej znajde v fazi izdelave tiskani-
ne…
Čeprav je v Sloveniji kar precej izde-
lovalcev tiskanih vezij, smo se odloči-
li, da vam v tej številki predstavimo
podjetje AKA. Deloma zaradi speci-
fičnosti njihovih izdelkov, deloma pa
zaradi dosežene stopnje kakovosti in
avtomatizacije proizvodnje, ki je
verjetno trenutno edinstven primer v
Sloveniji. AKA je podjetje, ki izdeluje
tiskanine že kakih 30 let. Nahajajo
se v Lescah, v neposredni bližini Ra-
dovljice in Bleda, biserov Gorenjske.

Ravno na dan obiska (30.6.1999)
so priredili slovesnost podelitve certi-
fikata ISO-9002. Sam sem sicer bolj
tehnične narave in me razne avtoma-
tizacije papirologije, na kateri sloni
ISO-900X serija standardov ne nav-
dušuje preveč, pa vseeno sem zastri-
gel z ušesi, ko so mi pokazali proi-
zvodne postopke in pomen elektron-

skega nadzora in zapisa proizvod-
nega procesa za vsako tiskanino po-
sebej. To pomeni, da imajo podatek
o vseh proizvodnih procesih in mno-
gih spremenljivkah v procesih, ki jih je
prestala določena tiskanina na svoji
poti skozi tovarno, vse do recimo ime-
na delavca, ki je upravljal posame-
zen proces in trajanje procesa! Tako
lahko najdejo zakonitosti v pojavlja-
nju morebitnih pomanjkljivostih, pa
tudi točneje nadzorujejo stroške, kar
je pri njihovi orientaciji zelo pomem-
bno.

Saj res, pozabil sem omeniti, da pri
AKA d.o.o. izde-
lujejo izključno
enostranske tiska-
nine. Če ste za
trenutek pomislili,
da gre za manj
zahtevna vezja
(“škart robo”),
lahko na to kar
pozabite. Pri
podjetju AKA iz-

Slika 1: Pogled na poslopje podjetja
AKA in pot do njih

Èeprav je v Sloveniji kar
precej izdelovalcev tiska-
nih vezij, smo se odločili,
da vam v tej številki
predstavimo podjetje
AKA. Deloma zaradi speci-
fičnosti njihovih izdelkov,
deloma pa zaradi doseže-
ne stopnje kakovosti in
avtomatizacije proizvod-
nje, ki je verjetno trenut-
no edinstven primer v
Sloveniji.

Avtor: Branko Badrljica

ISO-9002 in tiskana
vezja iz podjetja AKA

Iz naših podjetij       ISO9002 v podjetju AKA

13AVGUST 1999
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delujejo tiskanine za recimo avtomobilske gigante, kot so
Mercedes, BMW, Porsche in Opel, pa še kako ime bi se
našlo.

Orientirali so se na enostranske tiskanine predvsem zara-
di povpraševanja različnih proizvajalcev elektronike po
poceni a kakovostnih tiskaninah za različne industrije, od
kot že rečeno avtomobilske do širokopotrošne elektroni-
ke. V pogovoru sem izvedel, da so dosegli pozitivno oce-
no pri podjetju Mercedes za svoje tiskanine iz novega
posebnega materiala, ki je po mehanskih lastnostih po-
doben vitroplastu, omogoča pa vtiskovanje lukenj in tako
vrtanje (= dragi svedri) ni več potrebno. Pri velikih serijah
to pomeni občutno cenejše tiskanine. Proizvodnjo so av-
tomatizirali do te mere, da si upajo deklarirati dobavo
po sistemu “Just-in-time”.

Pri sprehodu skozi proizvodnjo sem si imel priložnost og-
Slika 2: Elektronsko testiranje tiskanin

Slika 3: Stroj za razrez plošč na panele
Slika 4: Stroji za vrtanje tiskanin

Slika 5: Priprava sit
Slika 6: Tisk

Iz naših podjetij     ISO9002 v AKA
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ledati vse faze, od vrtanja in vtiskanja
lukenj, preko jedkanja in nanosa ba-
kra, nanosa belega tiska in stopma-
ske do elektronskega testiranja goto-
vih tiskanin.

Posebej so se pohvalili z enoto za raz-
rez plošč na panele, ki so jo naredili
v podjetju kar sami, in to v rekordno
kratkem roku.

Slika 7: Enota za recikliranje jedkala
in tehnoloških vod-replenisher

Hvale vredna je tudi enota za recikli-
ranje jedkala in čiščenje tehnoloških
voda ali po angleško “replenisher”.
To  jim zagotavlja zaprti krog proi-
zvodnje, ki ne sprošča zdravju škodlji-
vih kemikalij v okolje, kar je pri nas v
tej veji industrije redkost. Pravijo, da
sedaj potrebujejo za stalno delovna-
nje proizvodnje samo elektriko in ne-
kaj malega posebnih dodatkov za jed-
kalo, katerega cenovni stroški so se-
daj zanemarljivi.

Upam, da bo ta članek vzpodbudil
tudi druge proi-
zvajalce tiskanih
vezij pri nas, da
spregovorijo kaj
o tej problematiki.
AKA se je specia-
lizirala za eno-
stranske tiskanine,
upam pa, da
bomo lahko v pri-
hodnje še kaj po-
vedali o dvo- in
večplastnih vez-
jih, podjetju AKA
d.o.o. pa želimo
še veliko poslov-
nih uspehov.

ISO9002 v AKA

Elbacomp d.o.o.
Podjetje za trgovino in zastopanje
Stegne 25, 1000 Ljubljana
Tel.: 061/183-79-10
Fax: 061/159-23-98
e-mail: elbacomp@elbacomp.s i

PONUJAMO VAM CELOTEN PROIZ-
VODNI PROGRAM PROIZVAJAL-
CEV:
• Intel

• Microchip

• Motorola • Vantis
• AMD • Sony
• Philips • FSC
• ST Microelectronics
• Analog Devices
• Texas Instruments

ZASTOPAMO PA TUDI DRUGE SVE-
TOVNE PROIZVAJALCE KOT SO:
• Cypress • E-Tec
• Hitachi • Lucent
• Micron • Sharp
Electronics
• National Semiconductors
• Vishay • M-Systems
• Rohm
• Temic • Mitsubishi
• IQD • Fuji
• Samsung Semiconuctors
• Linear Technology
• C&D Technologies ...

LBA COMPd.o.o.
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HTE
HIGH TECH ELEMENTI

TRGOVINA Z ELEKTRONIKO
V LJUBLJANI - TEL.: 061/301-101, 301-178, FAX: 061/301-234

IN MARIBORU - TEL.: 062/2297-280, FAX: 062/20-140

OPTIČNI KONEKTORJI
ST, SC, KRIMP,
ORODJA ZA HOT
-MELT IN  HLADNO
SPAJANJE, PREIZ-
KUŠEVALNIKI
NAPAK NA
OPTIČNIH POVE-
ZAVAH

SCOTCH
TRAKOVI:
SAMOTESNILNI,
IZOLACIJSKI

ELEKTROLITSKI
KONDENZATORJI:
MINIATURNI, VISOKO TEMPERATURNI,

I N D U S T R I J S K I ,
NIZKOIMPEDANČ-
NI ZA STIKALNE RE-
GULATORJE, BIPO-
LARNI, VISOKOKA-
PACITIVNI.

VENTILATORJI:
DC:
•5V,
•12V,
•24V
AC:
•110V,
•220V

POTENCIOMETRI:
LINEARNI, LOGARITEMSKI, ENOJNI,
DVOJNI, STEREO, S STIKALOM, ŽIČNI 10
DO 150W, VEČOBRATNI ZA TIV IN
MONTAŽO NA PANEL.

SPONKE: VIJAČNE ZA TIV, NATIČNE,
NAVADNE,
NIVOJSKE,
45°, 90°, 2
DO 12 POL-
NE, SESTAV-
LJIVE

TRIMER POTENCIOMETRI:
LEŽEČI, POKONČNI, Z NASTAVKOM ZA
GUMB, SMD IZVEDBE, VEČOBRATNI.
PREKLOPNIKI: OBRATNI ZA MON-
TAŽO NA TIV, NA PANEL ALI SMD
STIKALA: V DIL IN SMD IZVEDBI,
ENOPOLNA, DVOPOLNA, ŠTIRIPOLNA,
OD 2 DO 12 ON-OFF STIKAL

HTE
HIGH TECH ELEMENTI

TRGOVINA Z ELEKTRONIKO
V LJUBLJANI - TEL.: 061/301-101,
061/301-178, FAX: 061/301-234

IN MARIBORU - TEL.: 062/2297-280,
FAX: 062/20-140

ORODJE, NAMENJENO
PROFESIONALNIM SERVISERJEM

VISOKO  KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ

KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov
vrhunske kakovosti, ki omogočajo hitro in kakovost-
no servisiranje praktično vseh fotokopirnih strojev.
Snap-on ročna orodja ob pripomočkih drugih zau-
panja vrednih proizvajalcih vam zagotavljajo kako-
vost in učinkovitost!
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Eno izmed najpomembnejših vpra-
šanj, ki se je pojavilo na področju av-
tomatizacije procesov v zadnjih letih,
je gotovo poenotenje povezovanja
različnih naprav, ki sodelujejo v pro-
cesu avtomatizacije – tu gre za sen-
zorje, izvršilne člene, krmilnike, regu-
latorje, vhodno-izhodne enote, nad-
zorne računalnike itn. LonWorks, Pro-
fiBus, Ethernet TCP/IP, CAN Bus, Field-
Bus, DeviceNet so samo nekatera
imena, ki označujejo tehnologije in
poskušajo standardizirati povezova-
nje in izmenjavo podatkov naprav za
avtomatizacijo. Pri tem gre za stan-
dardizacijo tako fizičnih povezav kot
tudi logike izmenjave informacij. Poe-
nostavljeno povedano, omenjene teh-
nologije omogočajo preprosto pove-
zavo naprave, ki podpira neko teh-
nologijo s katerokoli drugo napravo,
ki podpira isto tehnologijo in da pri
izmenjavi podatkov ne bo nobenih
ovir.
Glede na veliko število naštetih stan-
dardov oziroma tehnologij je seveda

takoj jasno, da na področju avtoma-
tizacije zaenkrat ne moremo govoriti
o enem samem prevladujočem stan-
dardu. Opraviti imamo z množico raz-
ličnih standardov, ki so se razvili iz raz-
ličnih potreb in pod okriljem različnih
proizvajalcev naprav za avtomatiza-
cijo. Vsak proizvajalec oziroma sku-
pina proizvajalcev je seveda zainte-
resirana, da bi bil prav ‘’njihov’’ stan-
dard tisti, ki bi ga uporabljalo čim več
uporabnikov. Od moči, velikosti in pri-
sotnosti proizvajalca na določenem
trgu pa tudi od tehničnih zahtev, ki so
v različnih panogah industrije različ-
ne, je odvisno, kateri od standardov
se v določenem okolju najbolj uvelja-
vi.
Če obravnavamo trg avtomatizacije
zgradb, se kaže, da je trenutno od
vseh standardov najbolj razširjen Lon-
Works. Iz ZDA, kjer je že tradicional-
no zelo dobro zastopan se sedaj vse
bolj širi in uveljavlja tudi v Evropi.  Pri
vseh vodilnih podjetjih na področju
avtomatizacije zgradb je tehnologija
LonWorks nosilna komponenta njiho-
vih najnovejših izdelkov. Primer sta naj-
novejši družini izdelkov EXCEL 10 in
EXCEL 50 podjetja Honeywell, ki vse-
bujeta najrazličnejše tipe krmilnikov in
za vsako od njiju je značilna Lon-
Works tehnologija.

V nadaljevanju prispevka bomo pred-
stavili osnove LonWorks tehnologije.
Predstavili bomo tri osnovne gradni-
ke sistema na osnovi LonWorks teh-
nologije in prednosti, ki jih ta tehnolo-
gija prinaša. Na praktičnem primeru
bo prikazana možnost povezovanja

Glede na veliko število
standardov oziroma teh-
nologij je jasno, da na
področju avtomatizacije
zaenkrat ne moremo
govoriti o enem samem
prevladujočem standardu.
Opraviti imamo z množico
različnih standardov, ki
so se razvili iz različnih
potreb in pod okriljem
različnih proizvajalcev
naprav za avtomatizacijo.
Vsak proizvajalec oziro-
ma skupina proizvajalcev
je seveda zainteresirana,
da bi bil prav ‘’njihov’’
standard tisti, ki bi ga
uporabljalo čim več upo-
rabnikov. Od moči, veliko-
sti in prisotnosti proizva-
jalca na določenem trgu
pa tudi od tehničnih
zahtev, ki so v različnih
panogah industrije različ-
ne, je odvisno, kateri od
standardov se v določe-
nem okolju najbolj uve-
ljavi.

LONWORKSLONWORKS
Janez Žmuc, dipl. inž.
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naprav različnih proizvajalcev in pri-
ključitev naprav na nadzorni sistem.

Kaj je LonWorks ?
LonWorks je tehnologija, ki jo je raz-
vila ameriška firma Echelon, in omo-
goča realizacijo inteligentnih distribui-
ranih sistemov za nadzor in avtomati-
zacijo. Tehnologija tudi natančno de-
finira načine prenosa podatkov med
napravami. Osnova tehnologije so
štirje glavni gradniki:

1. Mikroprocesor imenovan Neuron
2. Materialna oprema za povezova-

nje v mrežo in priključitev na pro-
ces

3. LonTalk-Protokol
4. Programska oprema

1. Neuron
Mikroprocesorsko integrirano vezje z
imenom Neuron je materialna osno-
va vsake LonWorks naprave. Integri-
rano vezje vsebuje tri 8-bitne proce-
sorje. En procesor je namenjen izva-
janju aplikacije,druga dva pa skrbita
za protokol oziroma komunikacijo po
mreži. Na voljo so orodja za razvoj
aplikacij, med njimi jih največ temelji
na programiranju v programskem je-
ziku ‘C’. Vsak Neuron ima edinstven,
sebi lasten 48 bitni naslov (Neuron
ID), ki mu je določen že v proizvodnji.
Mikroprocesorje trenutno proizvajata
dva proizvajalca: Motorola in Toshi-
ba.

2. Materialna oprema za
povezovanje v mrežo in
priključitev na proces
Materialna oprema za povezovanje
v mrežo in priključitev na proces zaje-
ma naprave kot so:
• Oddajniki (transceivers), ki omogo-

čajo priključitev Neurona na ko-
munikacijski medij

• Routerji, ki povezujejo segmente
različnih komunikacijskih medijev

• Vmesniki za priključitev ostalih na-
prav na LonWorks mrežo (npr. RS
232 vmesnik za osebni računal-
nik).

3. LonTalk-Protokol
LonTalk protokol je vgrajen v Neuro-
nu in vsebuje vseh sedem nivojev OSI
modela. OSI model (Open Systems
Interconnection Reference Model) je
standard, ki predpisuje modularni kon-
cept mrežne komunikacije.  To pome-
ni, da je celoten proces mrežne ko-
munikacije razdeljen na sedem
funkcionalnih nivojev (Layers). Vsak
nivo definira, oziroma opravlja dolo-
čeno funkcijo, ki je potrebna za mrež-
no komunikacijo.

LonWorks protokol na fizičnem nivo-
ju podpira različne komunikacijske
medije:

• Parica (poljubna topologija-FTT);
različne naprave povežemo z upo-
rabo navadne žične parice

• Močnostne linije; za povezovanje
naprav lahko uporabimo kar raz-
vod električne napeljave po zgrad-
bi (220 VAC)

• Radijski prenos; segmente Lon-
Works mreže med seboj povežemo
prek radijskega modema

• Modemski prenos; segmente Lon-
Works mreže med seboj povežemo
prek žičnega modema

• Optika; segmente LonWorks mre-
že med seboj povežemo prek op-
tičnega kabla

En segment istega komunikacijske me-
dija se imenuje kanal (Channel). Ka-
nali se med seboj povezujejo z rou-
terji.

Programske možnosti protokola so
zelo številne, zato naštejemo le neka-
tere:
• možnost komunikacije ‘vsak z vsa-

kim’ (peer-to-peer); to pomeni, da
lahko vsaka naprava na mreži iz-
menjuje podatke s katerokoli dru-
go postajo na mreži. Pri tem je po-
membno, da zato ni potrebna no-
bena nadzorna naprava (master),
ki bi usmerjala promet na mreži. Z
drugimi besedami: vse naprave na
mreži so enakovredne in lahko med
seboj komunicirajo povsem samo-

LonWorks je tehnologija, ki omogoèa
realizacijo inteligentnih distribuiranih
sistemov za nadzor in avtomatizaci-

jo.

