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VODILNI V ANALOGNI
ELEKTRONIKI:

OPERACIJSKI
OJAČEVALNIKI
AD/DA PRETVORNIKI
RF ELEKTRONIKA
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NAJHITREJŠI 16-BITNI DSP
ZA UGODNO CENO!

NAJCENEJŠI SHARC DOSLEJ!

VEČNO MLADA ADSP
SERIJA JE ŠE VEDNO
NAJBOLJŠA IZBIRA ZA
VAŠE APLIKACIJE V
AVTOMATIZACIJI:

FREKVENČNI
KRMILNIKI,
PROCESIRANJE SLIKE,
PROCESIRANJE
GOVORA,...
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320MIPS

320MIPS

600MFLOPS

600MFLOPS

Embedded DSP

rešitve se prilagajajo

zahtevam vaših

aplikacij, jim

povišujejo

dodano vrednost

in prinašajo

lastnosti

prihodnjih generacij!

Za Slovenijo in Hrvaško zastopamo:
Amp
Atmel
Axon
Bourns
Era
Italtronic
Jamicon

Advanced Crystal Teh.Ltd
Analog Devices
Pace
Power Integrations
Semicron*
Sauro
Siemens* *Samo za HR
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NOVO - miniaturni DSP procesorji z vso potrebno analogno elektroniko
in flash-pomnilnikom za nadzor in upravljanje elektromotorjev

NOVO! - D DSPASHNOVO! - D DSPASH
ZA UPRAVLJANJE

ELEKTROMOTORJEV!

ZA UPRAVLJANJE

ELEKTROMOTORJEV!

DASH DSP - D
A

SH

igital
Control, nalog
Precision with Fla
Memory je prvi
Embedded DSP krmilnik
s Flash pomnilnikom v
industrijskem SOI
28-pinskem ohišju.
DashDSP™ je oblikovan
za enostavnost, obenem
pa omogča uporabnikom
prehod od mikrokrmilniških
aplikacij na moč
digitalnega procesiranja
signalov.

AD620 je vi-
soko natančen
instrumenta-
cijski opera-
cijski ojače-
valnik, ki za
nastavitev
ojačenja v mejah od 1 do 1000 zahteva
en sam zunanji upor.

AD626 je low
cost, pravi
diferencialni
ojačevalnik
z enojnim
napajanjem
načrtovan za
ojačevanje in nizko pasovno filtriranje

AD626

AD620
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Spo�tovani bralci,

prviè smo skupaj po novem letu.
Mogoèe ste nas �e malo nestrpno
èakali, a upam, da se je splaèalo.
�tevilka pred vami je polna no-
vosti. Tako smo sedaj prviè iz�li
tudi na WWWebsiteu, kjer boste
poleg nekaterih èlankov iz revije
lahko na�li precej uporabnih
novosti...

Moram reèi, da me je ta �tevilka
precej izmuèila. Z njo je bilo nam-
reè povezanih veliko novih stvari,

ki jih je bilo treba osvojiti. Tako sem sedaj �e kar lepo seznanjen z
Linuxom, saj sem moral postaviti na� stre�nik HYDRA. Ravno te dni se
zafrkavam z nastavitvijo virtualnih WWW stre�nikov in dodelitvijo
email naslovov uporabnikom, malo pa sem po�kilil tudi v umetnost
pisanja Perl skriptov... Ni kaj, �e kar nekaj dolgih noèi bo...

Portal HYDRA je torej lepo za�ivel, kar je videti tudi po poveèanem
obisku. Èe potrebujete prostor v okvirih na�ega stre�nika ali celo prisotnost
na straneh Websitea, ste dobrodo�li. Cene smo spustili na minimum,
katerega cilj je bolj ali manj pokrivanje na�ih kolokacijskih stro�kov.
Upamo, da se vam bodo zdele sprejemljive.
Ob tej prilo�nosti bi se �e zahvalil fantom iz SGN-a, saj bi brez njihove
strokovne pomoèi in obèasne brce v ta zadnjo lepo na*! al...

Kakorkoli �e, upam da so vam novosti v�eè, kajti videli jih boste �e precej.
V kratkem bo Website "Avtomatika Online" postala nepogre�ljiv del va�e
papirne revije... 

Poèasi se tudi sami spu�èamo v vode avtomatizacije. Vse veè bo preizkusov
razliène opreme in elementov za avtomatizacijo, ponudili pa vam bomo
tudi mo�nost izdelave elektronike po naroèilu. Ne glede na bogato ponud-
bo opreme za avtomatizacijo pri nas, se mi zdi, da je �e veliko prostora za
dokazovanje vrednosti domaèega znanja, �e posebno v bolj specifiènih
aplikacijah.

Upam, da boste spotoma po�kilili tudi na strani FULL_DUPLEX-a, saj
se tam ukvarjamo z elektroniko na nivoju spajkalnika in vpra�anji tipa
kako-in-zakaj, navsezadnje je veèina bralcev Avtomatike povezana z elek-
troniko na tak ali drugaèen naèin...

Va� urednik 
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Založba: HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana

e-mail: stik@avtomatika.com
tel.: 01/5428-570

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa
tel.: 041/678-753 

brankob@avtomatika.com

Grafična oprema in filmi:
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Naslov za dopise:
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Cena 770000  SSIITT, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO in
DDV sta vključena v ceno. Vse pravice pri-

držane. Ponatis celote ali posameznih delov
je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in
vedno z navedbo vira. Nepodpisane foto-

grafije so iz foto-arhiva uredništva revije
Avtomatika. Revija Avtomatika izhaja 11-krat

letno, julij/avgust je dvojna številka.
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PREDNOST UPORABE TEMPERATURNIH
PRETVORNIKOV INOR V INDUSTRIJI
Branko Badrljica
Sodobni trendi vzdr-
ževanja zahtevajo
od nas vsestransko
usposobljenost. Pred
nekaj leti je bilo
dovolj, da smo spre-
mljali tehnološke no-
vosti na področju merilno-regulacijske opreme in tako zago-
tavljali kakovostno vzdrževanje. Danes ni več tako. Za učinkovi-
to in uspešno vzdrževanje je nujno upoštevati nekaj svetovnih
konceptov, kot so: TQM (celovito obvladovanje kakovosti), stan-
dardi ISO 9000 (obvladovanje dokumentacije in meroslovje),
moderne trende na področju vodenja in organiziranja služb
vzdrževanja in prodor mikroprocesorske tehnologije v merilno-
regulacijsko opremo.  

INTELIGENTNI NAČIN OBRATOVANJA SISTEMOV 
ZA PRESKRBO Z VODO
Anton Jurca
Sistemi za preskrbo z vodo mest in naselij so specifični in izred-

no zahtevni za upravljanje in opti-
mizacijo. Pri snovanju merilnih siste-
mov, avtomatike, telemetrijskega
dela in kontrolnih centrov mora pro-
jektant dosledno upoštevati zasno-
vo in vse specifičnosti hidravljične-
ga dela, "obnašanje" sistema po
času ob upoštevanju letnih časov in
s tem povezanih sprememb v količi-
ni in vrsti razpoložljive vode, razpo-
ložljive akumulacije vezane na ur-

no in dnevno porabo in vpliv tega na režim obratovanja.

PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Samo �arec
Na področju prenosa in distribucije električne energije se zad-
nje čase dogajajo velike spremembe, ki so posledica novih
tehnologij, vse večjega integriranja telekomunikacij ter spre-
menjene organizacije trga z električno energijo, ki ga povzroča
proces deregulacije trga. Vsi ti vplivi povzročajo nove organi-
zacijske in tehnične zahteve v prenosnih in distribucijskih pod-
jetjih, ter nove produkte in sisteme na trgu. 

Kazalo vsebine
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Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:

SSSS TTTT RRRR OOOO KKKK OOOO VVVV NNNN JJJJ AAAA KKKK IIII     SSSS VVVV EEEE TTTT UUUU JJJJ EEEE JJJJ OOOO

Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak pone-
deljek od 9.00 do 11.00 ure.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 061/11215-250, e-pošta: info@sipronika.si
Se že več let ukvarja z natančnim določanjem časa, sin-
hronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega sistema.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA
sistemi - programska oprema).
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sis-
temov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@avtomatika.com
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmil-
nike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše
za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-pošti.

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ali
pošljet e vprašanje po e-pošti.

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o., 
tel. 061/810-425

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in
10. uro.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije.  V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje
ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. 
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje pro-
cesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov. 
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694-
742 ali pošljete vprašanje po e-posti. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE IND. PROCESOV

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 061/200 51 50, e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot
so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki.
Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete
vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

MARJAN STRNAD, univ. dipl.ing. el., tehnični direktor v
Robotina d.o.o., tel. 01/4273-855 ali e-mail: 
marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje
nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojs-
ka tehnika)

MERITVE NIVOJEV

Vito Koprivnikar, ing,  tehn. direktor SILON d.o.o.
tel.: 061/12 33 796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.

Svetoval bo vsak ponedeljek med 8. in 10 uro oziroma
lahko vprašanja pošljete po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec
Tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih
pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete
vprašanje po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV  - SERVO POGONI

IVAN MORANO, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v
Robotina d.o.o., tel. 05 6632 424 med 7:30 in 8:30, ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih
zagonov, zaščite motorjev.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

mag. Marijan VIDMAR, direktor poslovne enote SPE II Zastopstva,
distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: mari-
jan.vidmar@inea.si
Višji nivoji vodenja, povezave poslovnih sistemov in sistemov
vodenja. Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: dis-
tribuirani sistemi, uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje.
Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi
SQL podatkovnih strežnikov in Microsoft DNA arhitekture). Ko-
munikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket.
Vprasanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po
telefonu: 061 718 005.

VISJI NIVOJI VODENJA

Strokovnjaki svetujejo
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INFORMACIJE - Seminar o uporabi temperaturnih pretvornikov INOR

Avtor: Branko Badrljica

PREDNOST UPORABE TEMPERATURNIH
PRETVORNIKOV INOR V INDUSTRIJI

Seminar Društva vzdrževalcev Slovenije v organizaciji podjetij Elteam in Elektronabava

Sodobni trendi vzdrževanja zahtevajo od nas vsestransko

usposobljenost. Pred nekaj leti je bilo dovolj, da smo spremljali

tehnološke novosti na področju merilno-regulacijske opreme in

tako zagotavljali kakovostno vzdrževanje. Danes ni več tako. Za

učinkovito in uspešno vzdrževanje je nujno upoštevati nekaj sve-

tovnih konceptov, kot so: TQM (celovito obvladovanje kakovosti),

standardi ISO 9000 (obvladovanje dokumentacije in meroslovje),

moderne trende na področju vodenja in organiziranja služb

vzdrževanja in prodor mikroprocesorske tehnologije v merilno-reg-

ulacijsko opremo.

Vsi vemo, da je pomen vzdrževanja
obstoječe proizvodne opreme bistvene-
ga pomena za učinkovitost proizvodnje,
vendar se dostikrat zatakne ravno pri
vzdrževanju.

Vzroki so raznolike narave, od visokih
stroškov, ki bi jih zahtevalo preventivno
vzdrževanje, do prevelikih zahtev po stal-
nih zalogah nadomestnih delov itd. Po
drugi strani pa gasilski pristop vzdrže-
vanju (popravi, ko je pokvarjeno) največ-
krat ni sprejemljiv zaradi predragih zas-
tojev proizvodnje. Zato je potreben nov
pristop k tematiki.

Nove generacije strojev so dostikrat spo-
sobne visoke stopnje samodiagnostike, ki
omogoča neko omejeno predvidevanje
bodočih zapletov.  Potrebno je tudi pazlji-
vo spremljanje statistike okvar  na strojih,
ki nam lahko da neke smernice o potre-
bah servisnih materialov v nekem obdob-
ju. Predvsem pa gre za zavestno strategi-
jo podjetja, kako se bo lotila vzdrževan-
ja in servisiranja vsakega posameznega
proizvodnega koraka, da bodo skupni
stroški minimalni. 

Tako lahko ob določeni redundančosti
proizvodnih linij določimo roke, v kate-
rem morajo biti popravila in ostala vzdr-
ževalna dela končana, da to ne bo priza-

delo proizvodnega procesa in s tem po-
vezano seveda zagotovitev storitve in po-
trebnih materialov.
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INFORMACIJE - Seminar o uporabi temperaturnih pretvornikov INOR

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

LabView in novosti pri National Instruments
Zanimiva aplikacija BioBench za zajem bioloških signalov živih organizmov

Ključnega pomena je tudi obveščenost
vzdrževalcev, kot tudi izmenjevanje izku-
šenj. Zato so pri društvu vzdrževalcev
(http://www.drustvo-dvs.si/) odprli pose-
bno stran "Obvestila" (http://www.drust-
vo-dvs.si/stran.htm), na kateri lahko vzdr-
ževalci med seboj izmenjujejo izkušnje,
nasvete in nasploh uporabne informacije. 

V drugem delu seminarja so bile v obliki
delavnice predstavljene  praktične izkuš-

nje s področja meritev temperature v in-
dustriji in sicer:

Praktična uporaba temperaturnih tipal
z uporabo INOR pretvornikov.

Predstavitev rekonstrukcije merjenja
temperature na rotirajoči peči. 

Merjenje povprečne temperature v sta-
cionarni peči ali prostoru z več tipali.

Predstavitev večfunkcijskih pretvorni-
kov INOR - linearizacija signala.

Uporaba družine intelegentnih pre-
tvornikov INOR - Intelligent&Smart.

Na slikah si lahko na kratko ogledate
vzdušje na seminarju. Kljub temu, da je
bil seminar brezplačen, pa se je seminar-
ja udeležilo presenetljivo malo podjetij in
posameznikov. Morda je temu botrovala
tudi malce slaba organizacija obveščan-
ja s strani organizatorja - Društva vzdrže-
valcev Slovenije.

Predavatelja na seminarju sta bila mag.
Evgen ZGOZNIK in Miro TIŠLER
(ELTEAM d.o.o.).

A

Pri National Instrumentsu so predstavili
Labview 6-i, ki je pripravljen za komu-
nikacijo po Internetu. Kot smo že pisali, ta
verzija znanstvenikom omogoča objavo
izmerjenih podatkov na Internetu, kole-
gom pa ogled s pomočjo LAbView play-
erja . Ob tem pa novi Labview omogoča
postavitvenih merilnih aplikacij v manj ko-
rakih, kot je to bilo v prejšnjih verzijah. 
Poleg tega se LabView 6-i odlikuje z bist-
veno pospešenimi matematičnimi podpro-
grami. Tako traja FFT analiza 10.000-ih
točk v zadnji verziji samo 25 ms, medtem
ko je pri prejšnjih verzijah tovrstna opera-
cija vzela celih 693 ms.

Zanimiva aplikacija je tudi BioBench.
Tako kot ViewLab je tudi BioBench
namenjen zajemu in  obdelavi podatkov,
le da je BioBench predpripravljen za
zajem bioloških signalov živih organiz-
mov. Ker pri Biobenchu ni kaj programi-

rati, je pripravljen za uporabo praktično
takoj po instalaciji...

Program je možno naročiti v sklopu
"human physiology lab kit-a", v katerem

se poleg  programa nahaja še vmesnik
za zajem podatkov in tako odpade
zamudno ukavarjanje s kupom aplikacij-
sko specifičnih ojačevalnikov in nastav-
ljanje ojačanja vsakega ojačevalnika
posebej. 
Več informacij o novih proizvodih podjet-
ja National Instruments, ki ima svoje pod-
jetje sedaj tudi v Sloveniji, lahko dobite
na http://www.ni.com. A



Informacije: HTE d.o.o. Ljubljana

INFORMACIJE - laboratorijska oprema

Sistem MS-9160 je laboratorijski merilni sistem,

nadvse primeren za laboratorijsko uporabo pri

različnih večfunkcijskih meritvah, saj ima v enem

ohišju vgrajene kar štiri komponente: univerzalni

frekvencmeter - števec, funkcijski generator, digi-

talni multimeter in univerzalni napajalnik. Enako

velja za starejšega brata MS-9150, ki je že nekaj

časa naprodaj tudi v naših trgovinah. Poglejmo si

možnosti posameznih komponent sistema.