Mikroprocesorsko integrirano vezje
z imenom Neuron je materialna

osnova vsake LonWorks naprave
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stojno.
• potrjevanje sporočil, ki se pošilja-

jo po mreži in avtomatično ponav-
ljanje sporočil v primeru napak; to
pomeni, da lahko sprejemna po-
staja na mreži potrjuje prejem spo-
ročila oddajni postaji. Tako ima od-
dajna postaja vedno podatek o
tem, ali je bilo poslano sporočilo
tudi prejeto. V kolikor sporočilo ni
bilo prejeto, lahko oddajna posta-
ja avtomatično ponavlja postopek
pošiljanja sporočila.

• prioritetna sporočila; to pomeni,
da imajo določena sporočila viš-
jo prioriteto in tako zagotovimo,
da se praviloma hitreje realizira-
jo.

• različne hitrosti prenosa podatkov;
hitrosti prenosa podatkov se gib-
ljejo od 0,6 do 1250 Kb/s odvi-
sno od konfiguracije mreže

• različne možnosti naslavljanja pre-
jemnikov; to pomeni, da lahko spo-
ročila naslavljamo na posamezno
napravo, grupo naprav ali na vse
naprave na mreži

• standardni tipi podatkov; to pome-
ni, da je definiran standarden na-
bor preko stotih različnih tipov
mrežnih spremenljivk, ki se lahko
prenašajo po mreži

Logično je mreža organizirana v do-
mene (Domain), podmreže (Subnet) in
vozlišča (Node). Inteligentni routerji
delujejo na nivoju podmrež. Na os-
novi podmrežnega naslova router
usmerja in posreduje podatke prek
mreže.
Vozlišča se lahko združujejo tudi v gru-
pe (Groups). Z grupiranjem vozlišč
dosežemo optimizacijo prometa po
mreži, saj lahko z enim sporočilom poš-
ljemo podatke več vozliščem.

4. Programska oprema
Sistem, ki temelji na Lonworks tehno-
logiji, za svoje delovanje potrebuje
tudi programsko opremo. Funkcional-
no lahko programsko opremo razde-
limo na:
• Razvojna programska orodja (npr.

‘C’ prevajalnik)

• Programska orodja, ki omogoča-
jo instalacijo, konfiguracijo, diag-
nostiko, vzdrževanje in nadzor nad
mrežo (npr. LonMaker)

Razvojna programska orodja tipično
omogočajo razvoj aplikacij, s kateri-
mi dosežemo želeno funkcionalnost
Neurona. Namenjena so razvijalcem
LonWorks naprav.
Uporabniki LonWorks naprav običaj-
no potrebujejo inštalacijska oziroma
konfiguracijska orodja. Ta omogoča-
jo konfiguracijo in zagon LonWorks
mreže.

LonWorks naprave
Na trgu obstajajo najrazličnejše Lon-
Works naprave. Najbolj tipične na-
prave so krmilniki ventilatorskih kon-
vektorjev ali klimatskih naprav, regu-
latorji razsvetljave, senzorji in izvršni
členi.

Funkcionalnost le-teh je odvisna od a-
plikacijskega programa v napravi. A-
plikacijski program, ki definira, kako
bo na primer senzor pretvarjal fizikal-
no veličino v električni signal in ga
nato obdelal, je običajno napisan v
programskem jeziku C. Program je
lahko naložen v napravo že ob proi-
zvodnji le-te, ali pa ga naložimo v na-
pravo prek mreže ob instalaciji. Pri tem
uporabimo enega od mrežnih orodij.
Dodatno možnost prilagajanja apli-
kacije za specifičen primer omogoča-
jo konfiguracijske spremenljivke. To so
mrežne spremenljivke, katerih različne
vrednosti definirajo funkcijo aplikacij-
skega programa. Za spreminjanje
vrednosti konfiguracijskih spremenljivk
je potrebno eno od mrežnih orodij.

Kako naprave izmenjujejo
podatke ?
Osnovni princip izmenjevanja podat-
kov med različnimi vozlišči na mreži
so mrežne spremenljivke. Obstajata
dva razreda mrežnih spremenljivk:
vhodne (input) in izhodne (output). Iz-
hodne spremenljivke so namenjene
pošiljanju podatkov na mrežo, vhod-

Funkcionalnost LonWorks
naprav je odvisna od aplikacij-
skega programa v napravi.

Osnovni princip izmenjevanja
podatkov med razliènimi vozlišèi
na mreži so mrežne spremenljiv-
ke.
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ne spremenljivke pa te vrednosti spre-
jemajo.Kot primer lahko vzamemo na-
pravo za merjenje temperature, ki lah-
ko izmerjeno vrednost temperature
prek svoje izhodne mrežne spremen-
ljivke daje na razpolago vsem osta-
lim napravam na mreži. Vsakič, ko se
temperatura spremeni, jo izhodna
spremenljivka pošlje na mrežo. Če ima-
mo na mreži npr. regulator temperatu-
re, potem lahko le-ta dobiva trenutno
vrednost temperature prek svoje vhod-
ne spremenljivke.  Katere mrežne spre-
menljivke so med seboj povezane do-
loči uporabnik ob inštalaciji sistema.
Postopek povezovanja spremenljivk z
angleško besedo imenujemo ‘binding’
in ga lahko opravimo praktično z vsa-
kim LonWorks programskim orodjem.
Na enem vozlišču z Neuronom lah-
ko definiramo 62 mrežnih spre-
menljivk. Spremenljivka je lahko tudi
strukturiranega tipa in dolžine do 31
bytov. Ista izhodna spremenljivka je
lahko povezana na več vhodnih spre-

menljivk in obratno, ena vhodna spre-
menljivka je lahko povezana na več
izhodnih spremenljivk.

Slika 1 prikazuje grafično predstavi-
tev povezanih spremenljivk. Med se-
boj lahko povezujemo samo spremen-
ljivke istega tipa. Standard definira ve-
liko število različnih tipov spremenljivk,
ki pokrijejo večino zahtev, ki se po-
javljajo v praksi. SNVT je angleška
okrajšava za standardne tipe spre-
menljivk.

Kaj je LonMark ?
Če želimo na isti mreži zagotoviti inte-
gracijo LonWorks naprav različnih
proizvajalcev, morajo naprave ustre-
zati standardu, ki definira funkcional-
nost naprav, kot tudi nabor vhodno/
izhodnih in konfiguracijskih mrežnih
spremenljivk.

LonMark certifikat (logo) potrjuje, da
določena naprava izpolnjuje vse zah-

Slika 1: Povezave
med spremenljiv-
kami na vozliščih

Slika 2: Različne
naprave, povezane
z LonWorks mrežo

LonMark certifikat (logo)
potrjuje, da doloèena naprava

izpolnjuje vse zahteve, ki jih
predpisuje standard za doloèen
tip aplikacije. LonMark Associa-

tion je združenje LonWorks
razvijalcev, sistemskih integra-

torjev in konènih uporabnikov,
ki postavlja standarde in
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teve, ki jih predpisuje standard za do-
ločen tip aplikacije (npr. Aplikacija za
ventilatorske konvektorje). LonMark As-
sociation je združenje LonWorks raz-
vijalcev, sistemskih integratorjev in
končnih uporabnikov, ki postavlja stan-
darde in preverja skladnost naprav s
standardi. Danes ima LonMark Asso-
ciation že več kot 200 članov z vse-
ga sveta.

Praktični primeri
Slika 2 prikazuje primer štirih naprav,
ki so povezane z LonWorks mrežo. To
so senzor prisotnosti, krmilnik ventila-
torskega konvektorja, požarno tipalo
in stikalo za vklop razsvetljave. Ker
so vse naprave med seboj povezane,
lahko dosežemo medsebojno usklaje-
no delovanje. Prisotnost ljudi v prosto-
ru povzroči preklop krmilnika v kom-
fortni režim.

Ko je prostor nezaseden, deluje krmil-
nik v nekomfortnem režimu, s čimer do-
sežemo prihranek pri stroških energije.
Signal požara povzroči izklop venti-
latorjev konvektorja, kar zmanjšuje
možnost širjenja požara. Prisotnost lju-
di je tudi pogoj za možnost vklopa
razsvetljave. Pri tem je potrebno pou-
dariti, da je vsaka naprava na mreži
lahko od drugega proizvajalca. Lon-
Works tehnologija zagotavlja, da
znajo naprave med seboj komunici-
rati in izmenjevati podatke. To omo-
goča izbiro najugodnejšega ponud-
nika posameznih naprav na trgu in
kar najbolj ekonomično gradnjo siste-
ma.

Velika prednost LonWorks naprav je
enostavno povezovanje na nadzorni
sistem. To zagotavlja možnost nadzo-

Slika 3: LonWorks
mreža, na katero je pri-
ključen nadzorni si-
stem

Slika 4: Konfigurira-
nje LonWorks gonilni-
ka za Fix

ra zgradbe z enega mesta, v kateri
se lahko nahaja na tisoče različnih
naprav. Tipičen primer nadzornega si-
stema je prikazan ns sliki 3. Kot vidi-
mo iz slike, potrebujemo za realizaci-
jo nadzora osebni računalnik z ustrez-
nim SCADA programskim paketom,
Lonworks gonilnik in mrežni vmesnik
RS232/LonWorks.
Na trgu že obstajajo OPC gonilniki
za LonWorks, ki lahko izmenjujejo po-
datke med LonWorks napravami in
nadzornim računalnikom. Pri tem so
na voljo trije različni načini prenosa:
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POSLOVNI INTERAKTIVNI ZAJTRK NA
WORLD WIDE WEBU

• Ciklično povpraševanje po podat-
kih (Polling); spremenljivke na nad-
zornem računalniku se obnavljajo
ciklično z definiranim časovnim in-
tervalom

• Princip vhodno/izhodnih mrežnih
spremenljivk (Binding); to pomeni,
da na nadzornem računalniku de-
finiramo mrežne spremenljivke, ki
jih nato povežemo s spremenljivka-
mi z drugih naprav, kot je opisano
v poglavju o izmenjevanju podat-
kov na mreži.

• Prestrezanje  sporočil na mreži (Li-
stening); nadzorni računalnik stal-
no sledi komunikaciji na mreži. Če
zazna, da je na mreži podatek, ki
je definiran tudi za prenos na nad-

Zaključek
LonWorks tehnologija se predvsem v
avtomatizaciji zgradb vse bolj uveljav-
lja kot vodilni standard, ki omogoča
enostavno povezovanje različnih pro-
duktov različnih proizvajalcev v siste-
me nadzora in vodenja. Prednosti so
predvsem v enostavni uporabi, velike-
mu številu proizvajalcev LonWorks na-
prav in sprejemljivi ceni. Odprtost in
LonMark standardi omogočajo konč-
nemu uporabniku možnost izbire na-
prav različnih proizvajalcev in s tem
optimizacijo cene in funkcionalnosti.
Tudi na slovenskem trgu je LonWorks
tehnologija že uspešno zaživela pri
nadzoru in avtomatizaciji zgradb. Re-
ferenčni objekti so med drugim poslov-
na zgradba Sava v Kranju in Hotel

Paka v Velenju. Zaradi vseh naštetih
prednosti lahko v prihodnosti pričakuje-
mo še večjo uveljavitev in to ne samo
na področju avtomatizacije zgradb.

Tabela1: Prednosti/
pomankljivosti posa-
meznih načinov po-
vezovanja

LonWorks tehnologija se predvsem
v avtomatizaciji zgradb vse bolj

uveljavlja kot vodilni standard, ki
omogoèa enostavno povezovanje

razliènih produktov razliènih
proizvajalcev v sisteme nadzora in

vodenja.

POSLOVNI INTERAKTIVNI ZAJTRK NA
WORLD WIDE WEBUNada D. Celija

Poslovna praktična uporaba sistema WWW! Kje? Kaj? Kako? Svetovni in lokalni poslovni svet na vaši delovni mizi ...

Slikovita multimedijska popotovanja, turistične in vremenske informacije, transport,...

Oglejte si borzna poročila, bančne informacije in poslovanje,...

Virtualne trgovine, ponudbe blaga in storitev, rumene in bele strani na Internetu,...

Varnost na Internetu, elektronski plačilni
sistemi, kodiranje podatkov, standardi ...
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Vse o poslovnem

internetu na skoraj

800 straneh!

zorni računalnik potem ta poda-
tek prestreže in ga prenese v us-
trezno spremenljivko na nadzor-
nem sistemu.

Prednosti/pomankljivosti posameznih
načinov so prikazani v tabeli 1.
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Ge Fanuc Automation  kot eden
vodilnih svetovnih proizvajalcev opre-
me za nadzor in vodenje procesov je
že konec lanskega leta napovedal
novo generacijo programibilnih
logičnih krmilnikov VersaMax in pro-
gramirne opreme VersaPro. Sedaj sta
oba produkta na trgu in si utirata pot
poleg  že uveljavljenih krmilnikov seri-
je 90-30 in 90-70.

Družina krmilnikov  VersaMax je na-
menjena aplikacijam z manjšim števi-
lom vhodno/izhodnih točk (do 256),
njena zmogljivost in funkcionalnost pa
je primerljiva  z večjimi in dražjimi si-
stemi. Novi koncept modulov Versa-
Max omogoča različne načine delo-
vanja krmilnika. Lahko ga konfiguri-
ramo kot PLC (s CPU-jem) ali pa kot
univerzalno vhodno/izhodno I/O
enoto distribuiranega vodenja, pri
čemer vsebuje vmesnik za Genius Bus,
Profibus-DP ali DeviceNet. Krmilnik
VersaMax ponuja veliko procesorsko
moč in hitrost, prilagodljivost in razšir-
ljivost, ob izredno ugodni ceni. Sistem

VersaMax\VersaPro
nova generacija kompaktnih krmilnikov

ne potrebuje posebnega podnožja
za vgradnjo, saj se moduli pritrdijo na
standardno DIN nosilno letev. Na
eno osnovno procesorsko ali I/O eno-
to je možno priključiti do osem vhod-
no/izhodnih modulov. Krmilniki so lah-
ko povezani v mrežo v Master ali Sla-
ve načinu.
Sistem VersaMax omogoča menjavo
modulov pri delujočem sistemu, kar
omogoča zamenjavo ali dodajanje
modulov, ne da bi bilo potrebno pre-
kiniti proces. Centralna procesna eno-
ta avtomatsko zazna nov modul in
opravi potrebno konfiguracijo. CPU
omogoča matematične operacije z
realnimi števili, PID regulacijo ter upo-
rabo podprogramov, vsebuje uro real-
nega časa, uporabniški program pa
je možno shraniti tudi v flash spomin.
Za komunikacijo ima CPU na razpo-
lago dva komunikacijska vmesnika

Info: Metronik d.o.o., Ljubljana

Delovno
okolje
VersaPro
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(RS 232 in RS 485), ki
podpirata SNP in Mod-
bus protokola. Ostale
protokole (Genius, Pro-
fibus-DP, DeviceNet)
omogočajo posebni ko-
munikacijski moduli.

Vhodno/izhodni modu-
li omogočajo bogato
diagnostiko in razlicne
možnosti za priključitev
signalov (preko sponk
ali preko priključnega
konektorja). Nabor digi-
talnih vhodno/izhodnih

modulov vključuje module za izme-
nične in enosmerne napetosti za 8,
16 ali 32 signalov, pri čemer lahko
vhodi opravljajo nalogo hitrih števcev.

Analogni moduli so štiri-
kanalni, lahko pa se kon-
figurirajo kot tokovni ali
napetostni. Poleg tega
obstajajo posebni mo-
duli (s 16 bitno ločljivost-
jo), na katere lahko ne-
posredno priključimo
uporovne temperaturne
senzorje ali termočlene.
Na razpolago so tudi
različni kombinirani mo-
duli.

V mesecu maju je Ge Fa-
nuc ponudil tudi novi

programski paket Versa Pro za pro-
gramiranje svojih krmilnikov. Program
teče pod operacijskim sistemom Win-
dows 95, Windows 98 ali Windows
NT 4.0, za njegovo poganjanje pa

Konfiguracijsko okno

je dovolj že 66 MHz računalnik s
486 procesorjem in 16 Mb proste-
ga spomina, kar omogoča uporabni-
kom pri delu na terenu tudi uporabo
starejših prenosnih računalnikov.

VersaPro omogoča programiranje kr-
milnikov VersaMax in krmilnikov seri-
je 90-30. Pri tem podpira celoten na-
bor procesorjev serije 90 -30 (CPU
311 do CPU 364). Z enostavno kon-
verzijo lahko vključimo tudi vse upo-
rabniške  programe, ki so bili napisa-
ni s pomočjo starejših paketov Ge Fa-
nuc, kot sta Logicmaster ali Cimplicity
Control. Ker je program napisan v skla-
du s standardi IEC 1131-3, je delo z
njim enostavno.