Univerzalni sistem MS-9160

HTE d.o.o. LJUBLJANAHTE d.o.o. LJUBLJANA

HTE d.o.o. Poslovalnica MariborHTE d.o.o. Poslovalnica Maribor

JAMICON
ELEKTROLITSKI KONDENZATORJI VSEH VRST
VENTILATORJI (12V DC, 220V AC) - (TUDI S
KROGLIČNIMI LEŽAJI!)

l

l

KATUN

PIERGIACOMIPIERGIACOMI

KATUN

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov
Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

Kakovostno orodje za elektronikoKakovostno orodje za elektroniko

Kakovostni in zanesljivi multimetriKakovostni in zanesljivi multimetri

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave
Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

EZ DIGITALEZ DIGITAL

METEXMETEX

KATUN - NOVO!
PRENOSNI SERVISNI ODSESOVALNIK ZA
UČINKOVITO ČIŠČENJE!
POLNI IN PRAZNI KOVČKI ZA ORODJE (Z
VLOŽKI PO IZBIRI)
ORODJE IN PRIBOR

l

l

l

SAURO
VRSTNE SPONKE - VIJAČNE ZA TISKANA
VEZJA
VRSTNE SPONKE - RAZSTAVLJIVE (M-TIV/
Ž-KABEL)
OHIŠJA ZA NA LETEV

l

l

l

3M
OPTIČNI KONEKTORJI IN PRIBOR
KOVČKI ZA MONTAŽO OPTIČNIH
KONEKTORJEV
LEPILNI TRAKOVI
OZNAČEVALCI ZA KABLE

l

l

l

l

EZ DIGITAL (GoldStar)
DIGITALNI MULTIMETRI
STABILIZIRANI USMERNIKI (3/5A - 30/50V)
OSCILOSKOPI (ANALOGNI, READOUT,
DIGITALNI)
FUNKCIJSKI GENERATORJI
ŠTEVCI FREKVENCE

l

l

l

l

l

METEX
DIGITALNI MULTIMETRI (TUDI Z RS-232
KOMUNIKACIJO)
DIGITALNI OSCILOSKOP - ROČNI DG
SCOPE 20MHz - UGODNA PONUDBA:

l

l

170.920,89 SIT Z DDV

PIERGIACOMI
ŠČIPALKE, PRIJEMALKE, PINCETE IN
ORODJA ZA SNEMANJE IZOLACIJE
(PO UGODNIH CENAH)

l

OLFA - NOVO!
OLFA NOŽI, ŠKARJE, ŽAGICE ZA REZANJE
PAPIRJA, LESA, BLAGA, PLOČEVINE, IZOLA-
CIJSKIH MATERIALOV, ITD...

l

XELTEK -

l

l

l

l

l

NOVO!

SUPERPRO/2000
(NOVO!)
(NOVO!)

PROGRAMATORJI (ZA PLD, EPROM,
EEPROM, MIKROKONTROLERJE, ...), VSI
PRENOSLJIVI (S PRIKLJUČKOM NA
PARALELNI PORT)

SUPERPRO Z
SUPERPRO F
SUPERPRO XL
SUPERPRO III

ADAPTERJI ZA RAZLIČNA OHIŠJA NA
ZALOGI OZ. PO NAROLIKU

l

l

SAMOSTOJNI UNIVERZALNI PROGRA-
MATOR

Roška cesta 19 1000 LJUBLJANA Tel.: 01/2301-178, 01/2301-101 Fax: 01/2301-234ll l

Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140ll l

Rezila za vsako rabo!Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

OLFAOLFA

XELTEKXELTEK

TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO Z ELEMENTI IN OPREMO ZA PROFESIONALNO
ELEKTRONIKO, ELEKTRONSKIMI KOMPONENTAMI, MERILNIMI INŠTRUMENTI,
ORODJI ZA ELEKTRONIKO, RAZLIČNIMI KABLI, OPTIKO, ...

Univerzalni števec
Merilno področje na vhodih A in B je 5Hz - 100 MHz z
občutljivostjo 70mV RMS, na vhodu C pa 100MHz - 1.3 GHz z
vhodno občutljivostjo 35mV RMS sinus. Kanala A in B sta primer-
na za razne meritve na digitalnih vezjih, saj je njuna vhodna
upornost 1 MΩ, kanal C pa je s svojimi 50Ω idealen za VF mer-
itve na radijskih napravah. Za različne meritve časovnih funkcij
lahko uporabljamo vhoda A in B z njuno razliko ali vsoto, ki jo
prikazuje velik  in pregleden LED displej. Na obeh vhodih lahko
merimo tudi dogodke in to od 0 - 99999999. 

Funkcijski generator
Funkcijski generator je pravzaprav zlata klasika s svojimi stan-
dardnimi oblikami: sinus, pravokotnik, trikotnik, poševen sinus,
rampa, pulz in pravokotnik TTL nivoja. Funkcijski generator lahko
generira impulze frekvenc 0.02Hz  - 10MHz (verzija MS-9150
samo do 2MHz) z zvezno nastavljivim izhodnim nivojem enos-
merne napetosti 0 - 10V DC, kar je zelo uporabno pri nekaterih
simulacijah telefonskega omrežja, k čemur pa pripomore tudi
izhodna impedanca, ki jo lahko izbiramo med 50 in 600Ω.
Amplituda izhodnega signala generatorja je 2Vpp - 20Vpp pri
odprtih sponkah, pri 50Ω bremenu pa 1Vpp - 10Vpp. 
Za različne meritve na digitalnih vezjih lahko uporabimo TTL
izhod, ki zagotavlja izhodni nivo višji od 3V.
Za natančno nastavitev frekvence izhodnega signala si moramo
pomagati kar z vgrajenim frekvencmetrom, saj ima sam generator
le gumb s skalo. Res pa je, da pri določenih meritvah ne moremo
istočasno opazovati izhodno frekvenco generatorja in odziv mer-
jene naprave.

Digitalni multimeter
O multimetru ne bi izgubljali preveč besed, povejmo le, da se
verziji MS-9150 in MS 9160 malce razlikujeta, oba pa lahko
merita: DC napetost, AC napetost, DC tok, AC tok, upornost,
kapacitivnost in celo induktivost. Diode lahko meri le model MS-
9150 medtem ko lahko opravlja RMS meritve le model MS-9160.
Prikaz rezultatov meritev je na velikem osvetljenem LCD dipleju. 

Napajalnik
Napajalnik ima tri pare priključkov, vsakega s svojimi možnostmi.
Sponke 1 omogočajo zvezno nastavljivo napetost 0 - 30V z nas-
tavljivim izhodnim tokom 0 - 2A (pri doseganju nastavljenega
toka deluje tokovna limita) in maksimalnim brnenjem 1mV.
Regulacija napetosti pri obremenitvi je boljša od 0.1% + 5mV,
enako velja za regulacijo izhodne napetosti pri padcu omrežne

8 9/2000
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INFORMACIJE - Laboratorijska oprema

Informacije: Synatec d.o.o. Idrija

EASY  tudi za 12V-no napajanje

AVTOMATIKA

napetosti. Izhodno napetost ali tok
prikazuje velik osvetljen LCD displej. 
Sponki 2 in 3 sta za fiksno napetost
5V/2A (3A pri MS-9160) in 15V/1A.
Maksimalna izhodna toka, pri katerih
začne delovati fold back zaščita je pri
2.2A in 1.2A.

Skupno
Napajalna napetost celotne naprave je
230V/50Hz, Sekcija DMM pa potrebu-
je še enojno 9V baterijo. Naj še omeni-
mo, da je kot opcijsko opremo možno

naročiti koaksialne kable z BNC priključ-
ki in RS 232 kabel s programsko opremo
za PC na zgoščenki. 

S ceno nekaj nad 150 tisočaki z vključe-
nim DDV za sistem MS-9150 (MS-9160
bo kmalu na voljo) si bo tako uporabno
opremo privoščil tudi marsikateri manjši
razvojni oddelek ali pa oddelek vzdr-
ževanja v proizvodnji, da niti ne govorim
o šolskih laboratorijih za katere je sistem
kot naročen.

Univerzalni laboratorijski merilni sistem MS-9160 in MS-9150

A

Do sedaj je bilo krmilno relejni modul
EASY mogoče priključiti na 24 V enosme-
rno ali 230 V izmenično napajanje.
Najnovejši model EASY 412-DA-RC je
prvi, ki ga lahko priključimo na 12 V eno-
smerno napajanje - tak vir je na primer
standardni avtomobilski akumulator.

Možnost uporabe 12 V enosmernega
napajanja odpira nova področja, kjer
lahko uporabimo krmilno relejni modul
EASY.  Taka področja so med drugim
vozila, plovila in alarmni sistemi, ki po
predpisih morajo delovati na nizki
napetosti. A



INFORMACIJE -Komunikacije -  Pattonov modem za nadzor vodovoda

AVTOMATIKA10 10/2001

Informacije: Raga  d.o.o., Ljubljana

NADZOR VODOVODA V SARAJEVU

Pri obnovi v vojni uničenega sarajevske-
ga vodovoda je sodelovala pestra med-
narodna skupina projektantov, dobavitel-
jev in izvajalcev. Glede na to, da je bilo
potrebno težko pridobljene mednarodne
kredite čim bolj racionalno izkoristiti, je
bilo tehtanje razmerja cena/učinek nuj-
no. Za nadzor je uporabljena avstralska
SCADA CITECT, na katero je priključenih
28 daljinskih postaj. V vsaki daljinski po-
staji deluje  krmilnik ALLEN BRADLEY. Ko
je že kazalo, da bo komunikacijska opre-
ma bistveno dvignila ceno projekta, se je
kot dobra in poceni rešitev izkazala upo-
raba modemov SRM 1060 (Short Ran-
ge Modem) firme PATTON Electronics iz
ZDA. 
Modemi so asinhroni in ne uporabljajo
klasičnega modemskega nadzora, kot ga
poznamo pri običaj-
nih klicnih modemih,
zato pa zahtevajo
stalne žične poveza-
ve. Podpirajo topolo-
ške povezave:  toč-
ka-točka, vzporedna
("zvezda") ali za-
poredna ("verižna")
povezava večih mo-
demov. Torej na en 'master' modem je
lahko priključenih več podrejenih mode-
mov, preko katerih računalnik ciklično
poziva končne postaje in z njimi izmenju-
je podatke v obe smeri. V Sarajevu je bilo
veliko število končnih postaj, ki jih ni bilo
možno skupaj priključiti na en modem pri
nadzornem računalniku. Pred računal-
nikom je uporabjena posebna multiplek-
sna enota (Modem Sharing Device), ki
računalniku omogoča da preko enega
samega serijskega izhoda komunicira z
osmimi 'master' modemi.  Vsak od njih pa
naprej komunicira z več podrejenimi mo-

demi v končnih postajah. Razdalje od
končnih postaj do centra se gibljejo med
300 do 6300 metri.
Največja hitrost modema 1060 je 115,2
Kb/s, je optično izoliran in deluje na raz-
daljah do 11km (odvisno od hitrosti in
preseka vodnikov). Deluje asinhrono in je
transparenten za protokol. Izključno za
potrebe sarajevskega vodovoda, je pro-
izvajalec poskrbel, da modeme lahko
napajamo z enosmerno napetostjo 24V. 
Različne izvedenke tega modema nudijo:
kartično izvedbo za vstavitev v ”rack”,
dodatno prenapotostno in optično zašči-
to, sinhrono delovanje in dosegajo raz-
dalje tudi do 32km.
Kadarkoli nam uporaba nezanesljivih
klicnih modemov, tokovnih ali drugih
adapterjev resno ogroža zanesljivost

delovanja celotnega sistema, je uporaba
omenjenih SRM modemov še kako
dobrodošla. Brez dvoma je taka rešitev
najprimernejša na projektih, kjer je veliko
število priključenih daljinskih postaj in rel-
ativno majhen pretok informacij.

Dokaz, da si tudi firma PATTON
Electronics Co. šteje sarajevski vodovod
med pomembne reference, si lahko ogle-
date na njihovi domači strani (do katere
prideskate takole: www.raga.si - Patton -
Support - Patton Library - News Releas -
Patton in Sarajevo). A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

sodoben jutri... ...with Automation to the
contemporary tomorrow...

...with Automation to the
contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com

ra g ačunalništvo - lobalna vtomatizacija

raga
d.o.o.

Ulica bratov Učakar 114
1000   Ljubljana
tel.:      01/510 18 70
fax: 01/510 18 74
GSM:  041/63 73 83
E-mail: info@raga.si

www.raga.si

EUROTHERM

Nemška kakovost...
...nizke cene!

Industrijski računalniki, HMI paneli

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,

MINUTEMAN, EX-TEC,
INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, BERNIC

Regulatorji in registratorji temperature
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Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana

Ohišja za profesionalno elektroniko

AVTOMATIKAAVTOMATIKAELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Ohišja za profesionalno elektroniko

Kakovostno ohišje je temelj vsake zanes-
ljive elektronske naprave, od avtomobil-
skega "daljinca" do kompleksnih računal-
niških sistemov.
Le to mora ustrezati veljavnim standard-
om v svoji kategoriji glede zahtevanih
električnih in mehanskih lastnosti. Pri mo-
dernih ohišjih računalniških in krmilnih sis-
temov prevladujejo zahteve po EMI ne-
občutljivosti in nizkem sevanju v okolico,
kakovostni distribuciji signalov znotraj sis-
tema, ustrezni dimenzijski točnosti izdela-
ve, kakovostnem napajalniku, če je ta del
ohišja in nenazadnje tudi hlajenju siste-
ma. 
Podjetje Rittal pri nas prodaja sisteme
ohišij in omar za elektronske sisteme. Po-
nujajo nekaj sistemov stikalnih omar, ki so
pač prilagojeni različnim zahtevam in
specifikacijam. Tako si lahko omislite ce-
lotno omaro z VME vodilom in napaja-
njem po VITA specifikacijah ali denimo
omaro za PCI/PXI vodilo in celo omaro
za samostojne računalniške sisteme. Tu
ne gre zgolj za reklamo podjetju Rittal. Si-

steme so namreč dodelali do te mere, da
bi jim tudi ostali proizvajalci morali sledi-
ti, s svojo izredno široko ponudbo pa sko-
raj ni področja v elektroniki, avtomatiza-
ciji, energetiki ali telekomunikacijah, ki jih
ne bi pokrivali.
Tovrstne teme se še nismo lotili. Še tako
dober sistem je v profesionalne namene
neuporaben, če je prepuščen neposred-
nemu vplivu okolja na občutljivo elek-
troniko. 
V to sem se lahko ne
tako davno prepričal
tudi sam. Odkar ima-
mo namreč postavljen
strežnik, mi ni rav-
no vseeno za
njegovo zane-
sljivost. Čeprav
gre za PC ra-
čunalnik, ki je
v osnovi skoraj
enak temu, na
katerem nasta-
ja tole besedi-

lo, sta v nečem bistveno različna. Moj PC
je v tem času obležal v nezavesti vsaj
nekaj desetkrat, strežnik pa ves ta čas
dela brezhibno. Nekaj zaslug za to gre
prav gotovo profesionalnemu ohišju pod-
jetja Rittal.
Skratka, v prihodnjih številkah pričakujte
serijo člankov o ohišjih za vgradnjo elek-
tronike in telekomunikacijske opreme,
stikalnih omarah, pa o klimatskih pogojih,
računalniškem nadzoru, raznem priboru,

vodilih, spojkah in
podobnih temah.