V okviru glavnega okna programa si
lahko vsak uporabnik oblikuje svoje
delovno okolje. To je lahko sestavlje-
no iz oken urejevalnika, različnih ta-
bel spremenljivk, drevesa uporablje-
nih map (glavnega programa in pod-
programov), funkcijskih blokov in in-
formacijskega okna. Urejevalnik omo-
goča dva načina programiranja, re-
lejski lestvični diagram (RLD) in IL (in-
struction list), VersaPro pa omogoča
tudi konverzijo programa med ome-
njenima zapisoma.

Konfiguracija krmilnikov poteka v  po-
sebnem oknu. Le-to omogoča gra-
fično pozicioniranje procesorjev in
modulov in nastavljanje njihovih pa-
rametrov. Pri pozicioniranju  modulov
je neprestano prisoten tudi diagram,
ki prikazuje električno porabo konfi-
guracije ob izbranem napajalnem si-
stemu.

Glede na zmogljivost  nove genera-
cije krmilnikov VersaMax in program-
ske opreme VersaPro in njuno ugod-
no ceno smo prepričani, da bosta tudi
pri nas dosegli podoben uspeh kot
ga v zadnjem času dosegata po sve-
tu. Naj omenimo, da so uporabniki
krmilnoregulacijske opreme Ge Fanuc
v Sloveniji: Termo Škofja Loka, Belin-
ka, Hit Perla Nova Gorica, Rudnik Kal-
cita, IMP Livar, Delo Tiskarna, Cankar-
jev dom, WTC, Ljubljanska banka, Ae-
rodrom Brnik, in še mnogi drugi.

GE Fanuc Serija 90™-30
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Pri vse hitrejših mrežnih povezavah
postajajo prehodni pojavi, kot so
jitter in wander problematični in
so vse strožje z novejšimi speci-
fikacijami. V ta namen ponuja

Tektronix posebno me-
rilno opremo, kot sta na
primer CTS850 in SJ-
300E, ki služita prever-
janju ustreznosti najno-
vejšim standardom,
poleg tega pa z njimi
lahko lovimo pro-

bleme kar med delovanjem.
CTS850 je namenjen reše-
vanju starih, ven- dar do sedaj

slabo zazna-
vnih problemov pri

sinhronizaciji v hibridnih SDH/PDH
omrežjih. Njemu lastna enkratna
sposobnost zaznavanja in merjenja

jiter-ja in wander-ja omogoča širok
razpon merjenja jitterja od kar 200
UI pri hitrostih mrežne komunikacije
od 2 do 622 Mbit/s, vse preko
vdelanih konektorjev na čelni plošči.
Poleg tega so na voljo tudi nove
ekskluzivne meritve za digitalni video
prenos. CTS850 je namenjen merit-
vam tako na obstoječih kot tudi bo-
dočih SDH omrežjih. Dodatne mož-
nosti, ki odražajo zahteve ITU-T in ETSI
standardov lahko naložimo kar preko
vdelanega gibkega diska. V opciji 14
je vključena tudi programska oprema
Wander Analyst za MTIE/TDEV ana-
lizo parametrov.  Programje Wander
Analyst dela v sklopu s CTS850 in
SJ300E testnimi napravami.
CTS850 v opciji 14 je najkomplet-
nejša jitter in wander rešitev za da-
našnje in bodoče probleme.

NADZOR RAÈUNALNIŠKIH OMREŽIJ

Tektronix CTS850

Info: Belmet d.o.o., Ljubljana
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SCADA programska oprema (Supervisory Con-
trol and Data Aquisition) v današnjem času
predstavlja nenadomestljiv del sistemov avtoma-
tizacije. Nadzor nad procesom, grafični vme-
snik človek-stroj, historiranje procesnih podat-
kov in alarmiranje so samo nekatere osnovne
funkcije SCADA sistemov.
SCADA sistemi so prišli na trg v 70-ih letih kot
namenska programska oprema, ki je v večini
primerov dopolnjevala krmilnike ali DCS siste-
me. Čeprav je razmeroma dobro pokrivala os-
novno funkcionalnost (grafika je pri tem seve-
da izjema) za specifičen primer, je bila ta ge-

neracija SCADA programske opreme v splošnem zelo neprilagodljiva v vseh
ozirih – tako glede sprememb same aplikacije kot tudi glede povezljivosti z
drugimi sistemi. Ena od lastnosti tedanjih SCADA sistemov je tudi visoka cena.
V prvi polovici 80-ih let so na trg prišli splošno namenski SCADA sistemi, ki so
temeljili na PC tehnologiji in so delovali v okolju operacijskega sistema DOS.
Te SCADA sisteme so v mnogih primerih producirale čiste programerske hiše,
ki niso dajale prednost nobenemu od proizvajalcev krmilniške opreme. Eno
od vodil razvoja je bilo ponuditi čim več funkcionalnosti za čim nižjo ceno. S
časom se je širila tako funkcionalnost kot tudi tržni delež splošno-namenskih
SCADA sistemov, vzporedno pa je potekal tudi neizbežen prehod na nasled-
nike DOS-a. Za konec 90-ih let tako lahko trdimo, da je Windows NT prevzel
prevlado v svetu SCADA sistemov.
V zadnjem času se na področju SCADA sistemov pojavljajo številne nove
tehnologije, povezane z okoljem Windows NT: objektna oz. komponentna
tehnologija na osnovi COM/DCOM vmesnikov, OPC standard, VBA kot in-
terni komandni jezik, uporaba ActiveX kontrol in druge. Z uporabo teh tehno-
logij želijo razvijalci SCADA sistemov uporabnikom omogočiti integracijo pro-
cesne informatike z ostalimi segmenti informacijskih sistemov in jim zagotoviti
odprte, prilagodljive in multimedijsko podprte vmesnike do procesa. V tem
članku želimo osvetliti omenjene tehnologije in to predvsem s stališča funkcio-
nalnosti, ki jo prinašajo SCADA sistemom. Uporabnost omenjenih tehnologij
bomo pokazali na primeru SCADA sistema Fix Dynamics (proizvajalec Intel-
lution), ki v celoti temelji na teh tehnologijah.

Trendi v razvoju
SCADA sistemov
dr. Saša Sokoliæ, dipl. inž.

SCADA programska
oprema (Supervisory

Control and Data Aquisi-
tion) v današnjem času

predstavlja nenadomest-
ljiv del sistemov avtoma-

tizacije. Nadzor nad
procesom, grafični vme-

snik človek-stroj, histori-
ranje procesnih podat-

kov in alarmiranje so
samo nekatere osnovne

funkcije SCADA sistemov.
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2. Komponentna
tehnologija

Na področju praktične uporabe
SCADA sistemov so v 80-ih letih pre-
vladovale samostojne aplikacije. Nji-
hove lastnosti lahko opišemo na krat-
ko: strogo namenska funkcionalnost,
težavno povezovanje z drugimi apli-
kacijami in nestandardnost vseh struk-
tur. V začetku 90-ih let so se na
SCADA področju začele pojavljati
družine aplikacij. Družina je bila se-
stavljena iz več aplikacij, ki so oprav-
ljale vsaka svojo funkcijo in so se med
sabo pogovarjale po nestandardnem
protokolu. API-ji za komunikacijo z a-
plikacijami izven družine so bili na raz-
polago le v nekaterih primerih. Osnov-
na lastnost družine aplikacij je v tem,
da je uporabnik praktično prisiljen
poiskati celotno rešitev znotraj druži-
ne.
Komponentna tehnologija, ki se uve-
ljavlja na koncu 90-ih let, prinaša po-
membno novost: narekuje povezova-
nje različnih komponent (aplikacijskih
objektov) po vsem dostopnih uveljav-
ljenih standardih. Tako je v komponent-
no orientiran SCADA sistem možno
učinkovito vključevati komponente
(programske sklope z definirano funk-
cionalnostjo) drugih proizvajalcev. Da
bi komponente različnih proizvajalcev
delovale skladno  ena z drugo, mo-
rajo biti v sistemu prisotne določene
tehnologije, npr. COM, ActiveX in
VBA. Definirajmo na kratko osnovne
relacije med navedenimi tehnologija-
mi, nekatere od njih pa bodo zaradi
velikega pomena, ki ga imajo za
SCADA sisteme, podrobneje opisane
v nadaljevanju.
Osnovna načela komponentne tehno-
logije lahko opišemo s principi OLE
avtomatizacije, ki določajo možnost,
da ena aplikacija vsebuje objekt iz
druge aplikacije, da preko povezo-
vanja aplikacij prihaja do osveževa-
nja podatkov med njima ter da je
možno objekte zaganjati in spreminjati
znotraj aplikacije, ki jih vsebuje. Kon-
kreten način, kako povezovati objek-
te v okolju Windows NT med seboj,
določa tehnologija COM [1]. Le ta

določa standardni vmesnik za pove-
zovanje programske opreme, ki temelji
na lastnostih, metodah in dogodkih.
ActiveX kontrole so konkretni pro-
gramski sklopi, ki opravljajo določe-
no funkcijo in se z drugimi aplikacija-
mi povezujejo na osnovi tehnologije
COM.
Komponentna tehnologija prinaša
SCADA sistemom veliko prednosti.
Največja je vsekakor možnost pove-
zovanja z drugimi  sistemi, kar pa ned-
vomno privede do bistveno višje funk-
cionalnosti SCADA sistemov. V sistem
je možno na primer integrirati ActiveX
kontrolo, ki predstavlja okno za pri-
kaz podatkov iz podatkovne baze in-
formacijskega sistema.

3.  OPC
OPC (OLE for Process Control) pred-
stavlja specifikacijo za vmesnik, ki te-
melji na COM tehnologiji in zagotav-
lja plug&play združljivost različnih
“kosov” programske opreme na po-
dročju procesnega vodenja.
Pobuda za OPC prihaja v celoti iz
industrije – maja 1995 so podjetja
Intellution, Fisher Rosemount, Micro-
soft, Intuitive Technology, OPTO 22
in Rockwell Software ustanovila OPC
Task Force. Specifikacija za OPC
standard je bila prvič predstavljena
decembra 1995, OPC specifikacija
V.1.0 pa avgusta 1996. Temu je sle-
dila ustanovitev OPC Fondacije, ki da-
nes združuje 140 podjetij s področja
procesnega vodenja iz vsega sveta
[5].
Lahko rečemo,
da je osnovna
naloga OPC
standarda zago-
toviti možnost
medsebojnega
p o v e z o v a n j a
različne proce-
sne opreme in
programskih pa-
ketov različnih
proizvajalcev. Še
najbližje temu
poiskusu na po-
dročju procesne-
ga vodenja je bil

Slika 1: I/O gonilniki v
razmerah brez OPC-

ja

OPC (OLE for Process Control)
predstavlja specifikacijo za vmesnik,
ki temelji na COM tehnologiji in
zagotavlja plug&play združljivost
razliènih “kosov” programske
opreme na podroèju procesnega
vodenja
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pred leti DDE, vendar se ni nikoli po-
vsem uveljavil predvsem zaradi neu-
činkovitosti in nezanesljivosti. Mnogi
proizvajalci programske opreme so
namesto DDE vmesnika uporabljali
kar lastne API-je (Application Progra-
ming Interface) za prenos procesnih
podatkov iz periferne opreme v pro-
gramsko opremo ali iz enega “kosa“
programske opreme v drugi “kos” pro-
gramske opreme.
OPC standard želi pokriti naslednja
področja prenosa procesnih podat-
kov [2]:
q dostop do trenutnih podatkov v

realnem času,
q dostop do historiranih podatkov,
q alarmi in dogodki,
q zaščita dostopa,
q prenos podatkov pri šaržnih pro-

cesih.
V sedanji verziji standarda je dobro
definiran (in v praktičnih aplikacijah
uporabljan) vmesnik za dostop do tre-
nutnih podatkov (OPC Data Access
Interface).
OPC Data Access Interface v osnovi
pokriva problematiko I/O gonilnikov.
Pomembno je poudariti, da ima vsak
I/O gonilnik za katerikoli SCADA si-
stem del programske kode, ki zna ko-
municirati z I/O enoto in se razlikuje
od I/O enote do I/O enote. Ta del
programske kode ni v pristojnosti OPC
standarda. OPC se ukvarja s proble-
mom, kako omenjeni kos kode pove-
zati s programsko opremo, ki od I/O

enote zahteva podatke. Poenostavi-
mo: v razmerah brez OPC standarda
potrebuje vsaka SCADA programska
oprema lasten – svoji arhitekturi spe-
cifičen kos programske kode, ki bo
znal komunicirati z jedrom I/O gonil-
nika – tistim delom programske kode,
ki se zna dejansko pogovarjati z I/O
enoto. Tako pridemo do hipotetične-
ga števila različnih gonilnikov, ki je
enak številu različnih I/O enot oz. šte-
vilu njihovih protokolov, pomnožen s
številom SCADA paketov. Razmere pri-
kazuje slika 1.

OPC bistveno poenostavlja položaj,
opisan v sliki 1, saj morajo v primeru
uporabe OPC standarda odjemalci
vedeti kako brati podatke iz OPC
strežnikov. OPC strežniki (gonilniki)
znajo poskrbeti za dajanje podatkov
na razpolago v pravi obliki. Tako pri-
demo do situacije da imamo za eno
I/O enoto en gonilnik, ki je uporaben
za vse SCADA sisteme. Bistvo gonilni-
ka postane komunikacija z I/O eno-
to – kar najbolje poznajo prav proi-
zvajalci      I/O enot (PLC-jev, krmilno-
regulacijske opreme, DCS sistemov,
Data Aquisition enot...), medtem ko je
povezava “navzgor” standardizirana.
Prav zato poteka razvoj OPC server-
jev  večinoma kar pri proizvajalcih kr-
milniške opreme. Razmere, ki jih pri-
naša OPC standard, prikazuje slika
2.
Čeprav so, kot smo omenili, najpo-
membnejše področje uporabe OPC
Data Access vmesnika prav I/O go-
nilniki, lahko gledamo na njegovo
uporabnost tudi širše. OPC Data Ac-
cess vmesnik lahko služi tudi kot vme-
snik za prenos podatkov med dvema
aplikacijama, kot to ponazarja slika
3.
OPC standard temelji na Microsoft-
ovih tehnologijah COM in DCOM,
kar pomeni, da se je z OPC serverji
možno povezovati tudi prek mreže.
Osnovne tehnične lastnosti OPC Data
Access vmesnika lahko strnemo v na-
slednjih stavkih [3]:
q OPC lahko prenaša posamezne

podatke ali pa jih združuje v sku-
pine, kar pomeni, da pri eni tran-

Slika 2: I/O gonilniki
v primeru uporabe
OPC standarda

OPC Data Access Interface v
osnovi pokriva problematiko I/O

gonilnikov.
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sakciji lahko prenese več podat-
kov.

q OPC strežnik lahko čaka na zah-
tevo po podatkih, ali pa se odje-
malec “naroči” na določene po-
datke, ki jih pošilja strežnik ob spre-
membah.

q OPC strežniki so lahko izvedeni v
različnih modelih: znotraj aplika-
cije (in process), lokalno (dve a-
plikaciji na istem računalniku) in
prek mreže.

q OPC vmesnik omogoča brskanje
po podatkih, tako da odjemalec
vidi vse razpoložljive podatke.

q Posamezen podatek, definiran v
vmesniku predstavlja povezavo s
fizično meritvijo; podatek iz OPC
strežnika nosi več informacij o me-
ritvi: vrednost, kakovost, časovno
znamko in tip podatka.

Tipična struktura OPC strežnika je pri-
kazana na sliki 4. Vzorec kode za
OPC strežnik je na razpolago v [4].
Podrobnejše informacije o funkcijah
v OPC strežniku so podane v [3].

O dejstvu, da je OPC standard po-
membna novost na področju SCADA
programske opreme, priča podatek,
da je večna vodilnih svetovnih proi-
zvajalcev SCADA programske opre-
me že vgradila podporo za OPC.
Tudi število OPC strežnikov, ki jih veči-
noma razvijajo proizvajalci krmilno-
regulacijske in PLC opreme, nenehno
narašča. Več informacij o OPC-ju je
na razpolago v [5].