A
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INFORMACIJE - UNITRONICS - novost na našem trgu

Informacije: Damjan Hajsek, Tipteh d.o.o., Ljubljana

Ključ do učinkovite avtomatizacije-
Unitronics M90 Micro-OPLC

Operaterski panel & Programirljivi logični krmilnik v enem

UNITRONICS, podjetje, ki je novost na
slovenskem trgu je predstavilo zelo zani-
miv izdelek za naše
tržišče. Seveda gre za
novi krmilnik s prika-
zovalnikom.

M90 je proizvod pod-
jetja Unitronics in
vsekakor tudi njihova
zamisel, da združijo
krmilnik in LCD prika-
zovalnik s tipkovnico v
eno samo komponen-
to, ki ji pravijo OPLC
(operator panel &
programmable logic controler). Zadeva
je zelo uporabna tam kjer potrebujete
LCD tekstovni prikazovalnik,
za prikaz določenih vrednosti
in pa tam kjer bi radi te vred-
nosti tudi ročno spreminjali,
saj ima OPLC tudi tipkovnico s
katero lahko vnašate dolo-
čene spremenljivke. 
OPLC lahko dobite v različnih
izvedbah, model M90-TA2-
CAN ima:

deset digitalnih vhodov, 
osem digitalnih izhodov,  
dva analogna vhoda,
en analogni izhod  ter  
2048 besed pomnilnika. 

Seveda lahko dobite tudi mo-
del samo z digitalnimi vhodi in
izhodi. To je M90-T1, ima
dvanajst digitalnih vhodov in
prav tako dvanajst digitalnih
izhodov. Po želji lahko k temu
modulu dodamo še razširit-
veni modul s osem vhodi in iz-
hodi, ali pa s šestnajst vhodi in
izhodi. 
V kolikor potrebujete več ana-
lognih vhodov in izhodov
lahko dobite analogni modul s
štirimi analognimi vhodi in izhodi (0-10V,

0-20mA, 4-20mA), ki imajo dvanajst
bitno resolucijo. Te module lahko doda-

jate po želji, kot lego
kocke. V kolikor pa bi
radi priključili PT100,
vam priporočam, da
uporabite razširitveni
modul, ki je narejen
prav za te namene, to
je modul IO-PT4, ki
ima dvanajst bitno
resolucijo in deluje v
razponu od  -50 °C
do 460 °C.  
Zaenkrat je na voljo
osem različnih OPLC-

jev in osem različnih dodatnih modulov,
kar omogoča zelo širok spekter uporabe.

Povezovanje razširitvenih modulov med
sabo je dokaj enostavno, saj ima
vsak modul ob eni strani ploščati
kabel s konektorjem, ki ga names-
timo v odprtino naslednjega mod-
ula. Moduli pa se lahko pritrdijo
na standardno letev, v kolikor vRazširitveni moduli

Razvojni program U90 - programiranje aplikacije
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INFORMACIJE - UNITRONICS - novost na našem trgu

NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE

CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO

AVTOMATIZACIJE
PROCESOV IN

POGONSKE TEHNIKE

na področju

STANDARDNI FREKVENČNI
PRETVORNIKI IN ELEKTROMOTORJI
VEDNO NA ZALOGI.

POOBLAŠČEN SERVIS
ZA SIEMENS.

TEHNOLOŠKO OPTIMALNE,
ENERGETSKO VARČNE IN
CENOVNO UGODNE REŠITVE.

http://www.kevik.si

franci.keber@kevik.si

Naselje heroja Maroka 18 8290 Sevnica
Tel. (07)81 60 860 Fax:     (07)81 60 870

Kontaktna oseba: Franci Keber
( )

omari ni letve, ima vsak modul ob strani
narejene luknje za pritrditev z vijaki.
OPLC lahko pritrdite na dva načina: z
vijaki na vrata omare, ali pa v samo
omaro na letev.
Najbolj zanimiva zadeva, ki so jo
"pogruntali " v Unitronicsu, je ta, da lahko
določene spremenljivke pošljemo oziro-
ma dobimo iz OPLC-ja preko mobilnega
telefona. Da res je. V kolikor OPLC
zazna, da je določena spremenljivka, ki
ste jo nastavili prišla do vrednosti, ko
morate biti o tem obveščeni, vam OPLC
pošlje SMS sporočilo. 
Vsekakor je potrebno omeniti, da lahko
določene vrednosti v OPLC-ju spremin-
jamo in spremljamo tudi prek svetovnega
spleta (interneta). Povezavo izpeljemo
zelo enostavno v kolikor je vaš računalnik
priključen v svetovni splet, tako da lahko
spremljate, kaj se dogaja z določenim
procesom. Mogoče tudi takrat, ko ste na
službenem potovanju, pa vas zanima kaj

se dogaja z
vašo proizvod-
njo.
Do 63 M90
O P L C - j e v
lahko tudi po-
vežemo v
CAN mrežo
(in še razširit-
veni moduli na
vsakega od
teh OPLC-jev),
ki jo poveže-
mo preko RS-
232 na vaš ra-
čunalnik. S po-
močjo osebne-
ga računalni-
ka, lahko vna-
šate in sprem-
ljate vse spre-
menljivke na
vsakem od v
mrežo poveza-
nih M90. Po-
vezava OPLC-
jev med sabo
je tako enos-
tavna, da tega
niti ni potreb-
no opisovati,
saj so vsi pri-
ključki na OP-
LC-ju dobro
označeni. 
Samo progra-
miranje bo za

tistega, ki ima malo izkušenj s programi-
ranjem manjših in večjih krmilnikov, z
malo vaje zelo enostavno. Programiramo
lahko v "ladder" diagramu, ali "STL", po
želji, kakor je  pač kdo navajen.
Tekst, ki ga bo OPLC prikazoval bo čisto
po vaši želji oziroma programu. Vsekakor
nikoli ne boste imeli problemov z raznimi
licencami programov, saj je tukaj v vsak
paket OPLC-ja vključen program in kabel
za povezavo z vašim osebnim računal-
nikom. Zato mislim, da ga bo kakšen
zagrizen elektronik uporabil tudi doma, v
domače namene, mogoče za krmiljenje
kakšne centralne kurjave.
Mislim, da je ta OPLC, ki je velik kot dlan
zanimiv skoraj za vsako procesno okolje
in ne vidim nobenega razloga, zakaj ne
bi v prihodnosti ta OPLC deloval tudi pri
vas, saj je cena, glede na zmogljivosti in
možnosti razširitev z moduli, zelo ugod-
na, podjetje Unitronics pa je v svetu poz-
nano po kakovostnih izdelkih.

tipteh
d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51

http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

VSE V ENEM!
VSE V ENEM!

Programiranje spremenljivk za vnos podatkov in prikaz na displeju

HMI Editor za urejanje napisov na konzoli in prirejanje tipk

A
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INFORMACIJE - Oprema za proizvodnjo elektronike

Informacije: LPKF Laser Electronics  d.o.o., Kranj

SMT tiskalnik LPKF ZelPrint LT300

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

Nov ročni namizni SMT tiskalnik je zas-
novan za najzahtevnejše prototipne in
maloserijske nanose SMT spajkalnih past
in lepil, obenem pa ohranja enostavnost
uporabe in sprejemljivo ceno. Omogoča
tako kontaktno (on-contact) tiskanje, kot
tudi tiskanje z režo (gap).

V tehnologiji površinske montaže kompo-
nent (Surface Mount Technology- SMT)
je prvi proces nanos spajkalne paste na
tiskano vezje. Od količine, oblike in
kvalitete nanosa spajkalne paste je odvis-
na kvaliteta izdelave celotnega SMT
vezja. Zato je tudi pri prototipnem vezju
pomembno, da je nanos spajkalne paste
pravilen: to dosežemo z izbiro optimalne
paste, ustrezne šablone in tiskalnika.

LPKF ZelPlace LT300 je zasnovan po kon-
ceptu sodobnih proizvodnih tiskalnikov;
tiskalna miza z vpetim vezjem se
vzporedno približa šabloni in se po tisku
tako tudi loči. S pomočjo mikrometrov je

razdalja med vezjem in šablono
natančno določena, prav tako je zago-
tovljena paralelnost. Ročica za dvig in
spuščanje tiskalne mize je oblikovana
tako, da kritična ločitev vezja in šablone

po tisku poteka počasneje in omogoči
spajkalni pasti ločitev od šablone.
Na tiskalno mizo lahko vpnemo tudi že
na  eni strani opremljena vezja.
Pozicioniranje vezja: pomiki po osi x/y in

rotacija, je mogoče tako pod šablono,
kot tudi na servisni strani s pomočjo
posebne testne folije.

Vpenjanje in menjava okvirjev s siti ali
šablonami je hitra in enostavna.
Nastavljivi sistem omogoča vpenjanje
okvirjev različne velikosti in debeline,

predvidena pa je tudi uporaba napenjal-
nih okvirjev LPKF ZelFlex ZR. Le-ti
omogočajo enostavno menjavo kovinskih
in plastičnih šablon - en okvir, en tiskalnik,
menjamo le šablone. A
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INFORMACIJE - OBVESTILA

Informacije: PS d.o.o., Logatec

Unimotor 190 - novi motorji Control Techniques

Informacije: CadCam Design Centar, Zagreb

ACCEL User Group Meeting 
Srečanje sedanjih in bodočih uporabnikov CAD orodij P-CAD 2000, ACCEL EDA P-CAD/TANGO

Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10  Fax: 01-750-85-29

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
q

q

q

q

q

Dru�ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov

Novi motorji podjetja Con-
trol Techniques pod imenom
Unimotor 190 dopolnjujejo
obstoječe modele v serijah
UM in SLM.  Motorji so do-
bavljivi v dveh hitrostnih

verzijah - 2.000 in
3.000 o/min. De-
klariran navor je
do 60Nm in sto-

ječi navor do 78
Nm, kar pomeni ti-
pično 74% več od
najbližjih konkuren-
tov iste velikosti.   

Unimotor 190 ima
ob IEC flanši na osi ro-

torja tudi dve verziji ro-
torja - nizko in visoko-

vstrajno za optimalno rpi-
lagoditev na vztrajnost bremena. Nadaljna standardno dobavljiva oprema je tudi
zavora, možnost montaže osi za enkoder.Visokopreciznim aplikacijam so namenjeni
tudi sin/cos enkoder, multiturn enkoder in speed loop. A

Podjetje CadCam Design Centar d.o.o.,
vzpodbujeno z velikim interesom uporab-
nikov, organizira tretji ACCEL EDA User
Group Meeting. Prirejen bo 23.2.2001 v
veliki predavalnici Inštituta Jožef Štefan,
Jamova 39,1001 Ljubljana z začetkom
ob 10 uri.

URNIK
10.00 - 11.00 Napredne funkcije in
triki v P-CAD 2000 (v15.1), ACCEL EDA
P-CAD/TANGO
11.00 - 11.15 Premor za kavo
11.15 - 12.30 Napredne funkcije v
novi verziji programa P-CAD 2001 (v16)
12.30 - 13.30 Kosilo
13.30 - 16.00 Odgovori na vprašan-
ja, postavljena v priloženih anketnih listih
najpozneje  do 22.02.2001. 
16.00 - 16.15 Premor za kavo
16.15 - 17.30 Vprašanja in odgov-
ori, nasveti pri vsakdanjem delu
17.30 - 18.00 Okrogla miza  o novih
funkcijah za prihodnje verzije programov
18.00 - 18.15 Nagradna igra

PRIJAVNICA
Kotizacija za ACCEL User Group Meet-
ing znaša 10.700,00 SIT po osebi, z vp-
lačilom za Institut "Jožef Stefan", Jamova
39, 1001 Ljubljana, Davčna številka:
55560822 na žiro račun 50101-603-
50272 pri Agenciji za plačilni promet
RS, s pripisom "kotizacija za ACCEL User
Group Meeting + priimek in ime osebe,
za katero je kotizacija plačana". V kotiza-
cijo je vračunan DDV 19 %. Račun dobite
po vplačilu kotizacije. Za uporabnike z
veljavnim letnim vzdrževanjem ("mainte-
nance") za  P-CAD 2000/ACCEL EDA je
kotizacija brezplačna, pri čemer lahko
sodeluje največ toliko udeležencev, ko-
likor licenc ima določen uporabnik. Dru-
ge podatke in prijavnico v formatu Acro-
bat Reader dobite na spletnih straneh
revije AVTOMATIKA online (www.avto-
matika.com) ali na naslovu: 

CadCam Design Centar d.o.o.
Kraljevićeva 3
10000 Zagreb
Hrvatska
tel:/fax: +385-1/2302-454
E-mail: cadcam@cadcam.hr A
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STROKOVNI SEMINARJI - Integrirani informacijski sistemi v proizvodnih podjetjihAVTOMATIKAAVTOMATIKA

Proizvodna podjetja in
Integrirani informacijski sistemi

Bled, 21. 11. 2000 - Strokovni seminar
Avtor: dr. Alenka �nidar�iè, univ. dipl. in�.

popadanje z izzivi dinamičnega globalnega tržišča zahteva, da imajo man-

agerji pravočasno dostop do ažurnih in zanesljivih informacij. Eden izmed

ključnih pogojev za tako poslovanje je celovito obvladovanje fizičnih,

proizvodnih in poslovnih procesov v podjetju ter odločanje na osnovi dejan-

skih podatkov o procesih v podjetju. Izpolnitev teh zahtev pa je mogoče doseči s

postavitvijo integriranega informacijskega sistema v podjetju, ki omogoča upravl-

janje vseh funkcij in procesov podjetja. Zagotavlja dobro povezanost računalnišk-

ih sistemov, enkraten zajem podatkov v realnem času in posredovanje ključnih

informacij uporabnikom ob pravem času in na pravem mestu.

Integrirani informacijski sistem odraža
vso specifiko tehnologije in organizacije
dela posameznega podjetja, zato se ga
ne da preprosto naročiti in kupiti. Ključno
vlogo pri razvoju mora igrati uporabnik
sam. Uspešnost uvedbe sistema pa je
odvisna tudi od  naslednjih štirih elemen-
tov:

arhitekture računalniškega sistema,
od funkcij,
računalniških orodij in
pristopa k izvedbi projekta.

S ciljem, da bi uporabnikom v proizvod-
nih podjetjih posredovali čimveč
strokovnih znanj, ki jih bodo lahko upora-
bili pri projektu izvedbe integriranega
informacijskijskega sistema smo orga-
nizirali strokovni seminar "Integrirani
Informacijski sistemi v proizvodnih pod-
jetjih". Namenjen je bil predvsem vod-
stvenim kadrom, t.j. managerjem, ki se
ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo stra-
tegije uvajanja integriranih informacijskih

sistemov v proizvod-
nih podjetjih. Stro-
kovni seminar je po-
tekal v torek, 21. no-
vembra 2000 na
Bledu. Strokovni se-
minar smo organizi-
rali v sodelovanju z
našim partnerjem
USData, k sodelova-
nju pa smo povabili
tudi strokovnjake In-
štituta za poslovno
informatiko, Ekono-
mske fakultete v
Ljubljani, svetovalne
hiše Deloitte & Tou-
che in podjetja Na-
vision Software. Vsebinski sklopi semi-
narja so bili naslednji:

Vpliv informacijskih tehnologij in
spremembe v poslovnih procesih

V uvodnem sklopu je bilo govora o
pomembnosti celovitega obvladovanja
vseh procesov v proizvodnih podjetjih,
izzivih e-poslovanja in vpetosti v integri-
rane informacijske sisteme v proizvodnih

Seminar je vodila ga. Alenka Žnidaršič, ki je spregovorila tudi
o učinkovitem planiranju proizvodnega procesa

Predstavitev programske opreme USData Programsko opremo Xfactory so predstavili gostje iz USData

S
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podjetjih. S strokovnimi prispevki so sode-
lovali strokovnjaki Inštituta za poslovno
informatiko, Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani, svetovalne hiše Deloitte&Touche in
podjetja INEA.

Od krmilnikov do sistemov za uprav-
ljaje proizvodnje

Med pomembnimi funkcijami integriranih
informacijskih sistemov so zajem proces-
nih in proizvodnih podatkov, nadzor pro-
cesov in upravljanje proizvodnje. Te funk-

cije je mogoče pod-
preti z računalniški-
mi sistemi SCADA
(angl. Supervisory
Control and Data
Acquisition) in MES
(angl. Manufacturin
Execution Systems).
V drugem sklopu
predavanj je bila
strokovna predstavi-
tev računalniških sis-
temov iz te skupine:
t.j. FactoryLink in
Xfactory našega
partnerja USData.
USData je dolgolet-
ni partner podjetja

INEA. USData se zaveda pomembnosti
celovitega obvladovanja procesov v
proizvodnih podjetjih, zato deluje v smeri
razvoja gradnikov, s katerimi lahko učin-
kovito gradimo integrirane informacijske
sisteme. Pri tem pa vključuje tudi nove
poglede e-poslovanja.

S ciljem povečati učinkovitost
Učinkovitost proizvodnih procesov je
mogoče še povečati z učinkovitim plani-
ranjem in dodatnimi analizami nad pro-

cesnimi in proizvodnimi podatki. Med ra-
čunalniškimi sistemi, ki nam to omogočajo
najdemo tudi sisteme za razvrščanje in
analizo podatko, ki bodo predstavljeni v
tretjem sklopu seminarja.

Do integracije s poslovnimi sistemi
In nenazadnje, sisteme za upravljanje
proizvodnje je potrebno integrirati s pos-
lovnimi informacijskimi sistemi. V zadnjem
sklopu predavanj smo predstavili funkcio-
nalnosti sistema ERP Navision Financials
in koncepte integracije.

Strokovni seminar smo zaključili z okrog-
lo mizo, na kateri smo spregovorili o pro-
blematiki uvajanja integriranih informacij-
skih sistemov v Slovenskih podjetjih, saj se
ugotavlja, da podjetja še niso pripravlje-
na uvajati avtomatizacije. Vsi se strin-
jamo, da je stopnja informatizacije in av-
tomatizacije v industrijskem sektorju v
Sloveniji precej nižja, kot pa v razvitih
državah. Za izboljšanje stanja pa bo
potrebno zagotoviti dobro usposobljene
kadre, ki se bodo lahko spopadli s
celovitimi integriranimi rešitvami, zakaj le
celovito obvladovanje vseh procesov
vključno s poslovnimi odločitvami lahko
zagotavljajo konkurečnost na trgu. 

Ekipa domačih in tujih strokovnjakov, ki je skrbela za uspešno
izvedbo seminarja

A
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Konferenca LonWorld 2000

LonWorld 2000,
ORLANDO FLORIDA

sako leto v mesecu oktobru se zbere-

jo proizvajalci, omrežni integratorji

in uporabniki, ki uporabljajo "Odprto

tehnologijo krmilnih omrežij LonWor-

ks" z nosilcem tehnologije podjetjem ECHE-

LON na konferenci LonWorld. Poleg vsakolet-

nih predstavitev novosti in usmeritev, ki ji

pripravlja podjetje ECHELON je to tudi prilož-

nost, da se posredujejo izkušnje in na sprem-

ljajoči razstavi predstavljajo novi proizvodi.

Avtor: Miha Erklavec, univ. dipl. in�.

V

V letošnjem letu je bilo srečanje Lon-
World organizirano v mestu ORLAN-
DO na Floridi od 17. 10. do 20.
10. Že sami podatki konference
kažejo o razširjenosti omen-
jene tehnologije. Konference
se je udeležilo približno 2000
ljudi iz celega sveta. Na razstavi
je sodelovalo približno 100 razstav-
ljavcev, največ seveda iz Združenih
držav Amerike, pa tudi iz Evrope in
Daljnega Vzhoda. Manjkali niso niti pred-
stavniki Avstralije in Oceanije.

Iz Slovenije so se konference udeležili
predstavniki podjetja SILON s partnerji,
tako da je bila tudi naša država solidno
zastopana vsaj na konferenci. Na žalost
pa ni bilo nobenega predstavnika med
razstavljavci kar je razumljivo zaradi od-
daljenega tržišča ter tudi stroškov, ki jih
taka predstavitev prinese.

Konferenca LonWorld je razdeljena na
več delov. Najbolj zanimiv je vsekakor
skupni del, kjer podjetje ECEHLON pred-
stavi svojo vizijo življenja v prihodnosti z
vidika avtomatizacije. K tem predstavit-
vam ponavadi pritegnejo tudi svoje
strateške partnerje, ki razložijo delovanje
odprte krmilne tehnologije v praksi. Po-
vabljeni predstavniki na letošnji prireditvi
so bili podjetje ENEL, ki je distributor elek-
trične energije v sosednji Italiji. Drugi gost
je bil komunikacijski gigant AT&T s kateri
podjetje ECEHLON sodeluje pri infra-
strukturnih projektih. Iz Japonske se je
predstavilo podjetje NTT DATA, ki bo po-

stalo LonWorks učni center na Japonskem
in bo verjetno tudi prvo podjetje, ki bo

dobilo možnost izdajanja Lon-
Mark certifikatov. Seveda ni

moglo manjkati podjetje Sun
Microsystems, ki je že nekaj

let strateški partner LonWorks
odprte tehnologije in jo vključuje

v svoj projekt "JINI". Ključno sporo-
čilo skupnega dela konference je bilo

predanost odprtim sistemom avtomati-
zacije in popolne navezave "INTERNET"
in "LonWorks" tehnologije. Podjetje
ECHELON že nekaj let usmerja svoj
razvoj na čim večjo združljivost obeh
tehnologij in s tem enostavnejšo uporabo.
Odprta krmilna omrežja "LonWorks" so
bila izbrana kot krmilni del sistema "JINI",
ki ga razvija podjetje SUN. Prikazani so

Del seznama razstavljalcev

Konference se je iz Slovenije udeležila
ekipa podjetja Silon s svojimi partnerji



AVTOMATIKA 1910/2000

INTELIGENTNE ZGRADBE - Konferenca LonWorld 2000

bili že tudi prvi izdelki, ki bodo dejansko
združevali obe tehnologiji. Poleg tega je
podjetje ECHELON tudi v pripravljalnem
odboru kjer skupaj z podjetjem MICRO-
SOFT CORPORATION pripravljajo
"uPNP" (Universal Plug & Play), ki bi
omogočil enostavnejšo uporabo vsakod-
nevnih naprav.

Tehnologija LonWorks se uveljavlja kot
de-facto standard na področju avtomati-
zacije zgradb in tudi bivalnega okolja.
To jasno kažejo trendi in hitro širjenje
tehnologije po svetu. Velik preskok je bil
narejen od lanskega srečanja saj so se
proizvajalcem elementov pridružili tudi
proizvajalci elektronike iz Daljnega Vzho-
da. Rezultati so že vidni in podjetja kot so
Samsung inHyunday že prihajajo s svoji-
mi produkti na tržišče. 

Zaradi tega se je podjetje ECHELON
odločilo, da bo pričelo aktivneje pro-
movirati svojo tehnologijo tudi na pod-
ročji avtomatizacije v industriji. Izkušnje v
industriji polprevodnikov, kjer je postala
tehnologija standard, ki ga je potrdilo
”Združenje proizvajalcev polprevod-
nikov" kažejo na pravilnost te odločitve.
Rezultati so že vidni. Izvedba sistema va-
rovanja v jederskih centralah, avtomatiza-
cija zavornega sistema in javljanja alar-
mov na podzemni železnici v New Yorku,
detekcija plina v rudnikih zlata v Južni Af-
riki so le nekatere aplikacije narejene v
zadnjem letu. Verjetno nas v prihodnosti
čaka poplava elementov za avtomati-
zacijo v industriji, tako klasičnih progra-
mirljivih logičnih avtomatov, ki bodo imeli
za osnovo LonWorks tehnologijo, kot tudi
drugih pravih elementov odprtega indus-
trijskega krmilnega omrežja.

Pomembno področje, kjer se uporablja
LonWorks tehnologija so sistemi distribu-
cije električne energije oziroma tudi
drugih podobnih energentov (plin, toplot-
na energija). Na skupnem srečanju je ita-
lijansko podjetje za distribucijo električne
energije ENEL predstavilo svoj projekt
daljinskega nadzora odjemnih mest in

odčitavanja števcev. Podobno, kot bo v
Sloveniji se bo tudi v Italiji pričelo z odpi-
ranjem trga za električno energijo. Pod-
jetje ENEL, ki je trenutno monopolist na
tem področju se je že pred nekaj časa pri-
vatiziralo oziroma preoblikovalo iz
državnega podjetja v delniško družbo.
Odprtje trga jim bo prineslo konkurenco,
zato razmišljajo o zmanjševanju stroškov
ter dodatni ponudbi, ki bi prepričala
odjemalce, da ne bi zamenjali dobavitel-
ja. Iz tega razloga so se odločili za pro-
jekt "Contatore elettronico". Od tega pro-
jekta pričakujejo bistveno zmanjšanje
stroškov poslovanja in večje zadovoljstvo
odjemalcev. Projekt obsega menjavo
približno sedemindvajsetih milijonov
(27.000.000) števcev po celi Italiji.
Nadomestili jih bodo elektronski elek-
trični števci, ki bodo temeljili na LonWorks
tehnologiji. Poleg tega bodo postavili
celotno infrastrukturo za daljinski nadzor
in odčitavanje števcev. Vrednost projekta
ocenjujejo na ena in pol milijarde
(1.500.000.000) dolarjev. Rok trajanje
projekta bo tri leta. V tem času bodo
postavili infrastrukturo in menjali vse
števce. Na podlagi izkušenj, ki jih že
imajo s testnim poligonom, ki se nahaja v
nekem naselju poleg Rima pričakujejo
povrnitev investicije v roku štirih (4) let. Ta
čas so izračunali sam na podlagi lastnih
prihrankov in zmanjševanjem obratoval-
nih stroškov. Dodatne usluge, ki jih bodo
nudili uporabnikom bo ta čas samo skraj-
šal.

Podjetje AT&T se je obvezalo podpreti
LonWorks tehnologijo predvsem na
področju infrastrukture tako na fiksnih
kot mobilnih omrežjih. Naloga podjetja
bo nuditi uporabnikom odprte tehnologi-
je prenosne kanale za komunikacijo med
posameznimi LonWorks vozli. Tukaj se
omenja predvsem "INTERNET" kot sve-
tovno priznan standard, ki omogoča
direktno "tuneliranje" LonTalk sporočil.
Na področju mobilnih omrežij pa je tu
tehnoloija "UMTS", ki bo v bistvu
omogočala "internet" po zraku. Zanimi-
ve so bile predstavitve krmiljenje podsis-
temov, ki se nahajajo na drugem koncu
Združenih Držav Amerike kar s pomočjo
"palm top" računalnika. "Palm top" je
deloval podobno kot naš sistem GSM,
samo da ni prenašal le govor ampak
tuneliral LonTalk protokol preko Interneta.
Slogan letošnjega LonWorld srečanja
"Anytime, Anywhere" postaja več kot
resničnost.

Metronik, elementi in sistemi
za avtomatizacijo d.o.o.

Stegne 9A, 1000 Ljubljana
Tel. 01 514 08 00
Fax 01 511 16 35

http://www.metronik.si
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NTT DATA je "ISP" (Internet Service
Provider) in "ASP" (Application Service
Provider) na Daljnem vzhodu. LonWorks
tehnologijo in odprte sisteme avtomati-
zacije sprejemajo kot dopolnitev svoji
ponudbi. Avtomatizacijo razumejo glo-
balno ter v popolni povezavi s raznimi
bazami podatkov. Človek ima dnevno
opravka s množico naprav, ki so ali bodo
vsak čas inteligentne. Sama inteligenca
pa ne zadošča ampak so zadaj potrebni
tudi podatki, kot so denimo recepti za v
kuhinjo, programi za televizijo in podob-
no. Moderni svet bo te podatke povezal
s posamezniki. Karikirano bi to lahko
predstavili tako, da bo nekdo prišel v
hotel, že v času rezervacije pa bodo
posredovani hotelski kuhinji podatki o
predpisanih dietah, ki se jih mora gost
držati. Televizijski sprejemnik v sobi bo
obveščen o gostovih najljubših oddajah
in se bo neposredno povezal z domačim
televizorjem ter namestil enake programe
(recimo isti vrstni red). Seveda je to
znanstvena fantastika, vendar povezava
svetov kot je LonWorks in JINI to že omo-
gočata.

Daleč najbolj zanimivo predavanje pa je
imela podpredsednica Sun Microsys-
tems. Sun deluje kot zelo dejaven partner
v razvoju odprtih omrežij avtomatizacije.
Na srečanjih LonWorld pa za razliko od
drugih predstavijo pogled iz njihove
strani. Podrobno razločijo, kaj pomeni
priključevanje odprtih krmilnih omrežij  na
odprta medmrežja za le te in njihove
uporabnike. Tako kot NTT DATA tudi oni
predvidevajo pronicanje omrežij v skoraj
vsako napravo, ki jih uporabljamo doma
in na delovnem mestu. Veliko se govori o
široko pasovni komunikacijski povezavi
do vsakega doma, ki naj bi nadomestilo
vse sedaj znane komunikacije (televizi-
ja, telefon, radio, internet in podobno).
Zasnova široko pasovne komunikacije do
doma že vključuje tudi odprto krmilno
omrežje v vsakem domu. Naprave kot so
hladilnik, pralni stroj, pomivalni stroj, peči-
ca, interaktivni terminali, varovanje,
osvetlitve in podobno bodo dostopni (z
različnimi pooblastili) tudi preko širokopa-
sovne komunikacije.
Drug del konference pa so predstavitve
tehnologije in novosti ter učne ure, ki jih
prireja ECHELON in TOSHIBA. Tu so
predstavljeni mikroprocesorji, novosti in
novi načrti. Letos je sodeloval tudi novi
proizvajalec CYPRESS s predstavitvijo
svoje serije mikroprocesorjev. Podjetje

ECHELON predstavi mrežne vmesnike
(transcieverje). Že par zadnjih let je velik
poudarek na vmesnikih za komunikacijo
po 220V. Letos je to bilo izrazito, saj bo
podjetje ENEL le to s pridom uporabljalo
pri svojem projektu.
Od programske opreme je bil predstav-
ljen mrežni operacijski sistem LNS 3.0 z
orodjem, ki je nastalo na njegovi osnovi
LonMaker for Windows 3.0. Glavna
novost je popolna združljivost s TCP/IP
protokolom in uporaba "virtualnih mrež-
nih vmesnikov", ki so priključeni na TCP
/IP omrežje. Eden od takih vmesnikov je
tudi i.lon 1000, ki se proizvaja v sodelo-
vanju s podjetjem CISCO.

Učne delavnice so razdeljene na
posamezne glavne teme. V letošnjem letu
so bile to AVTOMATIZACIJA DOMA,
AVTOMATIZACIJA ZGRADB in INDUS-
TRIJSKA AVTOMATIZACIJA. V učnih
delavnicah predstavijo posamezna pod-
jetja svoje izkušnje iz določenega
področja. Letošnje leto je tudi podjetje, ki
je pooblaščeni integrator odprtih omrežij
v Sloveniji, SILON predstavilo projekt
avtomatizacije daljinskega ogrevanja v
Sloveniji. Predstavitev je potekala v okviru
učne delavnice AVTOMATIZACIJA
ZGRADB. 
Kot zaključek srečanja je vsako leto
podelitev priznanj za najboljše izdelke

tako proizvoda kot tudi programske
opreme. Letos je bilo prvič podeljeno tudi
priznanje za najboljši integrirani odprti
sistem avtomatizacije. Dobitnik nagrad so
podjetje TAC iz Švedske za svoj krmilnik
TAC XENTA 511. Na področju pro-
gramske opreme "plug-in" je bilo nagra-
jeno podjetje BIRCHER GEBAUDETECH-
NIK iz Švice za PENTALON MS Plug-in.
Kot najboljši projekt odprtega interoper-
abilnega omrežja pa je bil izbran projekt
"OSCEOLA SCHOOL DISTRICT" podjet-
ja "Jack Joyner Heating & Air
Conditioning" iz ZDA.