4. ActiveX
ActiveX kontrole so objekti, ki imajo
določeno funkcionalnost in se z dru-
gimi objekti povezujejo z uporabo
COM tehnologije. Njihovo obnaša-
nje znotraj ActiveX vsebnika (Contai-
ner) je definirano prek lastnosti, me-
tod in dogodkov. ActiveX kontrola
sama po sebi ni učinkovita; potrebno
jo je namestiti v ActiveX vsebnik in jo
povezati z drugimi objekti in kontro-
lami. Pomembno vlogo pri povezova-
nju ActiveX kontrol ima lahko VBA, saj
ima (če je pravilno vgrajen v ustrez-
nem ActiveX vsebniku) dostop do vseh

lastnosti, metod in dogodkov, ki defi-
nirajo obnašanje ActiveX kontrole.
Ena ActiveX kontrola se lahko v apli-
kaciji pojavi večkrat, pri tem pa je nji-
hovo obnašanje povsem neodvisno.
ActiveX kontrole lahko opravljajo šte-
vilne funkcije; poznamo “grid” kon-
trole, ki omogočajo vpogled v baze,
vnosne maske za podatke, kontrole
za prikaz video zapisov, kontrole, ki
predstavljajo najrazličnejše inštrumen-
te itd. Bistveno je, da je na spletu veli-
ko najrazličnejših ActiveX kontrol [6,
7] in da njihov nastanek povečini ni
povezan z okoljem procesne avtoma-
tizacije. ActiveX kontrole, vključene v
SCADA sistem, prinašajo novo funk-
cionalnost in podobo SCADA siste-
mov ter povezljivost z drugimi sistemi.

Eden od zadržkov pri uporabi Acti-
veX kontrol v okolju nadzora in vode-
nja procesov, kjer morajo aplikacije
delovati zanesljivo, je v njihovi poten-
cialni nestabilnosti delovanja, na ka-
tero pa ne moremo
vplivati, saj ActiveX
kontrole prihajajo od
zunaj. V najslabšem
primeru nepravilno
delujoča ActiveX kon-
trola lahko celo zruši
celoten SCADA si-
stem. Odgovor na to
vprašanje je podal In-
tellution, ki je predsta-
vil tehnologijo  Secu-
re Containment [8].

Slika 3: Možnosti uporabe
OPC vmesnika

Slika 4: Tipična
struktura OPC
strežnika

ActiveX kontrole so objekti, ki imajo
doloèeno funkcionalnost in se z
drugimi objekti povezujejo z upora-
bo COM tehnologije.
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Secure Containment  neustrezno de-
lujočo ActiveX kontrolo izolira in tako
onemogoči, da bi ogrozila delova-
nje preostalega dela sistema.

5. VBA
VBA (Visual Basic for Applications) se
je v zadnjem času uveljavil kot po-
memben ukazni jezik znotraj aplika-
cij. VBA pri tem ne predstavlja samo
programskega jezika samega po
sebi, temveč celovito razvojno okolje
znotraj katerega se izvajajo progra-
mi, napisani v VB kodi. Velike predno-
sti VBA-ja so predvsem v njegovi veli-
ki zmogljivosti (s stališča ukaznega je-
zika) in razširjenosti med programer-
ji. Osnovna naloga komandnega je-
zika v SCADA sistemih je oblikovanje
dodatnih funkcij, izvajanje akcij v skla-
du z zahtevami operaterjev in prenos
procesnih podatkov.
V komponentnem okolju ima VBA še
dodatne funkcije. Lahko nastopa kot
povezovalec ActiveX kontrol (čeprav
za delovanje ActiveX kontrole to ni
nujno potrebno) in kot orodje za pri-
lagajanje in avtomatiziranje razvojne-
ga okolja (avtomatično generiranje
prikazov, dodajanje novih funkcij v
orodjarno)
S stališča SCADA sistema je seveda
pomembno, ali je vgrajen pravi VBA,
ali pa samo klon programskega jezi-
ka VB. Pomembno se je zavedati, da
samo pravi VBA v komponentnem oko-

lju prinaša možnosti dostopa do vseh
lastnosti, metod in dogodkov pri ob-
jektih, ki pridejo od zunaj. Vsekakor
lahko zaključimo, da je pravilno vgra-
jen VBA eno najmočnejših orodij so-
dobnih SCADA sistemov, saj omogo-
ča vključitev praktično neomejene funk-
cionalnosti in povezovanje z drugimi
sistemi.

6. Internet
Internet se s svojimi možnostmi za pre-
nos podatkov v zadnjem času pojav-
lja kot zelo zanimiva možnost za trans-
fer podatkov od SCADA strežnikov do
odjemalcev. Pri tem mislimo predvsem
na uporabo standardnih spletnih br-
skalnikov na odjemalčevi strani, ki
omogočajo celovit vpogled v SCADA
podatke. Na ta način Internet ali In-
tranet predstavljata tekmeca klasičnim
mrežnim SCADA konfiguracijam, v ka-
terih so strežniki in odjemalci izvedeni
z aplikacijami dobavitelja SCADA si-
stema.
Pomembno alternativo zgoraj omenje-
ni tehnologiji, kjer odjemalci zahteva-
jo podatke od strežnika prek standard-
nega spletnega brskalnika, predstav-
lja t.i. Internet “push” tehnologija. Push
tehnologija omogoča, da se odjemal-
ci “naročijo” na podatke, ki jih strež-
nik nato razpošilja sam. Gre za prin-
cip, po katerem podatki, oblikovani v
poročila, prihajajo k odjemalcu avto-
matično, kar je pomembno predvsem
v sistemih, ko odjemalec ne sme
“pozabiti” zahtevati podatkov.

7. Fix Dynamics
Fix Dynamics je SCADA sistem nove
generacije iz Intellutiona, zasnovan
na komponentni tehnologiji. Fix Dyna-
mics vsebuje 100% VBA, je vsebnik
za ActiveX kontrole, omogoča pove-
zovanje z zunanjimi programi po na-
čelih OLE avtomatizacije in ima vgra-
jeno celovito podporo za OPC.
Vsi objekti, ki jih namestimo v delovno
okolje FD-ja (interni in eksterni objekti)
imajo okno z lastnostmi. Do vseh last-
nosti lahko dostopamo direktno ali iz
VBA-ja. VBA je vgrajen s celotnim
razvojnim okoljem in omogoča pisa-
nje programov v ozadju grafičnih ob-

Slika 5: ActiveX kontrole,
uporabljene v SCADA si-
stemu Fix Dynamics

Fix Dynamics je SCADA sistem
nove generacije iz Intellutiona,

zasnovan na komponentni
tehnologiji.
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jektov, programov v urniku, ki tečejo v
posebni niti, in programov, ki zade-
vajo razvojno okolje. Z VBA-jem v FD-
ju je možno avtomatizirati nastajanje
celotne aplikacije. Fix Dynamics pod-
pira vključevanje lastnih in zunanjih
ActiveX kontrol. Prve praktične izkuš-
nje kažejo, da je prav tu neizčrpen vir
možnosti za povezovanje FD-ja z dru-
gimi sistemi in dodajanje nove funk-
cionalnosti. Pomembno je, da so vse
ActiveX kontrole in njihove lastnosti
dosegljive iz FD-jevega okolja. Lep pri-
mer predstavlja Microsoftova ADO
kontrola (ActiveX Data Object), ki
omogoča vključevanje podatkov iz
zunanjih baz podatkov v Fix Dyna-
mics in povezovanje le-teh z objekti v
FD-ju brez ene vrstice programske
kode v VB-ju. Celotno povezovanje
poteka prek direktnega povezovanja
lastnosti, metod in dogodkov, kar omo-
goča FD-jevo razvojno okolje. Po-
membno je poudariti, da je Intellution
patentiral tehnologijo Secure Contain-
ment, ki varuje sistem pred nepravilno
delujočo ActiveX kontrolo.
Združljivost z OPC standardom je na
voljo v vseh segmentih. FD-jeva kom-
ponenta, ki obdeluje procesne podat-
ke in generira alarme, lahko črpa po-
datke iz OPC strežnika. Grafična kom-
ponenta FD-ja, ki običajno črpa po-
datke iz FD-jeve komponente za ob-
delavo procesnih podatkov, lahko čr-
pa podatke tudi neposredno iz OPC
strežnikov. Za vizualizacijo procesa to-
rej zadošča OPC strežnik in FD-jeva
grafična komponenta. FD dokazuje
skladnost z OPC standardom tudi s
tem, da v primeru prisotnosti OPC
strežnika FD-jev alarmni sistem, ki se
nahaja znotraj FD-jeve komponente
za zajem podatkov, avtomatično po-
bira časovne znamke iz OPC strežni-
ka.
FD ima tudi dobro podporo za Inter-
net, saj podpira tako princip z zahte-
vo odjemalca po podatkih (Fix Dyna-
mics Web Server) kot push tehnologi-
jo (Fix Dynamics Broadcast Network).
V obeh primerih na odjemalčevi stra-
ni ni nobenih Intelluton-ovih aplikacij,
ampak samo standardni brskalniki.
FD je lep primer, kaj lahko prinesejo

SCADA sistemu tehnologije, opisane
v prejšnjih poglavjih. Prve praktične iz-
kušnje pri uporabi FD-ja so pokazale,
da pri Intellution-u opravičeno priča-
kujejo, da bo FD uporaben tudi v pri-
merih, kamor običajna SCADA pro-
gramska oprema do sedaj ni segala.
Dober porok za to je dejstvo, da veli-
ke programske hiše, ki razvijajo infor-
macijske sisteme (npr. SAP), del funk-
cij na odjemalčevi strani oblikujejo kot
ActiveX kontrole. Te funkcije bodo za-
radi komponentne arhitekture in pri-
padajočih tehnologij lahko integrira-
ne v SCADA okolje, kar prinaša očit-
ne prednosti pri povezovanju proce-
snega s poslovnim svetom.

8. Sklep
V članku smo analizirali nekatere so-
dobne informacijske tehnologije (kom-
ponentna arhitektura, OPC, ActiveX,
VBA, Internet) in njihov vpliv na so-
dobne SCADA sisteme. Ugotovili smo,
da uporaba teh tehnologij prinaša šte-
vilne prednosti, ki jih lahko strnemo v
boljši povezljivosti z drugimi sistemi in
novi funkcionalnosti, ki jo SCADA si-
stemi lahko ponudijo. Dogajanja na
trgu SCADA programske opreme ka-
žejo, da je praktična uporaba ome-
njenih tehnologij dejanski trend raz-
voja na tem podrocju, Fix Dynamics,
SCADA sistem, ki že temelji na kom-

ponentni arhitekturi in tehnologijah
OPC, ActiveX, VBA in Internet, pa
prica, da je njihova prakticna upo-
raba realnost ter da se prednosti po-
trjujejo tudi v praksi.
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Slika 6: Razvojno
okolje znotraj Fix
Dynamics-a
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Industrijski senzorji in senzorski siste
mi so nepogrešljive komponente v
skoraj vseh proizvodnih in prede-

lovalnih vejah gospodarstva. Med naj-
pomembnejše družine senzorjev, ki
zaznavajo spremembe fizikalnega in
mehanskega stanja brez dotika šteje-
mo svetlobne senzorje, ultrazvočne
senzorje, kapacitivne senzorje in in-
duktivne senzorje. V avtomatiziranih
proizvodnih procesih se za vsakovrst-
ne naloge v krmilni in regulacijski teh-
niki za zaznavanje fizikalnih, kemič-
nih in mehanskih veličin uporabljajo
omenjeni senzorji.
Zaradi načina delovanja, robustne, za
industrijo primerne konstrukcije, zanes-
ljivosti delovanja in gospodarskih raz-
logov, so induktivni senzorji zelo po-
membna zvrst senzorjev. Elek-
tronska izvedba vgrajena v
kovinsko ali plastično ohišje
zalita s kemično in tempera-
turno odpornimi smolami, za-
gotavlja odlično odpornost
proti vlagi, vibracijam in pra-
hu. Uporabnost induktivnih
senzorjev se je zato razširila
na vsa področja in v vse in-
dustrijske panoge. Zaznavajo
kovinske objekte in so različ-

Novak Franc, dipl. inž.

V danem prispevku jedrnato opisujemo fizikalne in električne
osnove delovanja induktivnih senzorjev in njihovo tehnično upo-
rabnost. V nadaljevanju predstavljamo najnujnejše pojme in
vezalne sheme, katerih razumevanje in poznavanje je nujno
potrebno pri načrtovanju in smiselnem vključevanju induktiv-
nih senzorjev v električna krmilja za avtomatizirane procese.
Prakitični napotki na koncu bodo pomagali pri optimalnem iz-
boru senzorjev.

Industrijski senzorji in
senzorski sistemi so

nepogrešljive komponen-
te v skoraj vseh proi-

zvodnih in predelovalnih
vejah gospodarstva. Med
najpomembnejše družine

senzorjev, ki zaznavajo
spremembe fizikalnega

in mehanskega stanja
brez dotika štejemo
svetlobne senzorje,

ultrazvočne senzorje,
kapacitivne senzorje in
induktivne senzorje. V

avtomatiziranih proi-
zvodnih procesih se za

vsakovrstne naloge v
krmilni in regulacijski
tehniki za zaznavanje
fizikalnih, kemičnih in

mehanskih veličin upo-
rabljajo omenjeni sen-

zorji.

nih oblik in velikosti ter zaradi tega
primerni za mnogotere aplikacije.
Naj omenimo le nekatere:
• določanje polažaja,
• nadziranje transporta,
• dajanje impulsov za štetje,
• kontroliranje vrtljajev,
• določanje smeri vrtenja,
• ugotavljanje prisotnosti kovinskih

delcev,
• pomikanje in podajanje idr.

PRINCIP DELOVANJA
INDUKTIVNIH SENZORJEV
Induktivni senzorji so so sestavljeni iz
treh delov:
•LC-oscilator
•stikalna stopnja
•izhodni ojačevalni del.

Slika 1: Shema in princip delovanja
induktivnega senzorja

Senzorji in aktuatorji

INDUKTIVNI SENZORJI

32 AVGUST 1999
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Tuljava oscilatorja seva skozi aktivno
ploskev (glej sliko 1) senzorja izmenič-
no magnetno polje frekvence 100 -
1000 kHz. Če se približamo aktivni
ploskvi s kovinskim predmetom, se indu-
cirajo v njem vrtinčni tokovi, ki jemljejo
oscilatorju energijo in ga s tem zaduši-
jo. To zazna stikalni del, ki povzroči na
izhodu spremembo stanja (npr. nepre-
vodno v prevodno stanje). Po odstrani-
tvi kovinskega predmeta se vzpostavi
prvotno stanje induktivnega senzorja.
Za vsako velikost induktivnega senzor-
ja dobimo vklopno in izklopno krivuljo,
ki sta mejni karakteristični liniji. Če vklop-
no krivuljo seka merilna plošča iz jekla
St 37 in debeline 1mm, se spremeni iz-
hodno stanje senzorja. Približevanje je
možno v radialni ali v aksialni smeri.
(Glej sliko 2).

Slika 2: Dva načina približevanja
jeklene ploščice aktivni ploskvi senzorja

Slika 3: Izhodni signal senzorja

Pri oddaljevanju kovinskega predme-
ta od induktivnega senzorja pridemo
do točke, kjer se spremeni izhodno
stanje senzorja. Razlika razdalj med
vklopno točko in izklopno točko je hi-
stereza, ki je potrebna zaradi stabil-
nosti delovanja senzorja. Dana vklop-
na  in izklopna krivulja velja za dolo-
čeno velikost senzorja in predpisano
merilno ploščo iz jekla St37.
V praksi uporabljamo za dušenje os-
cilatorja različne kovine, ki manj du-
šijo oscilator in jih moramo zato bolj
približati senzorju.
Za hitro oceno koliko kakšna kovina
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za vsako kovino. Naj podamo neka-
tere:

St 37 (Fe) 1,0
Alufolija 1,0
Krom, Nikel 0,9
Aluminij 0,45
Baker 0,4
Svinec, medenina 0,5

Za izbrano kovino izberemo ustrezni
faktor in z njim pomnožimo nazivno
razdaljo delovanja- nazivno stikalno
razdaljo.Tako dobimo okvirno razda-
ljo, kjer induktivni senzor brezhibno
deluje.

RAZVRSTITEV INDUKTIVNIH
SENZORJEV
Induktivni senzorji  se razlikujejo po
različnih izhodnih funkcijah in različ-
nih načinih proženja. Po teh kriterijih
razvrščamo induktivne senzorje:
• induktivni senzorji s stikalnim iz-

hodom - induktivna stikala  (delov-
ni NO kontakt, mirovni NC kon-
takt, delovni in mirovni NO+NC
kontakt)

• induktivni senzorji z analog-
nim napetostnim izhodom od 0-10
VDC ali tokovnim izhodom 0-20
mA:

• magnetni (induktivni) senzor-
ji, ki jih prožimo s trajnimi magneti,

• NAMUR senzorji.