Predstavnik Silona, g. Miha Erklavec je
predstavil avtomatizacijo daljinskega
ogrevanja

A
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Osnovni principi
instalacije

modernem bivalnem ali delovnem

okolju se uporabnik kot posameznik

ali kot skupina srečuje z množico sis-

temov, od katerih ima vsak svojo na-

logo (razsvetljava, ogrevanje, protivlom,

javljanje požara,..), vendar tudi vsak svoj

način delovanja, svoj način napajanja ali svoj

način daljinske kontrole. 

EIB instalacija povezuje različne senzorske

elemente (svetloba, temperatura, vlaga,

veter, ročni vklop/izklop,...) preko procesnih

enot (krmilnik osvetljenosti, regulator temperature,..) z izhodnimi

napravami (motorski pogoni, stikala, ventili,...). Komunikacija

med EIB elementi poteka v obliki telegramov, v katerih je zapis o iz-

voru, o cilju in o ukazu, ki ga mora določeni izhodni element izvesti.

Avtor: Janez Mohoriè, univ. dipl. in�.

Primeri uporabe EIB 
za individualne hiše

V individualni hiši se z EIB sistemom
poudarja udobnost, varnost in varčevan-
je z energijo. Nekaj teh funkcij je v nadal-
jevanju na kratko predstavljeno.

Udobnost si predstavljamo kot :
vklapljanje posameznih aparatov ob
določenem času
odpiranje/zapiranje oken za prezra-
čevanje
krmiljenje senčil v odvisnosti od lege
sonca
enostavna pri-
lagoditev razsvetl-
jave ob spremem-
bi notranje
opreme

us t va r jan j e
p o s e b n i h
s v e t l o b n i h
efektov
zalivanje vrta
tudi v času
naše odsot-
nosti
upravljanje z
n a p r a v a m i
preko TV ek-
rana
za invalide
možnost akti-
viranja nap-
rav preko senzorjev ali z govorom

centralno stikalo za razsvetljavo
celotne hiše 

v dnevnem prostoru reg-
ulacija jakosti luči preko

IR daljinskega upravljalnika
možnost pregleda stanja naprav v hiši
po telefonu
merjenje vlage v predprostoru ali zim-
skem vrtu in avtomatsko odpiranje zra-
čnih loput; v primeru padavin avtomat-
sko zapiranje
kontrola polnosti greznice
kontrola delovanja in prekrivanja ba-
zena

Zagotavljanje večje varnosti z EIB dose-
žemo na naslednji način :

v času naše odsotnosti se lahko dolo-
čene luči v hiši vklapljajo/izklapljajo
in ustvarjajo "živo hišo"
senzorji gibanja, ki so ob naši prisot-
nosti aktivni kot stikala za luč, se v ča-
su naše odsotnosti spremenijo v javlja-
lnike alarma
centralni izklop zunanjih vtičnic
aktiviranje tokokrogov, oziroma nap-
rav preko ISDN priključka
javljanje stanja, napak ali alarma pre-
ko ISDN priključka na poljubno mesto
javljanje požara, dima preko ISDN

priključka na poljubno mesto
senzor izliva vode v prostoru

Varčevanje energije je možno izvesti, če
imamo meritve in kontrolo:

z EIB lahko merimo pretoke elektrike,
plina, vode..
s krmiljenjem porabnikov preko kon-
taktorjev ali ventilov lahko preprečuje-
mo prekoračitev konične vrednosti
ob merjenju zunanje temperature lah-
ko preklapljamo med raznimi sistemi
ogrevanja (toplotna črpalka, sončni
kolektor, talno, radiatorsko, ali kon-
vektorsko)

Povezovanje EIB naprav v novih zgrad-
bah je v glavnem izvedeno s kablom
IY(St)Y 2x2x0,8. Tudi za objekte, kjer se

V



AVTOMATIKA22 10/2001

AVTOMATIKAAVTOMATIKA INTELIGENTNE ZGRADBE - EIB instalacije

EIB še ne vgrajuje, se predlaga vgradnja
cevi do tipskih mest v hiši, da se lahko kas-
neje tak kabel uvleče v cev. 

Za individualno obstoječo hišo obstoja
možnost vgradnje EIB v obliki povezav
preko radijske povezave, da se čimbolj
izognemo grobim inštalacijskim pose-
gom. Dodatna inštalacija je potrebna v
glavnem le pri oknih, kjer nastopi mag-
netni kontakt za kontrolo odprtosti in
pogon žaluzij, oziroma pogon odpiranja
okna.

Primeri uporabe EIB 
v poslovnih objektih

Z nadzorom električnih instalacij preko
EIB sistema želimo v poslovnih objektih
doseči ekonomske učinke, udobje na de-
lovnem mestu, možnost hitrega prilaga-
janja organizacijskim spremembam, nad-
zor nad napravami. 

Veliki poslovni objekti zahtevajo veliko
porabo energije v smislu ogrevanja, pre-
zračevanja ali  osvetlitve. 

S stalnim nadzorom senčil dosežemo
manjši pritok sončne energije, kar poleti
pomeni manjše ohlajanje. Dodatna mož-
nost je kontrolirano odpiranje oken po-
noči. S tem dobimo naravno prezrače-
vanje, kar prihrani energijo ohlajanja čez
dan. Če pozimi senčila ponoči zapremo
ohranimo notranjo toploto stavbe. Igra
teh elementov je možna šele ob električni
kontroli končnih elementov in stalnem
merjenju temperature in ostalih dejavni-
kov v stavbi in izven nje. EIB sistem to
omogoča in je zato primerno orodje za
ekonomsko varčevanje.

Z dodatno kontrolo prisotnosti na
delovnem mestu lahko v  stavbi z EIB sis-
temom prihranimo do 50% energije
(podatek 50% je že konkreten, ne le
primer na papirju). To pa je podatek, ki
pove veliko in ki hitro vrne potrebno
investicijo. 

Kontrola prisotnosti se izvede senzorsko
ali s kartico in čitalnikom kartic pri vratih.
Izvedba s senzorjem omogoča istočasno
tudi vzdrževanje konstantne svetlobe.
Čitalnik kartic pa daje ustrezen signal za
ogrevanje in razsvetljavo kakor tudi za
evidentiranje delovnega časa.

V poslovnih prostorih je pomembna
primerna osvetlitev. Tako želimo v smeri
globine prostora (proč od okna) bolj
osvetljevati in obratno. To krmiljenje je z
EIB sistemom enostavno rešljivo. V večjih
objektih je želja spremljati in upravljati
razne naprave pripeljala do centralnega

nadzornega siste-
ma, kjer se ti podatki
lahko prikažejo v tek-
stovni ali grafični obli-
ki. Na tekstovnem ek-
ranu se lahko prika-
žejo funkcije v več ni-
vojih. Pri tem se pri-
kaže stanje elementa
(vklop ali izklop), ki
hkrati omogoča upra-
vljanje. Smisel takega
nadzora se kaže v
vklapljanju naprav
po izbranem urniku,
ker se z analizo do-
godkov v nekem ob-

jektu lahko pride do zakonitosti, ki se cik-
lično ponavljajo. Pri tem moramo pa imeti
proste roke za razne spremembe in EIB
nam vse to omogoča.

Sodobni, večji nadzorni sistemi
omogočajo istočasno sp-
remljanje video slike iz  

kamer na istem ekranu
PC-ja kot tudi sliko tlorisov posameznih
etaž z grafičnim prikazom stanja luči,
žaluzij, vrat, požarnih loput ter z možnos-
tjo upravljanja z njimi.
V velikih objektih prihaja tudi do povezo-
vanja EIB sistema z večjimi sistemi, za kar
so izdelani posebni elementi, ki se pro-
gramirajo s strani obeh sistemov in ni
izgub ali podvajanj informacij. Taki ele-
menti (primer je DP/EIB Link za povezavo
EIB sistema s PROFIBUS omrežjem) so
primerni za povezavo med industrijskim
in poslovnim delom objekta. Tako je
možno odpiranje strešnih kupol in raz-
svetljavo vezati na delovanje proizvodne
linije, pri čemer bo senzor dežja v pri-
meru poletne nevihte sam zaprl strešna
okna. Možnosti takih povezav so odprte
in kažejo na odprtost EIB sistema, na nje-
govo bodočnost in širino, saj po tem prin-
cipu deluje najmanj 110 proizvajalcev
elektro opreme.

Če je za individualne hiše sistem EIB še
vedno le neko udobje, varnost, pa je za
nove poslovne stavbe obvezna oprema.

V Sloveniji se je v času dveh let in pol z
EIB sistemom opremilo že več kot 20
objektov, ki so večinoma poslovnega
namena, vendar se pripravljajo tudi
objekti individualne gradnje, kjer je opre-
ma prostorov zahtevnejša.

Šolanje uporabnikov (elektro projektan-
tov)  se je pri nas šele sedaj razmahnilo,
vendar bo to s časom postalo stalnica,
kakor je postalo šolanje za strukturirano
ožičenje. A
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"Inteligentni" način obratovanja 
sistemov za preskrbo z vodo

Vodovodni sistem mesta in okolice

istemi za preskrbo z vodo mest in naselij so specifični in izredno zahtevni za upravljanje in opti-

mizacijo. Pri snovanju merilnih sistemov, avtomatike,  telemetrijskega dela in kontrolnih cen-

trov mora projektant dosledno upoštevati zasnovo in vse specifičnosti hidravljičnega dela,

"obnašanje" sistema po času ob upoštevanju letnih časov in s tem povezanih sprememb v količi-

ni in vrsti razpoložljive vode, razpoložljive akumulacije vezane na urno in dnevno porabo in vpliv tega

na režim obratovanja.

Avtor: Anton Jurca, in�. elek., COX d.o.o., Ljubljana

S
Posebno pozorno je treba določiti čas in
način črpanja. Ne smemo pozabiti, da
imamo v vodovodnih sistemih mest tudi
po več megawatov inštalirane moči in
optimalno obratovanje lahko bistveno
zniža stroške za električno energijo.
Posebej moram opozoriti še na velike raz-
dalje med objekti (tudi po več kilo-
metrov), kar zahteva specifičen način
reševanja in na potrebo po stalnem nad-
zoru nad celotnim sistemom zaradi
zanesljivosti obratovanja oz. pravočasne
intervencije. Verjetno ni potrebno posebej
poudarjati interdisciplinarnosti takega
projekta in potrebe po sistemskem pristo-
pu, saj v končni fazi rezervoarski prostor,
vrsta cevovoda in karakteristika črpalke
lahko popolnoma spremenijo pogoje ob-
ratovanja in s tem tudi višino stroškov. Lah-
ko torej rečemo, da ne govorimo o klasič-
nem krmilju, pač pa o "inteligentnem" od-
ločanju glede na trenutne pogoje v siste-
mu in približevanju optimalnemu režimu
obratovanja.

Še bolj zahteven postane sistem takrat, ko
imamo na razpolago tudi vodo iz gravi-
tacije ali vodo različne kvalitete. V takih
primerih je potrebno prvo uporabiti cenej-
šo in bolj kvalitetno vodo, v kolikor je le te
premalo, pa preskrbo dopolnjevati z
manj ugodnimi viri.

V praksi predstavljajo precejšen problem
tudi povezave za prenos podatkov in up-
ravljanje med objekti. S prenosom avto-
nomije na najnižji nivo se občutno spre-
meni tudi telemetrijski sistem in vloga kon-
trolnega centra.

V primerjavi s klasičnim načinom uprav-
ljanja, ko smo črpalke vklapljali kaskadno
ali kaskadno-tarifno ne glede na ostale

pogoje v sistemu in ko smo morali med
objekti in aparati imeti neprekinjeno zve-
zo, nam nova oprema omogoča popol-
noma poljuben način upravljanja, avto-
nomno obratovanje, direktne povezave
mimo kontrolnega centra in vsklajevanje
delovanja celotnega sistema preko kon-
trolnega centra.

Današnji kontrolni center ne potrebuje
stalne posadke, omogoča pa preko po-
sebne programske opreme vpogled v
stanje sistema iz katerega koli PC raču-
nalnika ali GSM telefona. Po istih poteh
je možno pošiljati tudi komande.

V nadaljevanju so podane  projektne
rešitve avtomatizacije vodovodnega sis-
tema za preskrbo celotnega mesta in
okolice. Vodovodni sistem je že v obrato-
vanju, sistem avtomatike tudi že delno,
potekajo pa dela za dokončanje.
Dosedanje obratovanje je pokazalo zelo
dobre rezultate, saj kljub letošnjem suš-
nem poletju ni prišlo nikoli do prekinitve
pri preskrbi z vodo.

Opis sistema
V bližini mesta (nekaj kilometrov) je zajet-
je kvalitetne pitne vode. Količina zadošča
za kompletno preskrbo mesta v spom-
ladanskem in jesenskem času, poleti in
pozimi pa vode ni dovolj. Manjkajočo
količino dajeta dve črpališči, zaradi širit-
ve sistema in povečanja porabe je v pla-
nu izgradnja še tretjega.

Zaradi konfiguracije terena je mestna
mreža razdeljena na dve tlačni coni. V pr-
votni varianti je bil zgrajen le vodohram
R1. Zaradi previsokih tlakov v nižjem
delu, je reducirni ventil uravnaval tlak za
spodnjo cono. Črpališče T je dopolnjeva-

lo zgornjo  cono, črpališče F pa spodnjo
cono.
Dokler je gravitacijske vode dovolj, tak
sistem odlično obratuje. Težave se prično,
ko je poraba večja od kapacitete zajetja.
Voda namreč odteče v nižjo cono, črpal-
išče T nima zadostne količine in tako
ostanejo zgornji deli mesta brez vode.
Črpališče F mora vodo dvigovati tako
visoko, da prepreči odliv iz zgornje v
spodnjo cono. V času manjše porabe pa
je bila kapaciteta vodohrama R1 prema-
jhna in gravitacijska voda je šla v preliv.

Za rešitev opisanega problema in za
pokrivanje urnih konic so naknadno
zgradili vodohram R2. Reducirni ventil ni
več potreben. Sedaj vodohram R2 deli
zgornjo in spodnjo tlačno cono. S tem je
tudi postavljena projektna naloga za
avtomatiko:

V zgornji coni je potrebno zadržati
toliko vode, da pokriva celotno
porabo. Odvečna voda se pretoči v
spodnjo cono. V kolikor je vode
dovolj, se viški akumulirajo v R2 in R1,

Jarški Brod - eno od ljubljanskih vodnih
zajetij
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kasneje tudi v zajetju Z. Tu pa gre v
preliv.
Če vode ni dovolj, se zapre dovodna
loputa v R2. Vsa gravitacijska voda

ostane v višji coni, v nižjo cono pa
črpamo vodo iz črpališča F (manjša
višina črpanja Ţ občutno manj porabe
električne energije).

V kolikor tudi ta situacija ne zadošča,
črpališče T polni zgornjo cono, črpal-
išče N pa bo (naslednaj faza) poma-
galo črpališču F.
Sistem avtomatike mora poleg nave-
denega upoštevati še akumulacijo v
R1 in R2 za pokrivanje koničnih obre-
menitev, črpanje pa prilagoditi tudi ta-
rifam električne energije.

Omenil sem, da je v določenih obdobjih
toliko vode, da gre v preliv. Ker gre za
kvalitetno pitno vodo, bo ta sistem
povezan v regionalni vodovodni sistem, v
katerega bo pošiljal vso odvečno vodo.
Ta povezava bo omogočala tudi dobavo
vode iz regionalnega sistema v primeru
okvare ali kakšne druge nezgode.

Meritve in avtomatika
Da bi lahko izpolnili dve bistveni zahtevi -
popolnoma izkoristiti gravitacijsko vodo
in  minimalno vključevati črpalke - mora-
mo regulirati obratovanje po želeni krivu-
lji nivoja, ki jo določimo na osnovi diagra-
ma dnevne porabe (slika 4). Da ne pride
do motenj v omrežju, mora biti dejanski
nivo enak ali višji od želenega. Zaradi
lažjega razumevanja si na sliki 2 oglejmo
delovanje vsakega objekta posebej.

Slika 1: Vodovodni sistem mesta
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Vodohram R1 dobiva vodo iz zajetja. Če
je nivo višji od želene vrednosti, dovoljuje
iztok v vodohram R2. Če se nivo zniža na
vrednost e, pošlje krmilnik vodohrama R1
krmilniku vododhrama R2 zahtevo za
zapiranje regulacijske lopute na dovodu
v R2. Krmilnik v R2 začne pulzno zapirati
loputo, dokler se nivo v R1 ne dvigne na
vrednost f. Ob prekoračitvi te vrednosti
krmilnik v R1 pošlje v R2 komando za
prenehanje zapiranja. V kolikor nivo
naraste na vrednost c se zadeva ponovi,
le da v smeri odpiranja. Odpiranje traja,

dokler se nivo ne zniža na vrednost d.
Pulzno regulacijo smo uporabili zaradi
izredno dolgih mrtvih regulacijskih časov.
Vrednosti a in b (slika 4) pa moramo
določiti s poizkusi na samem objektu.

Ko se vodohram R2 napolni, krmilnik v R2
zapre dovodno regulacijsko loputo in
voda se akumulira v vodohramu R1. Ko
doseže nivo v R1 vrednost 0, da krmilnik
v R1 komando za zapiranje loputi na
dovodu. Voda se v tem primeru akumulira
v samem zajetju. Ko se nivo zniža na

vrednost 1, da kr-
milnik komando za
odpiranje lopute.

Regulacija torej po-
teka med točkami e
- f in c - d. Vrednosti
e, f, c in d se vpiše-
jo, kot parametri v
krmilnik v R1, vred-
nosti a in b pa v
krmilnik v R2.
Zaradi zanesljivosti
obratovanja kon-
troliramo vse meril-
ne kroge. Če pride
v merilnih sistemih
do okvare in je tok
< 3.6 mA oz. >
22.0 mA, krmilnik
javi v center okvaro
in preneha opisano

regulacijo. V tem primeru krmilnik v R1
odpira/zapira loputo na dovodu v R2
preko nivojskih stikal v R1. Tudi v tem pri-
meru pošlje krmilnik samo komando od-
pri oz. zapri, izvršitev pa prevzame krmil-
nik v R2.

V vodohramu R1 je vgrajena tudi napra-
va za dezinfekcijo vode D. Krmilnik vkla-
plja/izklaplja napravo glede na pretok
F1, v primeru prenizke ali previsoke vred-
nosti rezidualnega klora pa obvesti kon-
trolni center.

MHE - mala hidroelektrarna bo zgrajena
v drugi fazi. Proizvedeno električno ener-
gijo bo oddajala v omrežje. MHE bo
imela svoj krmilnik IK, ki bo po internem
komunikacijskem vodu povezan s krmil-
nikom v R1. Povezovala se bosta na skup-
ni modem.

Črpalna postaja T služi za dopolnjevanje
vode v zgornjo cono, če ni dovolj vode iz
gravitacije. Če se zniža tlak, se vključi čr-
palka. Ko vrednost tlaka preseže nastav-
ljeno vrednost se črpalka ustavi. Ker ta čr-
palka zelo redko obratuje - mora pa biti
vedno pripravljena za obratovanje - jo kr-
milnik v črpalni postaji vključi vsako noč
za 10 minut (v času cenejše tarife), negle-
de na tlačne razmere v sistemu.

Vodohram R2 dobiva vodo iz vodohra-
ma R1, skrbi pa za preskrbo spodnje co-
ne. Kot v R1 je tudi za R2 izdelan dia-
gram želenega nivoja (slika 4). Regula-
cija po tej krivulji pa poteka z vključeva-
njem in regulacijo delovanja črpalk na
črpališču F (vodnjaka V1 in V2) in kasne-
je tudi vodnjakov na črpališču N.

V zgornjem delu vodohrama, med točka-
ma 0 in 1 ni regulacije. Če je v sistemu
dovolj vode in le ta naraste na vrednost
0, krmilnik zapre loputo na dovodu in
vodo akumulira v R1. Ko se nivo zniža na
vrednost 1, da krmilnik komando za odpi-
ranje lopute, vendar le, če ni drugačne
komande iz R1 (npr. premalo vode v R1).
Ko se nivo zniža na vrednost R (slika 4)
pa prične krmilnik z vklopom in regulacijo
črpalk na črpališču F (kasneje tudi na
črpališču N). S črpalkami upravljamo na
trend spremembe nivoja in na na abso-
lutne vrednosti - sledimo torej dani želeni
krivulji. 

Krmilnik IK v R2 spremlja preko ustrezne-
ga merilnika nivo v vodohramu in ga

Slika 2: Krmilniki in telemetrijske zveze

Slika 3: Kontrolni center in črpališče
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primerja z želeno vrednostjo. Izračunava
si spremembo nivoja v določenih
časovnih intervalih (nastavljivo kot
parameter od 1 do 15 minut). Predvideno
spremembo nivoja (odstopanje od krivul-
je želenega nivoja) razdelimo na deset
točk (vrednost 0-1, 0-2, 0-3 do 0-10 Ţ gle-
jte sliko 4). Ko doseže trend vrednosti 0-
1, ob upoštevanju vseh filtriranj, motilnih
signalov in nastavljenega faktorja dušen-
ja (vse se nastavlja kot parametre) pok-
liče center in mu sporoči to vrednost. Če
se trend zniževanja povečuje (točka 0-2
do 0-10), IK ob prekoračitvi vsake nas-
tavljene točke pokliče center in mu
sporoči novo vrednost. Popolnoma enako
velja tudi za porast nivoja (+ ali - vrednost
spremembe).

Računalnik v kontrolnem centru sprejme
podatke in po svojem programu vklaplja
in regulira črpalki v vodnjakih V2 in V1
oz. na črpališču N. Glede na velikost
trenda zahteva , katera črpalka naj
obratuje in s kolikšnimi vrtljaji (frekvenčna
regulacija). Izvajanje teh komand pa je
prepuščeno lokalnim krmilnikom IK na

posameznih vodn-
jakih. Po potrebi se
število točk za javl-
janje trenda iz R2 v
center lahko polju-
bno poveča in s
tem prilagodi števi-
lu, vrsti in kapaciteti
črpalk na obeh čr-
pališčih.

Ker krmilnik IK iz
vodohrama R2 kli-
če center le ob pre-
koračitvi nastav-
ljenih točk je število
klicov in čas za ko-
munikacijo zelo kr-
atek, če si kolikor
toliko pravilno pos-
tavimo želeno kri-
vuljo nivojev po ča-

su. (Krivulji si lahko tehnolog poljubno
vpisuje ali spreminja). Da ne  bi v tem reg-
ulacijskem krogu prišlo do težav zaradi
zasedenosti telefonskih linij, smo poveza-
vo vodohramov na kontrolni center pred-
videli s svojo telefonsko številko - ločeno
od ostalih povezav.

Tudi v R2 imamo predvideno kontrolo
merilnih krogov in varnostni sistem za
vklop/izklop črpalk po nivojskih stikalih.
V primeru okvare pošlje krmilnik v kon-
trolni center podatek, o napaki v merit-
vah, oz. o vrednosti 0 in 1 nivojskih stikal.
Kontrolni center v tem primeru po rez-
ervnem programu vklaplja v naprej
določene črpalke. Izbiro črpalk in režim
obratovanja se vpisuje kot parametre.

Črpališče F obratuje na zahtevo krmilni-
ka iz vodohrama R2, pa tudi na zahtevo
merilnika tlaka na samem črpališču. Na
vodovodni sistem v bližini črpališča je
namreč priključena tovarna, ki ima velike
in sunkovite odjeme vode iz omrežja. To
povzroči padec tlaka v sistemu. V primeru
znižanja tlaka pod nastavljeno vrednost,

krmilnik v sklopu
dezinfekcije, na ka-
terega je priključen
tudi merilnik tlaka,
zahteva preko cen-
tra vklop črpalk V2
oz. V2 + V1 Ţ ena-
ko kot je to opisano
za nivo (trend) v
R2. Krmilniki v vod-
njakih preko centra

in frekvenčnega pretvornika vzdržujejo
konstantni tlak v sistemu. Krmilnik v sklopu
dezinfekcije pa skrbi tudi za upravljanje
in kontrolo dezinfekcijske naprave in
povezavo te naprave v kontrolni center.

Vodnjak V2 je opremljen s frekvenčnim
pretvornikom. Tudi vodnjak ima svoj krmil-
nik, ki skrbi za lokalno avtomatiko in ga
povezuje v kontrolni center. Komando
vklop/izklop in vrednosti za frekvenčni
pretvornik dobiva iz kontrolnega centra
(glejte opis R2). Poleg tega  mora krmilnik
skrbeti tudi za zaščito vodnjaka (slika 5)
in za kontrolo merilnih krogov. Do vred-
nosti nivoja Lr lahko vodnjak obratuje s
polno kapaciteto. Če pride do poman-
jkanja vode v podtalnici, začne krmilnik
zmanjševati količino (preko frekvenčnega
pretvornika) in vzdržuje ravnovesje med
dotokom in črpanjem. V kriznih situacijah
lahko torej izkoristimo vso razpoložljivo
vodo. Če pa se nivo spusti na vrednost Lo
se vodnjak izključi. Zaradi zavarovanja
črpalke je vgrajeno še varnostno nivojsko
stikalo, ki izključi črpalko, če bi prejšnji
sistemi zatajili. 

Omenil sem, da je v določenih časovnih
obdobjih dovolj gravitacijske vode in
obratovanje vodnjakov ni potrebno. Da
pa so črpalke vedno pripravljene za
obratovanje, se tudi vodnjaki vsako noč
vključijo za deset minut.

Vodnjak V1 nima frekvenčne regulacije.
Ker je tudi manjše kapacitete, služi kot
dopolnitev vodnjaku V2. Obratujeta
lahko skupaj.

Mestna mreža ima predvidene kontrolne
točke. Morda bodo tu vgrajeni tudi sekci-
jski zasuni. Vsako okno na mreži bo
opremljeno s svojim krmilnikom UC-1, ki
bo povezoval okno s kontrolnim centrom.

Mikroprocesorski krmilnik
Izgled krmilnika in njegova standardna
konfiguracija je razvidna iz slike 6. Bistvo
tega krmilnika je v njegovi zasnovi - pri-
lagojen je za manjše tehnološke celote.
Ima integrirana LED in LCD prikazovalni-
ka na katerih čitamo vse merilne vrednos-
ti,  vse signale in opozorila, navodila in
napotke. Integrirana je tudi enostavna tip-
kovnica za posluževanje. Krmilnik je v
opisanih objektih uporabljen kot lokalni
avtomat, kot prikazovalnik, signalizator in
telemetrijska postaja. Čeprav gre za
majhen krmilnik, se po RAM-u in EEP-

Slika 3: Kontrolni center in črpališče

Slika 5: Regulacija frekvenčnega pretvornika vodnjaka
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ROM-u lahko primerja z mnogo večjimi
klasičnimi krmilniki.
Najbolj pomembno pri krmilniku je to, da

je programska op-
rema grajena po-
polnoma multiopra-
vilno in da je para-
metrsko orientirana.
To daje sistemu veli-
ko preglednost, s
tem pa relativno
enostavnost in viso-
ko stopnjo zaneslji-
vosti. Programi so
izdelani v program-
skem jeziku C, mož-
no pa je uporabiti
tudi BASIC. Ker
programerju niso
predpisani bloki in
druge zahteve, ima
popolno svobodo
pri programiranju.
Krmilnik je tudi do
uporabnika maksi-
malno prijazen. Ce-
lotno posluževanje
je preko vgrajene
folijske tipkovnice.
Zaradi parametrske
orientacije si lahko
posluževalec sam
postavlja pogoje
obratovanja ali sp-
remembe in to brez
posebnih specialis-
tičnih znanj in pose-
bne opreme.

V jaških mestne
mreže smo pred-
videli sličine krmil-
nike (iz iste druži-
ne). Razlika je le v
tem, da nimajo vg-
rajenih prikazoval-
nikov in tipkovnice,
ker tega v jaških ne
potrebujemo. Pri-
pravljen pa je pri-
ključek za prenos-
no konzolo, ki služi
posluževalcu za
nadzor in lokalne
nastavitve.

Telemetrijski 
sistem

Zaradi kvalitetne
telefonske mestne

mreže smo se odločili za modemske
povezave, razen s črpališčem T. Ta ima
radijsko oz. GSM povezavo, ker objekt

nima telefonskega priključka. Posebej mo-
ramo opozoriti  na specifičnost  telemetrij-
ske mreže in na način komunikacij. Ker je
obratovanje obeh vodohramov močno
soodvisno, smo predvideli med njima di-
rektno komunikacijo, v center pa javljata
le informacije oz. mu sporočata zahte-
vane podatke. Če se spomnimo opisane-
ga načina regulacij (poglavje Meritve in
avtomatika) vidimo, da se zveze vzposta-
vljajo zelo poredko in da je čas prenosa
komand ali informacij kratek. Če k temu
dodamo še podatek, da je komunikacijs-
ki sistem zelo robusten in prirejen tem po-
gojem, lahko ugotovimo, da predvideni
modemski sistem popolnoma ustreza.
Enako velja tudi za mestno mrežo. Zaradi
velikega spomina predvidenega krmilni-
ka se normalno vzpostavi zveza le enkrat
(do  trikrat) dnevno. Ker skrbijo za tele-
fonsko mrežo specializirane ekipe in ker s
samim vzdrževanjem nima naročnik no-
benih skrbi, je tak način komunikacij teh-
nično in finančno zelo upravičen.

Po samem črpališču - povezava vodnja-
kov V2 in V1 s kontrolnim prostorom so
položeni optični kabli predvsem zaradi
prenapetosti v sistemu. Zaradi lastnih
kablov so povezave na črpališču stalne.

Kontrolni center
Krmilniki po posameznih objektih deluje-
jo z visoko stopnjo avtonomije. Za med-
sebojne odvisnosti so predvidene nepo-
sredne komunikacije med objekti, v kon-
trolni center pa se le občasno prenašajo
poročila oz. center občasno zahteva us-
trezne podatke. Le povezava vodohrama
R2 s črpališčem poteka preko centra. Os-
novna naloga kontrolnega centra je tako
skrb za robustno in zanesljivo komunika-
cijsko mrežo, za upravljanje z vodnjako-
ma in dezinfekcijsko postajo ter za obde-
lavo in hrambo podatkov. Iz centra se
prenašajo informacije še na upravo pod-
jetja. Te naloge lahko pokriva standardni
kvalitetni PC računalnik, ki smo mu dodali
UPS in USB multipleks. Zaradi zaneslji-
vosti smo predvideli v centru poleg govor-
ne še dve (tri) telefonske linije za poveza-
vo s posameznimi objekti (slika 3). Predvi-
deno je, da se bo kontrolni center lahko
povezal v računalniško mrežo firme.

Kontrolni center ima tudi možnost, da
vsem krmilnikom v sistemu nastavlja oz.
spreminja vse parametre. To zelo poenos-
tavi delo tehnologa. 
Dežurstvo je predvideno na domu, saj je

Slika 6: Sodobni mikroprocesorski krmilnik

Slika 7: Možne razširitve krmilnika IK-01

Slika 8: Možni načini komunikacij krmilnika IK-01
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ECHO d.o.o., Ul. Toneta Melive 36
SI-3210 Slovenske Konjice,Slovenia
Tel.: 03/759 23 80 Fax.: 03/759 23 81
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Senzorji in merilniki fizikalnih in kemijskih
parametrov: vlaga, temperatura, tlak,
koncentracija plinov, merilniki in kontro-
lerji pretoka plinov…

Laserski merilniki koncentracije in poraz-
delitve prašnih delcev v zraku.