Induktivni senzorji s  stikalnim
izhodom - induktivna stikala
Induktivna stikala so najpomembnej-
ša in najštevilnejša skupina induktivnih
senzorjev, ki se uporabljajo v vseh pa-
nogah in se vgrajujejo v vse proizvod-
ne procese, krmilja in stroje. So naj-

različnejših oblik in velikosti s stikalno
razdaljo od 1mm do 100 mm. Napa-
jamo jih z izmenično napetostjo od 24
- 240 Vac- (izmenična induktivna stika-
la) ali z enosmerno napetostjo od 10 -
30 Vdc (enosmerna induktivna stikala).
Celo elektronsko vezje je zalito s tem-
peraturno obstojno zalivko v kovinsko
ali plastično ohišje, zato imajo zaščito
IP 67. Obratovanje je  brezhibno v oko-
lju s temperaturo od  -25 do 70°C.
Preklapljajo lahko tokove do 500mA.

Induktivni senzorji  z  analognim
izhodom
Induktivni senzorji z analognim izho-
dom delujejo po enakem principu kot
ostali induktivni senzorji. Če se približu-
je aktivni površini senzorja kovinski pred-
met, bo le ta pričel odvzemati energijo
oscilatorju (pričel ga bo dušiti). Odvzem
energije je merilo za oddaljenost med
objektom in senzorjem. Dodano elek-
tronsko vezje meri odvzeto energijo in
jo pretvarja v linearni izhodni napetost-
ni signal (0 do 10 Vdc) ali tokovni sig-
nal (0 do 20 mA). Uporabljamo jih za
merjenje majhnih razdalj od  0 - 2 mm,
od 0 - 5 mm, od 0 - 7 mm. Velikost
senzorja določa tudi velikost maksimal-
ne merilne razdalje.

Magnetni (induktivni)  senzorji
Magnetni senzorji imajo enako konstruk-
cijo, kot induktivna stikala vendar je os-
cilator obdan s kovinskim trakom, ki ima
veliko relativno permeabilnost.Ta trak
učinkuje na oscilator s svojimi vrtinčnimi
izgubami in ga zaduši. Če se bližamo
aktivni ploskvi senzorja s tujim, zunanjim
magnetnim poljem (s trajnim magne-
tom), bo kovinski trak zelo hitro mag-

netno zasičen, vrtinčne izgube
bodo reducirane in oscilator bo
zaosciliral.
Tok oscilatorja torej narašča s
približevanjem magneta in s
tem spremeni stanje na izhodu
senzorja-magnetnega stikala.
V primerjavi z induktivnimi stika-
li so prednosti magnetnih sen-
zorjev relativno velike stikalne
razdalje in velike frekvence de-
lovanja. Stikalne razdalje so pri
enaki obliki in velikosti tudi do
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desetkrat večje in dosežejo vrednosti
do 80 mm. Ker magnetna polja pro-
dirajo tudi skozi nemagnetne materia-
le uporabljamo magnetna stikala za:
• pozicioniranje batov,
• zaznavanje predmetov skozi cevi

iz plastike,
• zaznavanje predmetov v okolju z

visokimi temperaturami in drugo.

Namur   senzorji
Za potrebe tipanja v eksplozijsko ne-
varnih področjih so bili razviti
NAMUR senzorji, ki delujejo po nor-
mah DIN 19234.
Namur senzorji so polarizirani dvo-
žični senzorji, ki se jim notranja upor-
nost spreminja v
odvisnosti od du-
šenja (približeva-
nja kovinskega
predmeta aktivni
ploskvi) oscilator-
ja. Zato se pri
konstantni napa-
jalni napetosti us-
trezno spreminja
tok in na izhodu
senzorja dobimo
analogni signal.
Ojačevalni mo-
dul, ki napaja
Namur senzor, to
s p r e m i n j a n j e
toka pretvori v bi-
narni izhodni sig-
nal.
Po normah DIN

POMEMBNEJŠI
TEHNIČNI  POJMI
Čeprav je vključevanje in priključe-
vanje induktivnih senzorjev v električ-
ne načrte in sheme enostavno, je za
optimalno izbiro, vključevanje in mon-
tažo potrebno poznati nekaj pojmov,
ki nam olajšujejo delo in zagotavlja-
jo pričakovano in popolno funkcijo
stikal. Poglejmo najpomembnejše:

Preklopna   razdalja
Preklopna razdalja induktivnega sti-
kala je razdalja med predpisano me-
rilno ploščico in aktivno ploskvijo sti-
kala, pri kateri merilna ploščica pov-
zroči spremembo stanja na izhodu
stikala-preklop stikala.

Nazivna   preklopna razda-
lja   Sn
Nazivna preklopna razdalja Sn je
karakteristična veličina stikala po ka-
teri prepoznamo velikost stikala. Pre-
klopna razdalja in velikost aktivne
ploskve sta med seboj odvisni količi-
ni.
Aktivna ploskev stikala določa pre-
klopno razdaljo - večji je premer ak-
tivne ploskve, večja je preklopna raz-
dalja.

Delovna   preklopna razda-
lja  Sa
Delovna preklopna razdalja Sa je
preklopna razdalja, ki upošteva tem-
peraturne in napetostne pogoje in do-
voljene spremembe. Znotraj te razda-
lje mora induktivno stikalo brezhib-
no delovati. Delovna preklopna raz-
dalja Sa leži med 0% in 81%  naziv-
ne preklopne razdalje.
Druge preklopne razdalje (realna Sr
in uporabna Su razdalja) za prakso
niso toliko pomembne. Glej sliko 6.

H i s t e r e z a
Za brezhibno delovanje induktivnega stikala
je neobhodna histereza, ki je diferenčna raz-
dalja med vklopno točko in izklopno točko sen-
zorja (Glej sliko 6). Vrednosti histereze so pred-
pisane in  njihove vrednosti se gibljejo med 1%
in 15% nazivne preklopne razdalje.

Slika 4: Shema in princip delovanja magnetnega (induktivnega) senzorja

19234 in za potrebe obratovanja v
eksplozijsko nevarnih področjih je na-
zivna napetost napajanja Namur sen-
zorja: U=8,2 Vdc, zunanja upornost
tokokroga Ri =1000 ohmov. Pri teh
parametrih sme tok nihati v intervalu
od 1,2 do 2,1 mA. V tem primeru de-
luje sklop Namur senzor in ojačeval-
ni modul samozaščitno v območju sa-
mosigurnih tokokrogov (Slika  5). Naj-
širšo uporabnost imajo Namur senzor-
ji v EX-področjih, čeprav so zaradi
enostavnosti, zanesljivosti delovanja in
visoke frekvence delovanja primerni
tudi za druge aplikacije.

Slika 5: Tokovni interval in točka preklopa
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Zravnana  in
neporavnana  vgradnja
Senzorji za zravnano vgradnjo se
lahko montirajo tako, da je aktivna
ploskev zravnana s kovinsko ploskvi-
jo. Pri senzorjih za neporavnano
vgradnjo mora biti pri montaži aktiv-
na ploskev (površina) prosta in ne sme
biti obdana s kovino. (Glej sliki 7 in
8). Senzorji za zravnano in neporav-
nano vgradnjo se razlikujejo med se-
boj tudi po preklopni razdalji. Tako
je preklopna razdalja senzorjev za
n e p o r a v n a n o  vgradnjo približ-
no za 50% večja od senzorjev za
zravnano vgradnjo.

Frekvenca  preklapljanja
Frekvenca preklapljanja je največje
število preklopov na izhodu senzor-
ja. Frekvenca preklapljanja se pri eno-
smernih induktivnih stikalih giblje od
100 do  3000 Hz, pri izmeničnih
induktivnih stikalih  do 25 Hz, mag-
netnih senzorjih do 5000 Hz in
NAMUR senzorjih do 5000 Hz.

Stikalni  izhodi
Pri enosmernih induktivnih stikalih lo-
čimo dve vrsti izhodov glede na na-
petost, ki se ob preklopu v prevodno
stanje senzorja pojavi na izhodu:

• NPN izhod. Na izhodu je nega-
tivna napetost.
• PNP izhod. Na izhodu je pozitiv-
na napetost.

Oba napetostna izhoda NPN  in
PNP  imata lahko  na izhodu nasled-
nje kontakte:
• DELOVNI  kontakt (NO kontakt) -
Tokokrog senzorja je sklenjen, ko je
kovinski predmet v aktivnem področ-
ju senzorja.
• MIRNI  kontakt (NC kontakt) - To-
kokrog senzorja je prekinjen, ko je
kovinski predmet v aktivnem področ-
ju senzorja.
Možen je tudi antivalentni stikalni iz-
hod. V tem primeru imamo en izhod z
delovnim NO kontaktom in drugi iz-
hod z mirnim NC kontaktom. V funk-
ciji sta lahko po  potrebi oba izhoda.

Pri izmeničnih stikalih breme vežemo
serijsko v napajalni tokokrog. Zato sta
tu le delovni NO kontakt ali mirni NC
kontakt.

ELEKTRIČNE  SHEME  IN
PRIKLJUČITEV
INDUKTIVNIH  STIKAL
E n o s m e r n a induktivna stikala
napajamo z napetostjo 10- 30 Vdc.
Napetost mora biti glajena, valovitost
napetosti sme biti največ 10%. Padec
napetosti na izhodu stikala pri največji
obremenitvi 250 mA (500 mA) je le
1 Vdc. Izvedbe stikal določajo nači-
ne priključitev. Tako imamo naslednje
načine vezav, ki jih prikazujejo vezal-
ne sheme:

I z m e n i č n a  induktivna stikala so
priključena v tokoroge zaporedno kot
mehanska mejna stikala. Stikalo dobi
preko bremena napajalno napetost 20

Slika 7: Poravnana vgradnja

Slika 8: Neporavnana vgradnja

do 250 Vac. Ko je stikalo v mirovnem
NC stanju, teče skozi breme le napa-
jalni tok 3 do 5 mA.V vklopljenem sta-
nju je lahko bremenski tok  200 do
500 mA. Vtem primeru je na stikalu
padec napetosti 5 Vac, kar  moramo
upoštevati pri serijski vezavi (padci na-
petosti se seštevajo) stikal in posebej
pri nizki  napajalni napetosti.
Enosmerna induktivna stikala s priključ-
ki na dva vodnika priključujemo ena-
ko kot izmenična iinduktivna stikala
vendar je na vezalnih shemah ozna-
čena polariteta napetosti (“ + “ rjava
žila, “ - “ modra žila).

Slika 6: Preklopne razdalje senzorja

Slika 10: Priključitev PNP stikal
(senzorjev)

Slika 11: Priključitev izmeničnih
induk-tivnih stikal (senzorjev)

Slika 9: Priključitev NPN stikal
(senzorjev)
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Vzporedna  vezava dvo-
žičnih  stikal
Značilnost vezave je,da se vsi napa-
jalni tokovi (tokovi skozi naprevodne
senzorje) stikal seštevajo. Če seštevek
teh tokov ni občutno manjši od držal-
nega toka releja, le ta ne bo reagiral,
ko se bo na enem stikalu izvršil pre-
hod iz NO v NC funkcijo. Vzpored-
no vezavo izmeničnih induktivnih sti-
kal ne priporočamo.

Serijska  vezava trižičnih
stikal
Serijska vezava trižičnih stikal pride v
poštev le pri enosmernih stikalih. Prob-
lematika je enaka kot pri serijski veza-
vi dvožičnih stikal le, da so padci na-
petosti na enem stikalu samo 1 Vdc.

Vzporedna  vezava tri-
žičnih  stikal
Vzporedna vezava trižičnih stikal ve-
lja  samo za enosmerna stikala. Za
zaporo tokov skozi kolektorske upo-
re neprevodnih stikal priporočamo
uporabo zapornih diod.

NAPOTKI  ZA  IZBIRO
STIKAL
Za brezhibno delovanje induktivnih
stikal moramo v danih električnih in
strojnih okoliščinah izbrati najprimer-
nejšo izvedbo stikala. V ta namen na-
vajamo nekaj napotkov.
• Če je možno, izberemo najprej

napajalno napetost. Enosmer-
na napetost nam omogoča zanes-
ljivejše obratovanje kot izmenična
napetost. Induktivna bremena v iz-
meničnem omrežju inducirajo ob
izklopu velike napetostne konice,
ki uničujejo elektronske komponen-
te v stikalih. Tudi zaradi radikalno
višje frekvence preklapljanja in
manjše termične obremenitve stikal
priporočamo uporabo enosmerne
napajalne napetosti in s tem eno-
smernih induktivnih stikal.

• Izbira primerne preklopne raz-
dalje ja druga strateška odločitev.
Robustnost strojnih naprav, proce-
snih linij in od tega odvisnih tole-
ranc gibljivih strojnih delov, dolo-

ča velikost preklopnih razdalj in
tako tudi velikost induktivnega sti-
kala. Na mehansko precizne na-
prave lahko montiramo stikala
manjših dimenzij, z majhnimi pre-
klopnimi razdaljami in z veliko po-
navljalno točnostjo.

• Velikost in oblika prostora za mon-
tažo sta činitelja za izbiro oblike
in načina pritrditve induktivne-
ga stikala. Zato proizvajalci izde-
lujejo stikala v obliki valja, kvadra,
vilic in drugih oblikah.

• Izbira izhodne stikalne funk-
cije-delovni NO kontakt ali
mirni NC kontakt je naslednji fak-
tor izbire. Največkrat izhodno
funkcijo stikala določa že vezje, če
pa je ne, izberemo izhodno funk-
cijo tako, da je stikalo čim manj
časa obremenjeno. Tako mu po-
daljšamo življensko dobo.

Pogostokrat nastopajo v praksi speci-
fične zahteve, kot so agresivne atmos-
fere, EX-okolja in drugo. Te zahteve
rešujejo stikala posebnih izvedb.
Upamo, da vam bodo ti napotki in
nasveti pri projektiranju in konstruira-
nju elektro-mehanskih naprav in avto-
matiziranih procesov olajšali izbiro sti-
kal.

Slika 12: Serijska vezava dvožičnih
senzorjev

Slika 13: Vzporedna vezava
dvožičnih senzorjev

Slika 14: Vzporedna vezava
dvožičnih senzorjev

Slika 15: Vzporedna vezava
dvožičnih senzorjev
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Paralelna in seri jska
vezava induktivnih stikal

Serijska vezava dvožičnih stikal
Padci napetosti, ki nastanejo v induk-
tivnih stikalih, se pri serijski vezavi se-
števajo. Zato dobi breme le razliko
napetosti med napajalno napetostjo
in seštevkom vseh padcev napetosti
na  izhodih stikal.
Neupoštevanje tega dejstva je lahko
vzrok za hibo v funkciji krmilja. Pri-
poročamo,da v serijo ne vežemo več
kot tri senzorje.
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FBS Elektronik - Cesta X/6 - 3320 Velenje
Telefon direktor: 063/8970 340, trženje: 063/8970 341, fax: 063/ 8970 342- E-mail:
FBS.ELEKTRONIK@sid.net
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Vsakodnevne izkušnje
nas učijo, da so izrazi
‘prehodno obdobje’,

‘tranzicija’ in podobne
besede sinonimi za

probleme. To ugotovitev
potrjujejo tudi dogajanja

v fiziki. Pri “tranziciji”
motorja iz mirovanja v

obratovanje se pojavijo
izjemno velike

obremenitve za
mehansko in električno

opremo celotnega
pogonskega sistema.

Zagonske obremenitve so
bistveno večje predvsem

v primerih, ko zaganjamo
težja bremena, ki imajo

veliko vztrajnost.  Čeprav
pogosteje govorimo o

problemih pri zaganjanju
motorjev, se moramo

zavedati, da se podobni
problemi pojavijo tudi pri

sunkovitem
zaustavljanju.

Dare Žagar, dipl. ing.

Vse bolj se uveljavljajo polprevodniški mehki zagoni različnih izvedb in moči

Vsakodnevne izkušnje nas učijo, da so
izrazi “prehodno obdobje”, “tranzici-
ja” in podobne besede sinonimi za
probleme. To ugotovitev potrjujejo tudi
dogajanja v fiziki. Oglejmo si na pri-
mer probleme, ki nastopijo ob zaga-
njanju ali ustavljanju pogonskih elek-
tromotorjev. Pri “tranziciji” motorja iz
mirovanja v obratovanje se pojavijo iz-
jemno velike obremenitve za mehan-
sko in električno opremo celotnega po-
gonskega sistema.

Zagonske obremenitve so bistveno več-
je predvsem v primerih, ko zaganjamo
težja bremena, ki imajo veliko vztraj-
nost. Glede na vrsto obremenitve: (krat-
kotrajne,  periodične, trajne, …) se mo-
torji razlikujejo tudi po konstrukciji  in
načinu zagona. Manjše motorje (do
nekaj kW) lahko zaganjamo direktno,
za večje je potrebno uporabiti najpri-

mernejši način zaganjanja.  Čeprav
pogosteje govorimo o problemih pri
zaganjanju motorjev, se moramo za-
vedati, da se podobni problemi poja-
vijo tudi pri sunkovitem zaustavljanju.