Optika: laserji, uporaba optičnih vlaken
in miniaturni modularni spektrometri.

Sistemi za zajemanje in obdelavo podat-
kov.

Kalibracija plinskih detektorjev in merilni-
kov. Kalibracijski plini.

Svetovanje in izdelava projektnih rešitev
s področja senzorske tehnike.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 01/7093336
Tel.: 01/7096-100
gsm: 041/733-393
fax:   01/7096-105
l i n g v a @ s i o l . n e t
wwwwww.lingv.l ingv a.sia.si

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

sistem popolnoma avtomatiziran in gre le
za eventuelne intervencije v primeru
okvare.

Zaključek
1. Voda in energija sta danes strateški
surovini zaradi katerih se bodo ljudje tudi
vojskovali. Z obema in to v velikih količi-
nah imamo opraviti pri sistemih za preskr-
bo z vodo.

2. Značilnost teh sistemov je geografska
razprostranost, saj se sistemi raztezajo
tudi na več deset kilometrih razdalje.
Upravljanje s takimi sistemi zahteva
ustrezne povezave vezane na specifične
pogoje. V današnji informacijski dobi se
na teh lokacijah srečujemo tudi s telemet-
rijskimi sistemi, ki so v lasti specialistov -
profesionalcev, ki nam ponujajo svoje
storitve. Če iskoristimo te možnosti, pre-
pustimo skrb za pravilno in nemoteno
obratovanje, intervencije, redno vzdrže-
vanje in nadaljni razvoj tem specialistom.

3. Pogled v "Inteligentno zgradbo" nam
takoj pokaže svoje osnovne značilnosti -
odprti sistemi, možnost etapne gradnje,
enostavno dopolnjevanje in prilagajanje
potrebam, možnost enostavne zamen-
jave opreme s sodobnejšo, stalno prila-
gajanje novim tehnološkim zahtevam in
drugo.
Dobra, kvalitetna rešitev mora omogočiti
vse navedeno.

4. V komunalnih organizacijah imamo
poslovne, tehnične in tehnološke sisteme.
K uspešnemu poslovanju pripomore tudi
ustrezna povezava teh sistemov.

5. Posebno pazljivo je potrebno graditi
kontrolne centre. Osnovna naloga niso
lepe slike na ekranu in množica podat-
kov, pač pa dostop in obdelava tistih po-
datkov, ki vplivajo na tehnološki postopek
ali koristijo za nadaljni razvoj in omogo-
čajo čim hitrejšo intervencijo v primeru ok-
vare.

6. Končni cilj je običajno sistem, ki  zago-
tavlja nemoteno in kvalitetno preskrbo z
vodo in prinaša dobiček oz. kvalitetno
poslovanje z minimalnimi stroški. Če se
zavedamo tega, da v večini sistemov za
preskrbo z vodo dvigujemo vodo previ-
soko in si s tem ne samo povečujemo
stroške, pač pa nakopljemo še dodatne
težave, potem bomo upoštevali pravila
"Inteligentne zgradbe". 
V principu ne smemo vrednotili del in
predlogov po nabavni ceni, pač pa po
ceni, ki obsega celo življensko dobo
naprave.

Nedvomno gre pri sistemih za preskrbo z
vodo za izredno pomembne in tehnično
zahtevne sisteme, pri katerih imamo
ogromno rezerve. Za upešno reševanje
zahtevajo interdisciplinarni pristop. Gle-
de na današnje pogoje (pomanjkanje
kvalitetne pitne vode in pomanjkanje
energije) pa bi bilo nujno ponuditi upravl-
jalcem teh sistemov tudi državno pomoč v
obliki sredstev, namenjenih posodobit-
vam in optimizaciji obratovanja in tudi
strokovno pomoč, ki bi jo lahko nudili na
tem področju uveljavljeni specialisti v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije v okviru programa "Inteligentna
zgradba".

VARUJMO NARAVNA BOGASTVA!
Poleg primernega inteligentnega načina obratovanja sistemov za preskrbo z
vodo, ki omogočajo racionalnejšo rabo energije, pa se moramo zavedati, da nam
ne bo pomagala nobena tehnologija, če bomo vode tako onesnažili, da bodo
neuporabne za uživanje. Voda je na
zemlji pogoj življenja in tega se mo-
ramo zavedati, ko odlagamo strupe-
ne odpadke v kraške jame, ali jih spu-
ščamo v reke in morja. Pravzaprav bi
se moral vsak posameznik vprašati,
kaj je storil, da bi se onesnaževanje
zmanjšalo ali vsaj ne povečalo.
Upamo, da bo takšnih prizorov, kot
jih kaže spodnja slika, vse manj in da
bodo tudi zakonodaja in inšpekcijske
službe poskrbele za ustrezno zaščito
voda in seveda tudi ozračja!

Uredništvo

A
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PRENOS IN DISTRIBUCIJA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zaščitni rele Siprotec 4 in sistem komunikacije po SN omrežju DCS 3000

a področju prenosa in distribucije električne energije se

zadnje čase dogajajo velike spremembe, ki so posledica

novih tehnologij, vse večjega integriranja telekomunikacij

ter spremenjene organizacije trga z električno energijo, ki

ga povzroča proces deregulacije trga. 

Vsi ti vplivi povzročajo nove organizacijske in tehnične zahteve v

prenosnih in distribucijskih podjetjih, ter nove produkte in sisteme

na trgu. 

Avtor: Samo �arec, Siemens d.o.o., Ljubljana

N

Proizvajalci opreme in sistemov za
prenos in distribucijo električne energije
se tako nahajamo v tranziciji, ko se poleg
standardnih produktov kot so stikalna
tehnika, oprema za zaščito in vodenje,
razvija in trži vse več novih produktov.

Nove tehnologije podpirajo trgovanje z
el. energijo, omogočajo boljše upravljan-
je s prenosnim in distribucijskim
omrežjem, izboljšujejo vodenje in avtom-
atizacijo omrežja ter zagotavljajo  boljše
komunikacije za delovanje naštetih siste-
mov. 
V pričujoči publikaciji vam zato želimo
predstaviti nekaj teh novosti. 

NOVI ZAŠČITNI RELEJI SERIJE
SIPROTEC 4

Osnovne smernice pri razvoju nove
SIPROTEC 4 družine zaščitnih relejev so
bile enostavna uporaba, lažje lokalno
posluževanje preko grafičnega zaslona,
lažje parametriranje s pomočjo pro-

gramskega paketa DIGSI 4, več stan-
dardiziranih komunikacijskih povezav, ki
se lahko prigradijo tudi naknadno, ter
integracija funkcij zaščite in vodenja. 

Zaščitne funkcije ter DIGSI
Nova SIPROTEC generacija omogoča
zaščito za vse napetostne nivoje omrežja,
transformatorje in generatorje. Deluje na
podlagi digitalnih merilnih principov, ki
omogočajo boljšo obdelavo podatkov in
obvladovanje tranzientnih pojavov.

Zaščitne funkcije se prosto izbirajo in se
parametrirajo preko DIGSI 4 programske
opreme, ki deluje v WINDOWS okolju.
Vsi izbori so narejeni menijsko, glede na
izbiro zaščitnega releja, v enakem okolju
za vse naprave. 

DIGSI omogoča tudi programiranje
preko logike blokovnih shem (CFC
Continuous Function Chart). Omenjena
logika zelo poenostavi parametriranje

blokad in signalov, saj omogoča delo v
grafičnem okolju. Na voljo so tudi že
predpripravljeni modeli za tipične
aplikacije.

Omogočeno je tudi daljinsko parametri-
ranje ter vodenje preko zaščitnih relejev
SIPROTEC 4.    

Integracija funkcij vodenja in zaščite
Razprave ali se lahko funkcije zaščite in
vodenja kombinirajo v eni napravi in na
katerem napetostnem nivoju morajo biti
funkcije ločene, pri seriji SIPROTEC 4 ne
pridejo več v poštev. SIPROTEC 4 podpi-
ra namreč obe rešitvi na enaki osnovi.
Tako je razmejitev omenjenih funkcij
popolnoma v rokah uporabnika. Vsak
SIPROTEC zaščitni rele ponuja vsaj
osnovne funkcije vodenja. Tako se lahko
uporabnik sam odloči med npr. naslednji-
mi možnostimi:

Funkcije vodenja in zaščite v ločenih
enotah na isti platformi.
Možnost upravljanja odklopnika pre-
ko ločenega komunikacijskega vmesni-
ka.
Funkcije vodenja in zaščite v istem
zaščitnem releju, z možnostjo lokalne-
ga upravljanja ter vsemi funkcijami
vodenja.

Možnosti komunikacije
SIPROTEC 4 omogoča komunikacijo pre-
ko IEC protokolov ali PROFIBUS-a.  IEC
60870-5-103 protokol se je posebno
uveljavil v zadnjih letih kot javni ter odprti
protokol za povezavo med zaščitnimi
releji in postajnim vodenjem različnih
proizvajalcev. 

Povezavo med zaščitnimi releji v BUS
konfiguraciji pa omogoča PROFIBUS pro-
tokol. PROFIBUS FMS se je zelo razširil
na področju avtomatizacije in
daljinskega vodenja kot odprt komu-
nikacijski standard, ki omogoča veliko
višjo hitrost ter dodatne možnosti komu-
nikacije kot npr. IEC 60870-5-103, ter
pokriva ves obseg informacij, potrebnih
za zaščito in vodenje. Preko PROFIBUS-a
je možna tudi navezava na novi sistem
vodenja SICAM. 

SIPROTEC 4 zaščitni releji omogočajo
tudi naknadno vgradnjo različnih in
dodatnih komunikacijskih modulov. Tako
je omogočeno, da uporabnik naknadno
vgradi obstoječe ter tudi morebitne nove
komunikascijske module.
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SISTEM ZA KOMUNIKACIJO PO
SN OMREŽJU DCS 3000

Pri izrazu komunikacija po električnem
omrežju danes takoj pomislimo na
možnost dostopa do interneta preko
vtičnice. Vendar so ti sistemi danes še v
razvoju, sistem DCS 3000 pa omogoča
komunikacijo po SN omrežju za potrebe
distribucijskih podjetij že danes. Sistem
DCS 3000 omogoča namreč hitrost
komunikacije do 28.800 bit/s, kar popol-
noma zadostuje za zahteve obratovanja,
avtomatizacije omrežja, daljinskega odči-
tavanja električnih števcev itd. 

Ravno zaradi približajoče se deregu-
lacije trga el. energije je sposobnost pre-
našanja podatkov po električnem
omrežju toliko bolj pomembna, saj bo v
prihodnosti dobrodošla tudi funkcija
prenosa podatkov o profilu porabnika el.
energije. Kajti za uspešno trženje el.
energije bo, poleg podatka o porabi le-
te, pomemben predvsem podatek o giba-
nju angažirane moči na enoto določene-
ga časovnega ter-
mina, pri konkret-
nem porabniku.
Pomeni, da bo za
določitev cene el.
energije meroda-
jen tudi porabnik-
ov grafikon anga-
žirane moči.

Ekonomski vidiki
zahtevajo vedno
več komunikacij
Današnji trendi
po vse večji avto-
matizaciji omre-
žja in izmenjavi
podatkov omogo-
čajo večjo razpo-
ložljivost ter hitrej-
šo odpravo defek-
tov. Smernice de-
regulacije trga z
električno energi-
jo pa zahtevajo
vse pogostejšo
odčitavanje števč-
nih podatkov in
njihovih profilov,
ki so potrebni za
vse kompleksnejši
obračun dobav-
ljene energije.
DCS 3000 tako

omogoča razširitev podatkovne mreže
distribucijskega podjetja do posamezne
SN/NN transformatorske postaje, z mini-
malnimi dodatnimi stroški. To nam omo-
goča lažjo avtomatizacijo omrežja ter
odbiranje števčnih podatkov. Pričakuje se
tudi večja integracija omenjenih sistemov
v distribucijske centre vodenja. 

Pogoji za prenos podatkov po distribu-
cijskem omrežju
Prenos podatkov po VN omrežju je že
dolgo standardna rešitev. Vendar so v
VN omrežju v primerjavi z SN omrežjem
prenosne poti veliko bolj pregledne in
enostavne. Tako mora sistem DCS 3000
omogočati vse spremembe v konfiguraci-
ji SN omrežja, ter  obvladati vse motilne
pojave, kot so širokopasovne motnje ter
ozkopasovni impulzni šumi.

Vse to zahteva zanesljivo modulacijo, ki
ima možnost samostojnega prilagajanja
glede na spremembe v omrežju, s prila-
gajanjem prenosne frekvence. Protokol
DCS 3000 omogoča v primeru napak
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ponovitev telegramov in tako skrbi za
vedno zanesljivo in varno komunikacijo.
Sistem DCS 3000 ne moti ostalih naprav
v njegovi bližini ali naprav v omrežju. 

Pasovna širina delovanja DCS 3000 je v
skladu s CENELEC od 9 do 95 kHz, ven-
dar se zaradi nivoja motenj le redko
uporabljajo frekvence pod 20 kHz. 

Avtomatska izbira frekvence 
DSC 3000 uporablja OFDM modulacijo,
katere frekvenca se avtomatsko prilagaja
glede na željeno hitrost prenosa od 4
kHz do 24 kHz. To nam omogoča večjo
zanesljivost prenosa ter lažje spuščanje v
pogon sistema.

OFDN modulacija je tudi praktično ne-
občutljiva na širokopasovne in impulzne
motnje oziroma šume. 

Programska izbira konfiguracije
DCS 3000 je narejen v kompaktnem jek-
lenem ohišju, z napajalnikom, štirimi
komunikacijskimi kanali, mikrokontroler-
jem ter večimi priključki za lokalno komu-
nikacijo, oziroma zajem podatkov.
Osnovna enote se lahko softversko kon-
figurira kot Master, Slave ali Repeater.

Osnovna konfiguracija DCS 3000 se ses-
toji iz osnovne enote, ki je konfigururana
kot Master, ki posreduje podatke
nadrejenemu sistemu, ter skrbi za komu-
nikacijo z vsemi ostalimi enotami v mreži,
ki so konfigurirani kot Slave-i. Vsi Slave-i
posredujejo na ukaz podatkovne pakete
master enoti.

Za prikjučitev na distribucijsko omrežje
napetosti od 6 do 36 kV imamo lahko
kapacitivno ali induktivno povezavo.

Induktivna povezava na plašč SN kabla
se sestoji iz feritnega jedra z ovoji, ki se
ga pritrdi okoli kabla. Ker je jedro možno

razkleniti, izklop napajanja med montažo
ni potreben. Za modulacijo na daljno-
vodne vrvi se uporablja kapacitivna pri-
ključitev. Sestoji se iz kondenzatorja, za-
litega v umetno maso, ter zaščite preko
varovalke.

Uporaba v različnih konfiguracijah
omrežja
V radialni konfiguraciji omrežja lahko
Master osnovna enota komunicira z do
31 Slave-i, ki lahko delujejo kot ojačeval-
ci signala ali istočasno opravljajo komu-
nikacijo z aparati v TP-jih (števci, končne
postaje). Pri drevesni strukturi omrežja se
uporabijo osnovne enote z večimi kanali,
ki podpirajo tudi tako konfiguracijo
omrežja.

Največjo zanesljivost dosežemo v zazan-
kanih omrežjih, kjer lahko posamezeno
osnovno enoto dosežemo preko dveh
Masterjev. Vsak master avtomatsko vzpo-
stavi komunikacijo z vsemi enotami do
mesta, kjer je zanka prekinjena. Ker je di-
stribucijsko omrežje večinoma zazanka-
no je to najpogostejša možna rešitev.

Radialno strukturo pa lahko s pomočjo
dveh modemov na vsaki strani sestavimo
v zazankano.

Nadaljni razvoj DCS 3000
V nadaljnem razvoju DCS 3000 se pred-
videva širitev sistema komunikacije na
NN stran, preko posebnih prilagoditve-
nih členov, ki bodi omogočali komunika-
cijo preko transformatorja. 