Različni pristopi
Z mehanskega stališča so zagonskim
obremenitvam  podvrženi tudi vsi me-
hanski deli v verigi prenosa moči, ki
prestrežejo zagonski sunek. Prve me-
hanske “mehke zagone” lahko najde-
mo že pred iznajdbo elektromotorjev
in nekatere od njih uporabljamo še da-
nes. K mehanskim “mehkim zagonom”
sodijo predvsem večstopenjski zobniš-
ki prenosi, centrifugalni regulatorji hi-
trosti, reduktorji, itd… Reševanje zagon-
skih problemov z mehanskimi napra-
vami prepustimo strojnikom, pričujoči
članek bo opisoval reševanje zagon-
skih problemov s pomočjo elektronike.

MEHKI ZAGONIMEHKI ZAGONI
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Mehki zagoni in frekvenčni pretvorniki optimalno re
šujejo različne probleme krmiljenja elektromotorjev.

Zagonski tokovi so lahko 6- do 7-krat
večji od nazivnega toka. Ti nenadni
tokovni udari ne ogrožajo le električ-
nih delov motorja in napajalnega si-
stema, ampak pogosto ogrožajo tudi
sosednje uporabnike, ki so priključeni
na isto omrežje. Ogrožajo celo elek-
tronsko opremo, ki galvansko ni po-
vezana s pogonskim sistemom, ampak
je le v njegovi bližini. Vpliv  na okoli-
co lahko poteka posredno preko spre-
memb elektromagnetnega polja, ki ga
povzročajo tokovi v napajalnih vod-
nikih in  motorju. Pogosto velike mot-
nje povzročajo tudi kontaktorji, ki so-
delujejo pri vklopu motorjev.

Električne rešitve
Najbolj preprosta reršitev postopne-
ga zagona je “zvezda/trikot” stika-
lo. To je v bistvu preklopnik s tremi po-
zicijami. Iz prve pozicije, ko motor ni
priključen na napetost, ob zagonu naj-
prej tri navitja motorja vežemo v ve-
zavo “zvezda”, tako da navitja do-
bijo fazno napetost 220V. Po nekaj
sekundah, ko motor doseže določene
vrtljaje lahko preklopimo v tretjo po-
zicijo “trikot, v kateri navitja dobijo
medfazno napetost 380V in s tem
tudi polno moč motorja.
Poznamo običajne ročne preklopnike
zvezda/trikot in tudi avtomatske pri-
klopnike, pri katerih se preklop izve-
de samodejno v časovnem zamiku.
Prednost zvezda/trikot preklopnikov
je relativno nizka cena. Njihova sla-
bost pa je groba regulacija, saj ima-

mo med mirovanjem in polno močjo
le eno vmesno stopno.

Ena od najbolj popolnih načinov re-
gulacije je prav gotovo s pomočjo
“frekvenčnih pretvornikov “. Ti  izko-
riščajo dejstvo, da je hitrost vrtenja li-
nearno odvisna od frkvence napajal-
ne napetosti. S spreminjanjem frekven-
ce na primer med 0 in 250 Hz se
spreminjajo vrtljaji od nič do maksi-
malne vrednosti. Vhodni referenčni pa-

rameter za nastavljanje frekvence je
običajno analogni signal 0-10V ali
4-20mA. Vsaki frekvenci ustreza do-
ločena hitrost vrtenja, kar pomeni, da
vedno lahko nastavimo ustrezno šte-

vilo vrtljajev. Krmil-
no vezje ima mož-
nost samodejnega
dviganja frekvence
pri zagonu ali niža-
nja frekvence pri us-
tavljanju (vklopna in
izklopna rampa).
Poleg tehnične po-
polnosti pa imajo
frekvenčni pretvor-
niki tudi nekatere
pomanjk l j i vos t i ,
predvsem pa bistve-
no višjo ceno. Upo-
raba frekvenčnih
pretvornikov oziro-

ma njihovo programiranje je pogosto
preveč zapleteno, predvsem za elek-
troinštalaterje in monterje. Elektronsko
vezje pretvornika je včasih preveč ob-
čutljivo na zunanje motnje, ki se po
pravilu najdejo v bližini večjih porab-
nikov. Seveda so frekvenčni pretvor-
niki neprogrešljivi v aplikacijah, kjer
se zahteva natančna nastavitev hitro-
sti vrtenja in kadar se ta nastavitev med
obratovanjem pogosto menja. Kadar
rešujemo le problem zaganjanja ali
ustavljanja, medtem ko je število obra-
tov med rednim obratovanjem
konstantno, so veliko bolj primerni tiri-
storski mehki zagoni. Nastavitev je
zelo enostavna s pomočjo potencio-
metrov in jo izvedemo le enkrat ob
montaži in posegi med obratovanjem
niso več potrebni.

Glede na tip motorjev obstajajo še
različne druge vrste regulatorjev vrt-
ljajev kot na primer: preklopniki pre-
duporov, preklopniki večpolnih navi-
tij itn. V nadaljevanju se bomo bolj
osredotočili prav na tiristorske mehke
zagone.

Tiristorski mehki zagoni
Tiristor je polprevodniški element, ki de-
luje kot stikalo. Za preklop izmenič-
nih tokov uporabljamo dva polpre-
vodniška elementa v inverzni paralel-

ni vezavi. Tak polprevodniški sklop
imenujemo tiristor.  Za krmiljenje tiri-
storja uporabljamo dodatno elektron-
sko vezje, ki omogoča več funkcij: Os-
novna funkcija krmilne elektronike je
zakasnitev preklopnega signala do

Sodobna izvedba mehkega zagona
danske firme INTERCABLE A/S.

Simbolna shema tiristorskega mehke-
ga zagona

mehki zagoni
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prvega prehoda si-
nusa napajalne na-
petosti skozi vred-
nost “nič”. Dejanski
preklop se torej zgo-
di vedno v točki , ko
ni napetosti, kar je
že prvi način za
omejevanje zagon-
skega toka oziroma
za preprečevanje
obločnega loka, ki
se pojavlja pri izklo-
pu klasičnih kontak-
torjev.
Druga pomembna
funkcija, ki jo oprav-
lja vezje, je možnost
spreminjanja fazne-
ga zamika vklopov pri vsaki polpe-
riodi. Na ta način spreminjamo do-
vajano električno moč. Fazni zamik
180° pomeni, da tiristor odpre v toč-
ki, ko je sinusni val že mimo in je do-
vajana moč enaka nič. Pri zamiku
90° je odrezana polovica vsake pol-
periode (polovica moči) in pri faznem
zamiku nič, je aktiven celoten sinus
(maksimalna dovajana moč). Elektron-
sko krmilno vezje mehkega zagona
nam ob zagonu samodejno menja faz-
ni zamik postopoma od vrednosti
180°- 0° v določenem času. Ta čas
lahko nastavimo v območju 0.5 do

10 sekund in s tem posredno nastavi-
mo strmino zagonske rampe – torej
kako hiter bo prehod na polno moč
motorja. Čeprav je efekt postopno na-
raščanje vrtljajev motorja, ne gre za
regulacijo vrtljajev tako kot pri frek-
venčnem pretvorniku, ampak najprej
za regulacijo dovajane moči.
Različni proizvajalci mehkih zagonov
nudijo različne proizvode. Nekaterim

ne moremo nastavljati nobenega pa-
rametra (upoštevane so neke optimal-
ne vrednosti), medtem ko imamo pri
drugih možnost prilagajanja in iska-
nja optimalnih pogojev za vsako kon-
kretno aplikacijo in težo bremena. V
nadaljevanju opisov mehkih zagonov
si bomo pomagali s podatki danske
firme INTERCABLE A/S, ki izdeluje
različne tipe mehkih zagonov in dru-
gih polprevodniških preklopnih na-
prav.
Poleg nastavljanja časa zagona (za-
gonska rampa), kot je opisano, lahko
mehkemu zagonu nastavimo tudi čas

ustavljanja (rampa zaustavljanja). Po-
stopek je obraten, torej polno moč mo-
torja  postopoma zmanjšujemo do
vrednosti nič.
Tretji parameter, ki ga lahko nastavi-
mo mehkim zagonom, je začetni mo-
ment. Z njim skušamo odpraviti prob-
lem  premaknitve bremena iz stanja
mirovanja. Za uspešen start iz pozici-
je mirovanja ne sledimo rampe od

Polprevodniki za velike tokove zahtevajo velika vlaga-
nja v razvoj novih tehnoloških izboljšav.

mehki zagoni

Nastavitev parametrov mehkaga zagona je enostavna in empirična.

Čas zagonske rampe
0.5 do 10 s

Čas rampe zaustavlja-
nja
0.5 do 10 s
Začetni moment
največ do 85% nazivnega
momenta
Zagonski sunek
širine 200ms pred začet-
kom rampe
Dovajana  moč

Dovajana  moč

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, MSF, EX-TEC,

INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, INDUCODER

Ulica bratov Učakar 114
1000 Ljubljana
tel: (061) 150-18-70
fax: (061) 150-18-74
GSM: (041) 63-73-83
E-mail:  info@raga.si

www.raga.si

Simply
the best!

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI
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vrednosti nič, ampak že takoj štarta-
mo z večjim momentom, ki je nastav-
ljen na vrednost, pri kateri motor lah-
ko premaga mirovni položaj. Startni
moment torej nastavimo na čelni ploš-
či mehkega zagona in  sicer v razpo-
nu do 85% nazivnega polnega mo-
menta.
Kadar zaganjamo bremena z veliko
vztrajnostjo, se lahko zgodi, da za us-
pešen štart ni dovolj nastaviti največ-
jo (85%) začetno moč. Pomagamo
si s krajšim impulzom polne moči  na
začetku, ki predstavlja štartno “brco”
(Kick Start). Ta pomaga premakniti bre-
me s točke mirovanja. Takoj po kon-
cu tega impulza , ki trajanja do naj-
več 200msek, elektronsko krmilno
vezje ponovno prevzame kontrolo in
nadaljuje zagon po nastavljeni za-
gonski rampi.
Nastavljanje parametrov je zelo eno-
stavno in ga izvedemo s po pomočjo
treh potenciometrov na čelni plošči
mehkega zagona. Po pravilno oprav-
ljeni nastavitvi, ki jo lahko izvede mon-
ter s pomočjo enostavnih navodil v re-
lativno kratkem času, kasnejši posegi
niso več potrebni.

Konstrukcijske novosti
Tiristorske regulacije električne moči so
znane že zelo dolgo in pri regulaciji
manjših moči ni tehnoloških proble-
mov. Kadar želimo regulirati velike mo-
či, kjer se pojavljajo tokovi nad
1000A, pa proizvajalci tiristorjev na-
letijo na velike tehnološke probleme.
Eden največjih je zagotovo, kako pol-
prevodniku odvajati temperaturo Do
napak je v preteklosti najpogosteje pri-
hajalo zaradi toplot-nih učinkov na
polprevodnik. Na različnih delih pol-
prevodnika so se pojavljale vroče toč-
ke, ki so bile lahko razlog za delno
ali popolno uničenje tiristorja. Tega
problema so se različni proizvajalci
lotili na različne načine. Danska fir-
ma INTERCABLE, ki proizvaja statič-
ne kontaktorje, uporablja polprevod-
nike, pri katerih je uporabljen nov na-
čin direktnega spajanja bakrenih de-
lov na keramično podlago. Dosežen
je odličen toplotni spoj na 96% stič-
ne površine, kar zagotavlja dovolj do-

bro odvajanje toplote. Rezultati testi-
ranja tiristorja pod posebej neugod-
nimi pogoji so pokazali 5x boljše re-
zultate kot pri  predhodni generaciji
tiristorjev.

mehki zagoni

Izboljšana konstrukcija tiristorja omo-
goča veliko bolj učinkovito odvajanje
toplote s polprevodniške plasti.

Za realizacijo učinkovitega in varne-
ga mehkega zaganjanja je potreb-
na ustrezna kombinacija z ostalimi
zaščitnimi elementi.

Drugi zahteven problem, ki ga mora
proizvajalec mehkega zagona od-
praviti, je zaščita elektronskega krmil-
nega vezja  pred elektromagnetnimi
motnjami, ki jih povzročajo veliki to-
kovi, ki tečejo skozi tiristor.
Mehki zagoni proizvajalcev, ki so us-
pešno odpravili vse tehnološke prob-
leme, so postali izredno zanesljivi v
delovanju, hkrati imajo tudi izredno
dolgo življensko dobo.

Zaščita
Posebnost tiristorskega mehkega za-
gona je v tem, da galvansko ne loči
napetostnega vira in porabnika. Na-
petost na izhodu mehkega zagona
je stalno prisotna, krmilno vezje pa za-
pira ali odpira delovni tok. V aplika-
cijah, kjer se zahteva galvanska loči-
tev napetostnega vira in motorja, ko
je ta v mirovanju., je potrebno obdr-
žati klasični termično zaščiten kontak-
tor. V tem primeru kontaktor nikoli ne
preklaplja pri polnem bremenu in zato
je njegova življenjska doba bistveno
večja. Poleg galvanske ločitve pa je
koristna tudi uporaba pretokovne zaš-
čite oziroma termične zaščite, ki jo mo-
torski kontaktor vsebuje.
Dodatna zaščita motorja in tudi meh-
kega zagona je predvidena tudi na
mehkem zagonu samem. Predvideva
namreč vgradnjo enostavnega in ce-
nenega polprevodniškega termostata,
ki je v dotiku s hladilnim telesom tiri-
storja in pri povečani temperaturi iz-
klopi mehki zagon in motor. Ponovni
vklop ni možen do ohladitve hladilne-
ga telesa mehkega zagona.

Toplotne izgube
Podatek o toplotni disipaciji tiristorskih
sklopov je 2W/A. Za vsak amper toka,
ki ga prevaja mehki zagon, se pojavi
2W izgub, ki odtečejo v okolico kot to-
plote izgube. Podatek ni zanemarljiv
predvsem pri večjem številu mehkih za-
gonov v isti elektro-omari. V tem primeru
moramo rešiti odvajanje toplote iz elek-
tro-omare. Na strop omare je potrebno
vgraditi ventilatorje, na spodnji strani
omare pa morajo biti reže zastrte z zrač-
nimi filtri. Zaradi boljšega pretoka hla-
dilnega zraka po kanalih hladilnih te-
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Osnovna vezalna shema mehkega zagona

Mehki zagon za manj zahtevne aplikacije z enim tiristorjem in brez počasnega zaustavljanja.

Tiristorski preklopnik smeri vrtenja de-
luje lahko samostojno ali v povezavi
z mehkim zagonom.

mehki zagoni

les se zahteva obvezna montaža meh-
kih zagonov v vertikalni poziciji.

Pregled razliènih
modelov
Osnovni model  mehkega zagona fir-
me INTERCABLE z imenom SMC (Se-
miconductor Motor Controller) ima
več izvedenk glede na različne para-
metre. Narejeni so za preklopne na-
petosti: 208-240V~, 380-480V~ in
480-600V~. Podpirajo standardne
moči motorjev  do 4.0kW, 7.5kW,
11kW in 18.5kW. So povsem nezah-
tevni glede kontrolne napetosti za
vklop/izklop, saj je ta lahko enosmer-
na ali izmenična v območju 24-480V.
Čas zagona in ustavljanja lahko na-
stavimo v območju od 0.5 do 10s.
Osnovni model ima tiristorja v dveh
fazah, kar povsem zadošča za uspe-

šen mehki zagon in ustrezno zmanj-
šanje zagonskih tokov.
Poleg osnovnega modela imamo tudi
skromnejšo verzijo STL (Starting Tor-
que Limiter), ki ima tiristor le v tokokro-
gu ene faze. Čas zagona lahko na-
stavljamo v razponu 0.5 do 5s, nima
pa mehkega ustavljanja. Primeren je
za manj zahtevne aplikacije. Povsem

zadostuje tudi za mehko zaganjanje
enofaznih motorjev.

Tretji model DOL (Direct On Line) ima
tiristorja v dveh fazah, ki izvedeta
vklop/izklop v točki ko ima tok vred-
nost “nič”. Tej izvedenki ne moremo
nastavljati postopnega zaganjanja in
ustavljanja. Uporablja se za motorje
z majhnim bremenom in pogostimi pre-
klopi.
Omenimo še model SRC (Semicon-
ductor Reverse Contactor), ki nam tiri-
storsko preklopi vrstni red faznih vo-
dov. Služi nam za menjanje smeri vr-
tenja in sicer samostojno ali v kombi-
naciji z dodatnim mehkim zagonom.
Vsi ostali proizvodi nosijo oznako SC
(Semiconductor Contactor) in sodijo
v kategorijo “statični kontaktorji” . Ti
so lahko enofazni, dvofazni in trifaz-
ni. Vsi uporabljajo po en tiristor na
vsako fazo. Največ se uporabljajo pri
preklapljanju grelcev in ostalih porab-
nikov.  Najnovejši enofazni statični
kontaktorji za tokove do 15A imajo
debelino le 22,5 mm.
Vsi našteti proizvodi se enostavno z
eno potezo pritrdijo na standardno
montažno letev ali pa jih privijemo na
nosilno montažno ploščo z vijaki. Pri
priklopu električnih žic imamo pristop
do vijakov s čelne strani. Vse omenje-
ne naprave imajo dve svetleči diodi,
ki sporočata status naprave.

Zakljuèek
Večina pogonskih sistemov sicer res
lahko deluje brez mehkih zagonov,
vendar ne smemo pozabiti, da z
zmanjševanjem investicijskih stroškov
na račun mehkih zagonov ta strošek
prestavimo na  vzdrževanje. Ti stroški
pa lahko neverjetno narastejo, če upo-
števamo pogoste posege vzdrževal-
cev. Ti morajo pogosto zamenjevati
tudi drage mehanske dele. V primeru,
da prištejemo še izgube zaradi po-
gostih izpadov proizvodnje, pa se
vsak izračun obrne v prid takojšnji na-
bavi mehkih zagonov.
Tiste, ki so se vračunali, lahko potola-
žimo, da so vgradnje mehkih zago-
nov možne tudi naknadno, ko se te-
žave pojavijo.
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1. Uvod
V naslednjem članku je naša želja pri-
kaz novega pristopa k vodenju pro-
cesov v industriji. Opisane so osnov-
ne značilnosti in prednosti novega pri-
stopa. Prednosti v tehnološkem smislu
kot tudi ekonomska upravičenost ce-
lotne investicije.

2. Pristop k popolnoma enotni
avtomatizaciji procesov
V večini industrijskih obratov se zno-
traj  le teh srečujemo z različnimi reši-
tvami avtomatizacije procesov. Tradi-
cionalni za to uporabljani gradniki so
PLC krmilniki, industrijski računalniki,
decentralizirana periferija, nadzorni
sistemi...
Večina današnjih rešitev avtomatiza-
cije procesov je izvedena ločeno, po
posameznih segmentih proizvodnje. V
večini primerov horizontalne poveza-
ve, zaradi različnih strojnih in pro-
gramskih rešitev ni ali pa je zelo otež-
kočena.
SIMATIC PCS7 kot odgovor na ta
problem ponuja:
r enotno in pregledno projektiranje

in programiranje,
r enotno in pregledno vzdrževanje

podatkov,
r enotno in pregledno komunikaci-

jo.

3. Koncept enotne avtomatizacije
SIMATIC PCS 7 je novi SIEMENS-ov
sistem za vodenje procesov in je eden

SIMATIC PCS7 is the pro-
cess control system in the
Siemens automation con-
cept „Totally Integrated
Automation“.
The sistem combines the
advantages of PLC-based
solutions for the manufac-
turing industry, such as
proven quality and stabi-
lity, low hardware costs
and finely graded systems,
with the advantages of
DCS-based solutions for
the processing industry,
such as reliable process
control, user-friendly
operation, visualization
and powerful engineering
tools.
The large degree of modu-
larity and scaleability
means that the system can
be optimally adapted to
the respective process and
subsequently uprated as
desired.

od ključnih gradnikov koncepta “Popol-
na integracija v avtomatizaciji”. Naloge
avtomatizacije se rešujejo na povsem nov
način, z enim samim, enotnim in nadgra-
dljivim sistemom. Cilj pri razvoju sistema
je bil premagati tehnološke meje med
svetom računalnikov in svetom PLC-jev,
med krmiljenjem in nadzorom, med cen-
tralnim in decentralnim pristopom ter med
proizvodno avtomatizacijo in procesno
avtomatizacijo. Prednosti takega enotne-
ga in prilagodljivega sistema za vode-
nje se kažejo v naslednjih lastnostih...
r zaradi popolne modularnosti

in nadgradljivostji se lahko si-
stem optimalno prilagaja posa-
meznemu procesu in se kasneje
poljubno dograjuje,

r velik potencial za prihranek
stroškov se kaže:
• z enotno sistemsko bazo podat-
kov,
• z objektno sistemskim pristopom
dela,
• s tehnološko usmerjenim projek-
tiranjem  z uporabo predizdelanih
tehnološko zaključenih objektov,
• s standardnimi komunikacijskimi
mehanizmi od najnižjega do naj-
višjega nivoja vodenja.

r uporaba standardnih kompo-
nent zagotavlja dolgo razpolož-
ljivost in znižuje stroške razpola-
ganja z nadomestnimi deli.

r uporaba standardnih tehno-
logij in odprtost sistema dovo-
ljuje povezavo na poljubne siste-
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me drugih proizvajalcev,
r uporaba standardnih komponent

znižuje stroške izobraževa-
nja,

r vhodni/izhodni programski
vmesniki  omogočajo prenos
podatkov sistema v CAD/CAM si-
steme.

4. Od vhodnih surovin do
končnega proizvoda
S sistemom za vodenje procesov
SIMATIC PCS 7 postane možna rea-
lizacija tako imenovane vodorav-
no celovite avtomatizacije v to-
varni - od surovin, preko proizvodne-
ga procesa, do končne obdelave –
optimizacija celotnega procesa.
Tudi navpično celovito avtoma-
tizacijo - od najnižjega nivoja do in-
formacijskega sistema obdelave po-
datkov  je možno cenovno ugodno
in preprosto realizirati z enotno sistem-
sko tehnologijo.
To je možno le s celostnim pristopom
k načrtovanju celotnega sistema...
r pri enotni bazi podatkov kjer

je podatke treba vnesti le enkrat in
so nato na voljo v celem sistemu.
Napake, do katerih pride zaradi
večkratnega vnašanja, so odprav-
ljene.

r pri projektiranju in programi-
ranju kjer uporabljamo sistem cen-
tralnega inženiringa, s katerim pro-
jektiramo, programiramo, spuš-
čamo v pogon, nadziramo in vzdr-
žujemo vse sistemske komponente.
Vse z enim in centralnim uporab-
niškim vmesnikom.

r pri komunikaciji, kjer to ne po-
meni le običajne izmenjave podat-
kov, temveč popolno integracijo
komunikacijskih mehanizmov v
vseh sistemskih enotah. Popolnoma
neodvisno je, preko katere mreže
se izmenjujejo podatki. Omenjeno
implicitno določimo že pri projek-
tiranju sistema, ki je neodvisno od
naprave.

5. Velikost sistema SIMATIC
PCS7 vedno ustreza potrebam
Ena najdražjih pomanjkljivosti tradicio-
nalnih sistemov za vodenje procesov

je obseg zmožnosti, ki je dan le v gro-
bih stopnjah. Obstajajo sistemi za
majhne, srednje in velike rešitve.
r kdor je želel svoj manj kompleksen

sistem avtomatizirati z visokim kom-
fortom upravljanja in vizualizaci-
je, ga je moral nujno predimenzio-
nirati,

r in kdor je želel obdržati odprte op-
cije za kasnejše razširitve proce-
sa, je bil primoran izbrati nasled-
nji večji sistem.

S sistemom SIMATIC PCS 7 teh po-
majkljivosti dokončno ni več, ker ga je
možno poljubno nadgrajevati. Sistem-
ska arhitektura dovoljuje optimalno pri-
lagajanje vsaki nalogi in velikosti.

Sistem je sestavljen iz različnih stroj-
nih in programskih komponent, ki v vsa-
ki kombinaciji dajo enoten homogen
sistem. Zato lahko:
r izbiramo med različno močnimi

centralnimi procesnimi enotami,
dokler ne dosežemo željene per-
formanse sistema,

r decentralne strukture uresničujemo
po korakih,

r enostavno nadgrajujemo od eno-
prostorskih do večprostorskih termi-
nalskih postaj za operaterje,

r z dodajanjem različnih program-
skih modulov optimalno prilagaja-
mo funkcionalnost krmilnega in
nadzornega dela sistema.

6. Koncept in�eniringa
Sistem za vodenje procesov SIMATIC
PCS 7 s pomočjo enotnega sistema
nudi fleksibilen in izjemno funk-
cionalen sistem inženiringa za
vse naloge projektiranja.

Sistem inženiringa vsebuje medseboj-
no usklajena orodja:
r za konfiguriranje strojne opreme,
r za projektiranje podatkovnih tokov,
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r za kreiranje programskih struktur in
algoritmov,

r za projektiranje nadzornega siste-
ma.

Zaradi odprtosti sistema inženiringa
lahko že vnaprej projektirane podat-
ke prevzemamo iz tujih orodij:

r s tem se prihrani čas in denar,
r in se izogne napakam, do katerih

pride zaradi večkratnega vnaša-
nja podatkov.

Uporaba predizdelanih objek-
tov in orodij za struktuiranje, ki je us-
klajeno z miselnostjo tehnologov, do-
voljujeta procesnemu ali proizvodnem
tehnologu, da lahko načrtuje in pro-
jektira v svojem običajnem svetu teh-
noloških pojmov.

Osnovni gradniki avtomatizacije, kot
so kotli, motorji, ventili in regulatorji,

so pripravljeni kot programski objekti,
ki jih je potrebno le še povezati v de-
lujoč sistem.
Ta povezava je grafična, zato je pre-
prosta in nazorna za uporabo - tudi
za tehnologe brez predznanja pro-
gramiranja.

Skupna baza podatkov skrbi pri in-
ženiringu za to, da so enkrat vnešeni
podatki na voljo vsem orodjem v ce-
lotnem sistemu. Že pri projektiranju pre-
toka podatkov so pripravljene vse in-
formacije, ki jih lahko uporabimo pri
nadgradnji sistema ali pa samo manjši
razširitvi z dodajanjem novih sklopov
sistema. To nam prihrani čas in zmanj-
ša možne vire napak.

7. Prihranki
Stroški življenskega cikla (stroš-
ki v času življenske dobe sistema) se
močno zmanjšajo.
Prihranimo:

r pri prvi investiciji z nakupom si-
stema za vodenje po meri uporab-
nika in s cenovno ugodnimi kom-
ponentami celotne družine
SIMATIC. Pri tem se lahko z viso-
ko nadgradljivostjo in modular-
nostjo vsaka individualna rešitev
avtomatizacije optimalno realizira.

r v času obratovanja, ker se z
uporabo enotnega koncepta av-
tomatizacije v celi tovarni sodelav-
ci šolajo le za en sistem. Tudi stroš-
ki nadomestnih delov se znižajo,
ker se uporabljajo enake kompo-
nente v vseh delih procesa.

r pri razširitvah naprave in pri-
lagoditvah novim procesom, ker
enotna zgradba sistema in central-
ni inženiring omogočata hitro in
enostavno integracijo novih sistem-
skih delov.

Med drugim se stroški prve investicije
in kasnejših prilagoditev pomembno
zmanjšajo tudi zaradi hitrejšega in
preglednejšega projektiranja ter pro-
gramiranja.

7. Zaključek
Sistem za vodenje SIMATIC PCS7 po-
nuja odgovor na probleme avtomati-
zacije, ki so bili do sedaj težje rešljivi
ali pa sploh ne. To se nanaša na op-
timalno izbiro velikosti in funkcional-
nosti sistema,  vodoravno in navpično
povezljivost sistema (od vhoda suro-
vin do končne obdelave proizvoda),
princip centralnega inženiringa in v
sistemu vsebovanih novih orodij za
projektiranje in programiranje.

Nenazadnje se je SIMATIC PCS7 na
trgu sistemov za vodenje v dobrem letu
in pol od razvoja že pokazal kot us-
pešen. Dokaz za to je 360 [3] izve-
denih projektov širom po svetu v pa-
nogah od kemije, farmacije, ... pa do
proizvodnje električne energije.

8. Literatura
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Vedno več podjetij se danes odloča
za uporabo osebnega računalnika
(PC) za izvajanje testiranj, meritev in
procesov avtomatizacije. Pri gradnji
aplikacij za merjenja in avtomatiza-
cijo lahko izkoriščajo najnovejše ra-
čunalniške tehnologije, kot npr. multi-
funkcijske vmesnike, ActiveX, internet.
Inženirji razvijajo zahtevne aplikaci-
je, ki presegajo prilagodljivost klasič-
nih instrumentov in krmilnikov, z manj-
šimi stroški in hitrejšim razvojem.
Večkrat ko uporabniki izkoristijo raču-
nalniško podprto zajemanje podatkov,
bolj začnejo raziskovati meje tehno-
logije, da bi dosegli še bolj zahtevne
rešitve. Kot primer, visoko zmogljivo
zajemanje podatkov v realnem času
je težko doseči z uporabo tehnologij,
ki so na voljo. Uporabniki naj bi imeli
možnost izkoristiti številne prednosti
osebnih računalnikov (kot so odprti si-
stemi, grafični uporabniški vmesniki,
povezljivost in nizka cena) za razvoj
časovno kritičnih aplikacij, dovolj za-
nesljivih za hiter nadzor v realnem ča-
su.
National Instruments teži k integraciji
standardnih PC tehnologij in inženirji
jih lahko privzamejo za merilne apli-
kacije. Kot eno izmed vodilnih podje-
tij na področju računalniško podprtih
merjenj in avtomatizacije, sedaj Na-
tional Instruments predstavlja strojno
in programsko opremo za razvoj a-
plikacij za zajem podatkov v realnem
času, LabVIEW RT in serijo inteligent-
nih vmesnikov serije RT. Programska
oprema LabVIEW RT se izvaja na pro-
cesorjih, ki se nahajajo na inteligent-
nih multifunkcijskih vmesnikih serije RT
in nudi uporabnikom standardno raz-

vojno orodje za aplikacije, ki tečejo v
realnem času.

Krmiljenje v realnem času
Čeprav ima izraz “realni čas” dvou-
men pomen se v industriji velikokrat
uporablja. Večina inženirjev se strinja,
da “realni čas” pomeni “v okviru spre-
jemljivih zakasnitev”. Izraz “strogi real-
ni čas” pa opisuje sistem, ki mora de-
lovati brez okvar in ves čas delova-
nja izpolnjevati zahteve po realnem
času. Čeprav operacijski sistem Win-
dows velja za zanesljiv operacijski si-
stem in je bil uporabljen že pri veliko
aplikacijah za zajem in krmiljenje po-
datkov, se nekateri neradi odločajo
zanj pri pomembnih aplikacijah v stro-
gem realnem času, ker se bojijo, da
se bo operacijski sistem “zrušil”.

Ena izmed splošnih aplikacij v real-
nem času je krmilna zanka (Slika 1).
Med izvajanjem  krmilne zanke je po-
trebno zagotoviti, da bo odziv krmil-
nika na izmerjeno vhodno vrednost
znotraj določenega časovnega inter-
vala, ki je znan kot čas cikla krmilne
zanke. Če lahko čas cikla zanke za-
gotovimo, potem pravimo, da se si-
stem obnaša deterministično. Če krmil-
na zanka ni deterministična, potem kr-
milni sistem ni nujno stabilen.

Veliko ljudi si predstavlja, da izvaja-
nje v realnem času pomeni zelo hitro
izvajanje, vendar ima dejansko veli-
ko aplikacij za zajemanje in krmilje-
nje podatkov dolge čase cikla. Kot
primer, temperaturni krmilniki vzorčijo
in krmilijo temperaturo nekajkrat na se-
kundo. Zahteve sistema po realnem

Zajemanje in krmiljenje
podatkov v realnem èasu
LabVIEW RT (Real Time) in inteligentni multifunkcijski
vmesniki serije RT podjetja National Instruments

Avtor: dipl. ing. Andreja Drofenik
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času definira stopnja negotovosti ča-
sa cikla krmilne zanke.

Okolje Windows in realni
čas
Razvijalci aplikacij, ki tečejo v real-
nem času, se soočijo z določenimi iz-
zivi, če gradijo rešitve v okolju Win-
dows in ne na podlagi posebnega
operacijskega sistema, ki podpira real-
ni čas. V operacijskih sistemih, ki pod-
pirajo realni čas, imajo dogodki in pre-
kinitve različne prioritete in dogodki
z višjo prioriteto se izvedejo pred do-
godki z nižjo. V okolju Windows NT/
98/95 se na prekinitve odzivajo go-
nilniki naprav. Čeprav je večnitna teh-
nologija v veliki meri izboljšala zmož-
nost odzivanja Windows aplikacij na
dogodke, se še vseeno zgodi, da go-
nilniki naprav ne priznajo dogodkov
z višjo prioriteto. Kot rezultat tega,
prihaja pri aplikacijah napisanih v
okolju Windows do razlik med časi
odziva na dogodek. Okolju Windows
pravimo nedeterministično okolje, ker
se ne da zagotoviti, da bo čas odzi-
va na dogodek vedno znotraj dane-
ga časovnega intervala. Torej imajo
uporabniki okolja Windows opraviti
s spremenljivimi časi cikla v njihovih
krmilnih algoritmih.
Tipične zakasnitve časov cikla krmil-
nih zank, ki jih izvajajo moderni osebni
računalniki z okoljem Windows, so
reda sto milisekund. Za večino indu-
strijskih aplikacij, kot so temperaturni
krmilniki, je to dovolj natančno za kr-
miljenje v realnem času. Nekatere a-
plikacije za zajem in krmiljenje podat-
kov pa zahtevajo strogi realni čas, s
spremembami časov cikla krmilne zan-

ke znotraj deset milisekund oz. še
manj. Okolje Windows samo ni pri-
merno za aplikacije, ki zahtevajo zelo
hitre krmilne zanke v realnem času.
Veliko krmilnih zank se implementira
na namenski  strojni opremi, da bi se
izognili programski nestabilnosti in ne-
determinističnemu odzivu okolja Win-
dows. Krmilniki so načrtovani za raz-
lična ogrodja in imajo velik razpon v
funkcionalnosti. Lahko so samostojne
naprave ali pa se priključijo na stan-
dardna vodila kot se VME, PCI ali
CompactPCI. Nekateri krmilniki ima-
jo določeno ali zelo omejeno progra-
mabilnost, drugi pa uporabljajo za-
prta namenska razvojna orodja. Tak-
šni pomanjkanje standardov in prila-
godljivosti otežuje integracijo strogih
zahtev po realnem času v računalniš-
ko podprtih merjenjih in avtomatiza-
ciji. Privajanje na nove operacijske si-
steme, programsko opremo in na-
mensko strojno opremo enostavno
zahteva veliko časa, integracija z dru-
gimi komponenti aplikacije, ki ne zah-
tevajo realnega časa, pa je velikokrat
zapletena.

LabVIEW RT (Real Time) in
inteligentni multifunkcijski
vmesniki serije RT
Z namenom, da bi poenostavil raz-
voj aplikacij, ki tečejo v realnem ča-
su, National Instruments zdaj dopol-
njuje industrijsko standardno strojno
opremo za zajemanje podatkov in
program LabVIEW. Z LabVIEW RT in
strojno opremo serije RT lahko upo-
rabniki razvijajo zahtevne aplikacije,
ki se izvajajo v realnem času.

S programom LabVIEW so leta 1980
predstavili nov, hitrejši koncept razvo-
ja aplikacij, s tem da so omogočili po-
dajanje rešitev v shematični obliki, ki
je zelo blizu človeški predstavi rešitve
problema. Namen multifunkcijskih kar-
tic in programa LabVIEW je bil ved-
no poenostaviti zajemanje podatkov,
da bi lahko znanstveniki in inženirji po-
polnoma izkoristili zmožnosti osebne-
ga računalnika in istočasno opravili
svoje delo hitro in enostavno. Razvoj
programa LabVIEW je temeljil na tem
osnovnem konceptu z vključevanjem
standardnih tehnologij osebnih raču-
nalnikov, kot so večnitnost, ActiveX,
TCP/IP, DLL, itd. Medtem, ko je popu-
larnost računalniško podprtih merjenj
in avtomatizacije naraščala, se je Lab-
VIEW izkazal kot programsko orodje
za hiter razvoj in spreminjanje instru-
mentacijskih sistemov.

Strojna oprema serije RT
Za enostavno izgradnjo aplikacij za
zajemanje in nadzor podatkov v real-
nem času, uporabniki razvijejo svojo
aplikacijo v razvojnem okolju Lab-
VIEW RT in potem to programsko
kodo naložijo, da se izvaja na neod-
visnem procesorju, ki se nahaja na in-
teligentnih multifunkcijskih vmesnikih RT
serije. Torej uporabniki zanesljivo
vedo, da neodvisni procesor izvaja
le stroge sistemske zahteve glede real-
nega časa, medtem ko krmiljenje upo-
rabniškega vmesnika, shranjevanje po-
datkov in ostale aktivnosti, ki niso ča-
sovno kritične, upravlja osebni raču-
nalnik z operacijskim sistemom Win-
dows. Ker se programska koda razvi-
ta z LabVIEW RT izvaja na inteligent-
nih vmesnikih serije RT, se bodo apli-
kacije s krmilnimi zankami izvajale tudi,
če se operacijski sistem na osebnem
računalniku “zruši”. Uporabniki lah-
ko s programsko opremo LabVIEW RT
izkoristijo vso prilagodljivost strojne
opreme. Uporabniki, ki so vajeni pro-
gramiranja z LabVIEW-jem in
poznajo klasične večnamenske vme-
snike, lahko za izgradnjo zahtevnih
aplikacij v realnem času izkoristijo
predhodne izkušnje, ker je delovno

Senzorji Aktuatorji

Èas

Zajemanje
procesnih
vhodov

Generiranje
kontrolnih
izhodov

Kontrolna
odloèitev

krmiljenje v realnem času
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okolje LabVIEW RT enako in tako ne
potrebujejo podrobnega znanja o
razvojnih tehnikah za realni čas.

Multifunkcijski vmesniki serije RT so se-
stavljeni iz dveh komponent, procesor-
skega in funkcijskega vmesnika. Pro-
cesorski vmesnik, podobno kot oseb-
ni računalnik, sestavljajo centralna
procesna enota (CPU), standardni PC
nabor vezij, BIOS in RAM, medtem
ko diskovni pogoni, monitor, tipkovni-
ca, miška in ostale standardne vhod-
no izhodne naprave niso vključene.
Zato morajo vmesniki serije RT pri raz-
vijanju aplikacije, razhroščevanju,
shranjevanju podatkov in komunicira-
nju z uporabnikom delati v povezavi
z računalnikom, v katerem so nameš-
čeni. Vmesniki serije RT so na voljo v
dveh izvedbah, za PCI in PXI vodilo.
Več informacij o vmesnikih podjetja
National Instruments se nahaja na
spletnih straneh www.natinst.com/
daq.

LabVIEW RT

LabVIEW RT sestavljata dve kompo-
nenti: RT razvojni sistem (RT Develop-
ment System) in RT “engine”. Osnov-
ne funkcije RT razvojnega sistema so
programiranje in razhroščevanje pro-
gramske kode napisane z LabVIEW
RT, nalaganje programov na strojno
opremo serije RT in uporabniški vme-
snik. RT razvojni sistem je aplikacija,
ki teče na osebnem računalniku v oko-
lju Windows NT/98/95. RT “engine”
pa teče na procesorju strojne opreme
serije RT in izvaja naložene LabVIEW
RT programe v realnem času.

RT razvojni sistem se lahko uporablja
za razhroščevanje naložene Lab-
VIEW RT kode tudi medtem, ko se ta
programska koda izvaja na strojni
opremi serije RT. Vsi že poznani pri-
pomočki za razhroščevanje so na vo-
ljo tudi v LabVIEW RT in poenostavijo
razvoj.

Ko se programi napisani z LabVIEW
RT naložijo in izvajajo, lahko RT raz-

vojni sistem zapremo in naloženi pro-
grami se bodo še naprej izvajali v real-
nem času. Če pa želimo imeti upo-
rabniški vmesnik naloženega progra-
ma viden, pustimo RT razvojni sistem
aktiven. Medtem, ko se program  iz-
vaja na strojni opremi serije RT, RT raz-
vojni sistem izmenjuje sporočila z RT
“engine” in obnavlja kontrole in indi-
katorje na uporabniškem vmesniku.
Vsa komunikacija med sistemoma po-
teka avtomatsko.

RT “engine” izvaja LabVIEW RT pro-
gramsko kodo in zagotavlja determi-
nistično izvajanje v realnem času. RT
engine je večniten in teče na opera-
cijskem sistemu, ki podpira realni čas
in zagotavlja, da se niti z višjo priori-
teto izvedejo najprej. RT “Engine” se
izvaja na strojni opremi serije RT in ne
na osebnem računalniku, torej ga dru-
ge aplikacije ali gonilniki naprav ne
morejo ovirati. Na vmesniku serije RT
se izvajata samo RT “Engine” in NI-
DAQ, ki je gonilnik za strojno opre-
mo National Instruments.

Zaključek

Z uporabo izdelkov National Instru-
ments lahko uporabniki gradijo splo-
šne aplikacije za merjenja in avtoma-
tizacijo. Za inženirje, ki potrebujejo za-
nesljivo, računalniško podprto krmilje-
nje v realnem času, je podjetje Natio-
nal Instruments razvilo LabVIEW RT in
inteligentne multifunkcijske vmesnike
serije RT. Ti produkti uporabljajo teh-
nologijo programa LabVIEW in multi-
funkcijskih vmesnikov skupaj z novimi
komponentami za realni čas in omo-
gočajo maksimalno produktivnost in
prilagodljivost pri razvoju krmilnih a-
plikacij. Aplikacije napisane v Lab-
VIEW RT so vgrajene v inteligentne
multifunkcijske vmesnike serije RT in
omogočajo odziv v realnem času. Za
razliko od namenskih in zapletenih de-
lovnih okolij, National Instruments po-
nuja enostavno grafično programira-
nje, skupaj s preverjeno tehnologijo
vmesnikov.

ATTiny, AVR, AT89...

Analogne in digitalna vezja,
razvojna okolja, ADSP, AD...,
SHARK

ALMA ELECTRONIC
Jožeta Jame 16, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 386 (61) 1598-510
Fax: 386 (61) 1592-455

ZA SLOVENIJO IN HRVA-
ŠKO ZASTOPAMO PODJE-
TJA:

• AXON • BOURNS’

• ITALTRONIC • SAURO

• JAMICON • ERA

• POWER INTEGRATIONS

• PACE • AMP

• SEMICRON*

• SIEMENS*
* Samo za Hrvaško

krmiljenje v realnem času
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Sliši se kot še ena od neumnih okraj-
šav za neuspešni standard, a ni tako.
Gre za novi prodor Interneta, tokrat v
svet mobilnih komunikacij, točneje v
GSM omrežje…

Kaj je v tem novega, boste rekli. Saj
bi za silo lahko dostopal na Internet
že kar sedaj s kakim malce bolj po-
sebnim modemom… Res je, vendar bi
bil tak način dokaj neroden in pred-

vsem drag.
Wireless Application
Protocol pa definira
marsikaj in to na raz-
ličnih nivojih komuni-
kacije, od same apli-
kacije, kot je recimo
brkljalnik tipa Netsca-
pe, preko različnih ni-
vojev prenosa, vse do
samih protokolov.
WAP prilagaja obsto-
ječe rešitve novemu
okolju in vam omogo-
ča dostop na omrež-
je s samim GSM apa-
ratom. Gre za industrij-
ski standard, ki je od-
prtega tipa in katere-

Sliši se kot še ena od
neumnih okrajšav za
neuspešni standard, a ni
tako. Gre za novi prodor
Interneta, tokrat v svet
mobilnih komunikacij,
točneje v GSM omrežje…

Slika 1: Nivoji WAP arhitekture

Slika 2: Pretok podatkov med GSM omrežjem in Internet omrežjem

Avtor: Branko Badrljica

WAP - Wireless
Aplication Protocol
WAP - Wireless
Aplication Protocol

telekomunikacije
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ga poleg Nokie že podpirajo proi-
zvajalci, kot sta recimo Ericsson in Mo-
torola…

Seveda bi bil brez nekih dodatnih de-
finicij tak dostop sam po sebi precej
nesmiseln, saj vsako normalno HTML
besedilo danes zahteva prikaz na
barvnem zaslonu v vsaj VGA ločlji-
vosti, poleg tega pa stvari, kot je
recimo Java zahtevajo precej pom-
nilnika in procesorske moči. Pri da-
našnjih Pentiumih in podobnih zvereh
to ni poseben problem, je pa veliko
vprašanje, kaj lahko tam stori mi-
niaturni procesorček v GSM
napravi…
Zato so obstoječe standar-
de nekoliko predelali.
Tako bo sedaj za dostop
na splet potreben pose-
ben WAP-strežnik, ki bo
pravzaprav nekakšen
most med GSM in In-
ternet omrežjem.

Iz slike 2 je razvidno,
da igra WAP-strežnik
pri tej povezavi več
vlog: standardnega
proxy strežnika, ki
hrani v sebi pogo-
sto zahtevane do-
kumente, HTML
filtra, ki zahteva-
ne HTML doku-
mente oklesti in
predela v so-
rodno različi-
co WML.
Taka konfi-
guracija po-
leg samega
sklopa med omrežji skrbi tudi za
zmanjšanje količine prene[enih po-
datkov saj je prepustnost GSM omrež-
ja na žalost še vedno samo 9.6 kbit/
s. Načrtujejo sicer povečanje prepust-
ne moči protokolov v sklopu GSM
omrežja a kot sem pri pogovoru z g.
Jožetom Žlendrom (direktorjem pod-
jetja Teleray, ki pri nas zastopa
NOKIA-o) izvedel, je vse to zaenkrat
samo kompromis med prepustnostjo

kanala, ki je na voljo uporabniku in
možnim številom sočasnih uporabni-
kov v omrežju, zato je stiskanje in se-
lekcioniranje podatkov pred brezžič-
nim prenosom praktično nujno.

Koncem junija sta Nokia in Ericsson
začela testiranja združljivosti med iz-
delki in rešitvami, ki podpirajo WAP.
Z njimi naj bi naredili pomemben ko-
rak pri napredku WAP-a kot global-
nega standarda za mobilne podat-
kovne komuni- kacije, saj je
pomembno, da so izdelki

med seboj po-
polnoma združ-
ljivi, ne glede na
proizvajalca do-
ločenega kosa
opreme.

WAP torej omogo-
ča proizvajalcem
opreme, mrežnim
operaterjem in razvi-

jalcem aplikacij nu-
denje med seboj
združljivih izdelkov in

varnih storitev na vseh
digitalnih napravah in
omrežjih, kar bo pome-

nilo večjo ekonomičnost
in univerzalnejši dostop
do informacij. WAP-ov fo-

rum je odprt do vseh po-
tencialnih industrijskih ude-
ležencev. Če bi se radi včla-

nili v forum in pobrali speci-
fikacije WAP-a, lahko to stori-

te na www.wapforum.org.. Spe-
cifikacije so še daleč od končnih,

saj se standard razvija.

Nokia je že predstavila najnovejšo ge-
neracijo GSM naprav z vgrajeno
podporo WAP storitvam (kot je reci-
mo model 7110 ali 9110). Upam, da
bomo lahko od Telerayevih strokov-
njakov v prihodnjih številkah izvedeli
kaj več o protokolu in novih apara-
tih, lepo pa bi bilo slišati tudi kaj s
strani konkurence…
Skratka, o WAP protokolu se bo zelo
verjetno pisalo še marsikaj.

Trgovina in storitve d.o.o., Ručigajeva 8a, 4000 Kranj
Tel.: 064/366-630, 366-633, Fax: 064/224-399
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Prihodnost sistemov za
avtomatizacijo je v Fix
Dynamics-u  prisotna ze
danes.

Predstavljamo vam prvo rešitev za nadzor in
vodenje procesov na osnovi komponent.
Ime ji je Fix Dynamics in prihaja iz Intellutiona.

COM je standard za izdelavo
komponent, ki komunicirajo in
delujejo vzajemno brez tezav.
DCOM razširja zmogljivosti
COM tehnologije na
oddaljene raèunalnike.

Izboljšajte sisteme za nadzor
in vodenje procesov z
uporabo Visual Basic-a,
najsodobnejšim vgrajenim
komandnim jezikom izjemnih
zmogljivosti.

Fix Dynamics je prva rešitev za nadzor in vodenje procesov, ki
omogoèa neomejeno integracijo Intellution-ovih komponent in
komponent drugih proizvajalcev.

LJUBLJANA: MARIBOR:
Stegne 21, 1000 Ljubljana Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Tel.: (061) 151 20 30 Tel.: (062) 231 0350
Fax: (061) 151 16 35 Fax: (062) 231 0351

Metronik, elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana, d.o.o.

Odpravlja visoke stroöke razvoja in
vzdr�evanja posebnih vmesnikov za
povezavo na vhodno-izhodne
naprave in druge sisteme.

Enostavno
konfiguriranje
sistemov za
nadzor procesa
preko Interneta.

Izvedite sisteme z najkom-
pleksnejöeimi zahtevami z
enostavnim zdru�evanjem
razliËnih komponent.

Pooblašèeni distributer:

Tukaj je!
REŠITEV
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