Razvija se tudi dodaten sistem, za komu-
nikacijo po cevnih omrežjih. 

Na ta način, bo DCS 3000 sistem lahko
zagotovil komunikacijo do praktično
vsakega objekta v omrežju in omogočal
vse funkcije krmiljenj, oziroma  odbiranj
števčnih naprav. A
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LOGO! za vsakdanjo rabo
Poigrali smo se in praktično uporabili mali krmilnik Logo!

rmiljenje procesov je zelo širok pojem, saj

zajema vso problematiko današnje industrije

in pred krmilno elektroniko postavlja spekter

najrazličnejših, pogosto protislovnih razmer.

Zato tu še zdaleč ne moremo govoriti o univerzalnem

orodju, ki bi pokrilo vse potrebe.

Avtor: Branko Badrljica

K
Tako določene aplikacije zahtevajo zmo-
žnost natančnega krmiljenja velikih bre-
men z upoštevanjem fizikalnih in električ-
nih zahtev sodelujoče opreme, kot je na
primer največja dovoljena električna ob-
remenitev omrežja, največji dovoljen nivo
motenj v omrežju, dovoljeni mehanski po-
speški itd. Drugje je lahko recimo v ospre-
dju odzivnost sistema (hitri servo motorji),
nekje so recimo lahko zahteve po izredno
velikem številu specifičnih I/O linij in tako
naprej. 

Do sedaj smo v glavnem govorili o
posebnih sistemih, namenjenih prej omen-
jenim zahtevam, sedaj pa se bomo za
trenutek obrnili k relativno novemu trendu,
nekakšnim mikroPLC-jem, primernim za
upravljanje manj zahtevnih aplikacij.
Pri Siemensu smo si za potrebe testiranja
sposodili LOGO! (230RC), ki ga Siemens
definira kot "Universal Logic Module".
Modul ima štirvrstični znakovni LCD prika-
zovalnik, tipke za upravljanje delovanja,
poseben vtič za programiranje s PC raču-
nalnikom (preko serijskih vrat) ali za vnos
programa s posebne FLASH kartice,
sponke za omrežno napajalno napetost,
vhodne in izhodne
sponke.

Družina LOGO! je ses-
tavljena iz nekaj mode-
lov, ki se razlikujejo
med seboj po napetost-
nih področjih vhodov
in izhodov, primernosti
za delo z enosmerno
napetostjo, tipu izho-
dov (releji/tranzistorji
itd.), številu vhodov in
izhodov, prisotnosti in
tipu LCD prikazovalni-
ka, vdelanem A/D pre-
tvorniku, vendar bo
glavnina članka posve-

čena RC230, lastnosti ostalih članov
bomo tu manj podrobno obdelali.

Električne lastnosti
Družina LOGO! ima modele, namenjene
napajanju tako iz 24V enosmernih virov,
kot tudi take, ki se napajajo neposredno
iz omrežja. Z izbiro napajalne napetosti
so ponavadi povezane tudi druge odlo-
čitve (galvanska ločitev vhodov in izho-
dov itd.). RC230 je moč napajati z iz-
meničnimi napetostmi od 85V do 250V,
zato je primeren za delo v praktično vseh
napetostnih omrežjih. 230RC bo prepoz-
nal prisotnost AC napetosti na vhodu, če
je njena efektivna vrednost višja od 80V,
pri napetosti, manjši od 40V pa bo vhod
obravnavan kot neaktiven.
V vsakem primeru pa napetost na vhodu
MORA biti izmenična. Zaradi kondenza-
torjev na vseh vhodih RC230 ne bo pre-
poznal enosmerne napetosti, pa če je še
tako visoka. Omenjene lastnosti so očitno
plod optimizacije stroškov, vendar tudi
praktičnosti. RC230 tako lahko instalira
praktično vsak elektromonter in kako
posebno znanje ni potrebno. Vsi
napetostni nivoji so tako in tako na nivoju

Slika 1: LOGO! 230RC vgrajen na oljno peč centralnega
ogrevanja

Tel: 068 326 390, Tel / Fax: 068 28 290

Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

d.o.o., Novo mesto
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napajalnega omrežja. Edino orodje, ki
ga praktično ob tem človek potrebuje, je
zanesljiv ročni indikator omrežne napeto-
sti .... in seveda izvijač, ki pa je že prilo-
žen razvojnemu kompletu.

Seveda pa to pomeni tudi, da se ne da
enostavno priklopiti na RC230 senzorjev
z analognim izhodom, vendar to ne moti,
vsaj mene ni. Na svetu je toliko aplikacij,
kjer je potrebno samo inteligentno stikalo
brez ostale šare, da se zdi Siemensova
odločitev pri RC230 smiselna. Tisti, ki
potrebujejo kaj več, se lahko ozrejo po
drugih modelih serije Logo!.

Vsi vhodi imajo samo eno signalno spon-
ko, druga je vezana na nični vodnik na-
pajanja interno v RC230. Stvar ima tudi
štiri relejske izhode, namenjene mrežnim
napetostim in tokovom do 8A. Ker se re-
lejski kontakti med preklapljanjem obrab-
ljajo, je Siemens dal tudi podatke o priča-
kovani trajnosti kontaktov glede na nara-
vo bremena in tokove skozi rele. Tako
lahko pričakujete od vsakega izhoda od
25.000 do več kot pol milijona prek-
lopov. 
Zanimivo pri tem je, da nam pri RC230
ravno AC vhodi omogočajo ustrezno gal-
vansko ločitev. Tako imamo lahko kar
med delovanjem RC230 priklopljen nanj
tudi PC preko FLASH vrat, ne da bi kaj
skurili.. Tudi zaščita vseh linij je solidna in
seveda v skladu z IEC, ULN in drugimi
standardi. Tako naj bi 230RC prenesel
na napajalnih linijah kratkotrajne
napetostne udarce do 500V simetrično in
do 1kV asimetrično, do 8kV-na ESD praz-
njenja na vhodih (pri preboju skozi zrak)
ali do 6kV ESD praznjenja pri neposred-
nem dotiku vhodnih sponk.

Mehanske lastnosti
Logo! RC230 meri 72x90x55mm in
tehta približno 190g. Namenjen je delu v

temperaturnem območju od 0 do 55°C
in se ga montira na letev. Mehanizem za
oprijem letve je nadvse zanimivo narejen,
vendar bi mi bilo všeč, če bi imel tudi
možnost vijačenja ohišja na podlago. Pri
manjših stvareh, kjer je potreben samo en
modul, je nerodno samo zanj montirati
letev...

Logo RC230 je izdatno mehansko testi-
ran, kot se tudi spodobi za resen industri-
jski izdelek. Tako naj bi bil odporen na
udarce in vibracije po IEC-68-2-6 in IEC-
68-2-26, padcu (IEC-68-2-31) itd.

Programiranje modula
Logo module lahko programiramo preko
vdelane tipkovnice ali pa včitamo pro-
gram iz posebne Flash kartice oziroma
PC-ja. V vsakem primeru ostane program
trajno zapisan v Logo! modulu, to je do
prvega prepisa/izbrisa... Prvo možnost
sem preizkusil in seveda deluje, a ob tako
majhnemu številu tipk je občutek
podoben nastavitvi modernejših ročnih
ur, kjer pač z milijon pritiski na nekaj gum-
bov nastaviš stvar. To seveda ni krivda
snovalcev, bolj gre za nujno zlo. Čeprav
je možna zelo udobna in hitra nastavitev
preko računalnika, je bilo vendarle
pametno uporabnikom omogočiti spre-
membo nastavitev kar na terenu, kar v
posebnih primerih verjetno zna priti prav,
vsekakor pa to ni opcija namenjena vsak-
danji uporabi.

Ob RS230 smo dobili tudi dve verziji
programja za nastavitev.
Logo! Soft v3.0 vsebuje v bistvu pro-
gramski vmesnik za programiranje Logo
modula, ki nam olajšuje delo s tipkovnico.
Programiranje poteka natanko tako, kot
pri neposrednem vnosu, program nam le
ponuja delo na PCjevi tipkovnici in odbi-
ranje rezultatov na PCjevem zaslonu ter
možnost shranjevanja in nalaganja pro-
gramov na samem PCju..

Čeprav se da z Logo!Softom  čisto lepo
delati in je povsem primeren za občasne
spremembe programov in nalaganje go-
tovih programov, vam v primeru, da se
mislite v to poglobiti, toplo priporočam
Logo! Soft Comfort.

Slednji omogoča shematski vnos podat-
kov v modul in pa tudi preverjanje delo-
vanja skozi simulacijo. Delo s Comfort
verzijo je zelo enostavno, čeprav imajo
priložena navodila nekaj čez 100 strani.

Slika2: Zadnja stran
Vodna črpalka

Ročni izmenjevalni ventil, ki bi ga morali
zamenjati z električnim, če bi ga želeli
upravljati 

Uporabili smo obstoječe bimetal stikalo

Programiranje s PCjem
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Na razpolago so vam osnovni vhodno/
/izhodni bloki (vhodne sponke, izhodne
sponke in nekaj pomnilniških lokacij),
logične funkcije (IN, ALI, NE in kombi-
nacije ter flip-flopi) ter časovni bloki (ura,
datum, različni monostabili itd…).

V osnovi je stvar sila enostavna. Na
shemo položite kockice, od vhodov do

izhodov, jih povežete in nato nastavite
posamezne kocke, če je to potrebno. Na
kocki z uro na primer, lahko nastavite
dejavnost izhoda v določenih časovnih
obdobjih v dnevu in možnost ponavljanja
dnevnega režima za vse dni v tednu ali
samo za izbrane itd. Monostabilom
lahko nastavite različne čase, itd.

µAplikacija - krmiljenje peči za
centralno kurjavo

Tako za zabavo sem narisal in preizkusil
programje za upravljanje domače peči
za centralno ogrevanje. Moram priznati,
da stvari še nisem dodobra preizkusil na
peči, deloma zaradi slabe zime, deloma
pa zaradi okvare na črpalki peči, bi se
pa dalo še marsikaj dodelati. Vseeno pa
je Logo preživel nekaj dni na mreži in se
veselo klikajoč igral s pečjo…

Stvar je videti takole:

Na shemi je pet vhodov na levem robu,
trije izhodi pa na desnem. Pravzaprav je
potreben samo en izhod in mogoče en
vhod, vendar sem jih dodal še nekaj zara-
di indikacije. Moj Logo je še iz tiste serije,
ki nima možnosti upravljanja s prikazom
na displeju, zato sem pač uporabil nekaj
signalnih žarnic.

Srce vsega je ura (na shemi modul B06),
ki ima izhod aktiven vsak dan od 5 - 8h,
od 12 - 14h in od 18 - 20h. Ta bi teo-
retično ob vhodu z nadzorne tipke in
vhodu s termostata zadoščala, vendar,
kot rečeno, sem malce razširil celo stvar. 
Vpeljal sem štiri nadzorne tipke za
vklop/izklop tako avtomatskega načina
delovanja kot tudi ročnega vklopa in izk-
lopa. Seveda sem upošteval, da ima kotel
z vročo vodo svoj termostat, ki tudi
izključuje gorilnik, zato te funkcije nisem
dodatno izpeljal na krmilniku.

Preko tipk I1 in I2 lahko
torej postavim ali izbri-
šem RS flip-flop B02, s
tipkama I3 in I4 pa nas-
tavim flip-flop B03. Visok
izhod B02 aktivira izhod
Q1 in preko ALI vrat B07
tudi krmilni izhod Q3. Če
pa se odločim za avto-
matsko regulacijo, mo-
ram izklopiti ročno in pre-
ko tipke I3 postaviti flip-
flop B3 v aktivno stanje.
Takrat se bo tudi indika-
cijski izhod Q2 postavil
visoko ("avtomatika ak-
tivna") in ta signal bo tudi
preostanku elektronike
dovolil regulacijo. Vhod
iz bimetalnega termosta-
ta sem pripeljal na mono-
stabilni element B05 in
ga nastavil tako, da boSlika 4: Shema krmilja za peč narejena z Logosoft Comfort 

Slika 3: Logosoft Ver 3.0 s katerim simuliramo tipke krmilnika
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OMRON
Electric Corporation

Multinacionalka Omron Corpora-

tion je bila ustanovljena leta

1933 v Kyotu na Japonskem, po-

tem ko je gospod Tateisi razvil

prvi časovnik za rentgenske apa-

rate. Danes je OMRON eden vodil-

nih proizvajalcev opreme za industrijsko avtoma-

tizacijo in zaposluje preko 24.000 ljudi v razvoju,

v petintridesetih tovarnah po celem svetu, s prometom preko 5 mili-

jard US$ letno. Poleg industrijske avtomatizacije je Omron priso-

ten tudi na ostalih področjih; v medicini (elektronski merilniki

krvnega tlaka, telesne temperature, analizatorji krvi…), bančnih

sistemih (bankomati, ATM), v procesni informatiki (varovalni siste-

mi, sistemi za urejanje prometa) in specialni produkti (avtomobils-

ka elektronika).

Avtor: Andrej Rotovnik, univ. dipl. in�., Miel elektronika d.o.o.

ob vsakem prehodu iz nizkega v visoko
stanje aktiven še vsaj 5 minut. To pa zara-
di tega, da bi preprečil prehitro vklaplja-
nje in izklapljanje peči, ko bi bila enkrat
želena temperatura radiatorjev dose-
žena. Tak signal potem kombiniram z
urinim izhodom na IN vratih B04 in z
dovoljenjem za avtomatsko upravljanje z
izhoda Q2. Izhod iz vrat B05 gre nato v
logični ALI s signalom na Q1 (ročno
upravljanje) in rezultat vsega krmili Q3,
to je vodno črpalko peči. Če se sliši kom-
plicirano, kar brez skrbi. Ko se boste tega
lotili sami, vam bo v manj kot pol ure vse
jasno…

Mogoče je slišati malo podcenjevalno za
Siemensov izdelek, vendar je Logo
"prava stvar" za uporabo v hiši in manjših
delavnicah, je naravnost idealno orodje
za domače mojstre. Stvar sem tudi sam
sprva gledal malo podcenjevalno, v stilu:
"Kaj bodo ljudje rekli - 30 letni konj se ig-
ra z Lego kockami", "Saj se mu je skisalo,
elektronik pa tak!" itd, vendar sploh ni
tako hudo. Logo je namenjen hitremu re-
ševanju problemov v avtomatizaciji, kot
nekakšen obliž-kjer ga potrebuješ, ga po-
staviš in bolj ali manj pozabiš na prob-
lem…

Poleg tega je stvar zelo nalezljiva. Počasi
se človek navadi, da za vsak problem
najprej pomisli, če bi ga ugnal z Logom in
ga reši v pol ure do ene ure, vključno s
pisanjem, pardon risanjem programa/
/sheme in montažo modula!

Kaj bi ob tem človek sploh še pogrešal?
Pravzaprav ne veliko. Mogoče malo več
vhodov in izhodov, mogoče kak model
več s tranzistorskimi izhodi (ni obrabe
kontaktov in iskrenja),  kaka pametna di-
gitalna I/O linija bi prav prišla za komu-
nikacijo z inteligentnimi termometri/ter-
mostati, kot je na primer Dallasov
DS1620 itd.

LogoSoft  mi je zelo všeč, vendar bi bilo
lepo, če bi programje imelo vhod za EDIF
datoteke. Takrat bi lahko narisal shemo v
kateremkoli drugem shematiku, ki da
nekaj nase in EDIF datoteko enostavno
vnesel v Logo. Priložena programska
oprema je več kot zadostna za obstoječe
module, vendar bi se pri prihodnjih znale
stvari zaplesti, če bodo bistveno zmoglji-
vejši… No ja, morda gre pa le za profe-
sionaln odeformacijo... A

Pionirji v avtomatizaciji
Vrsta naprav in sistemov, ki so se prvič po-
javili v svetu - če omenimo samo nekatere;
solid-state rele (1960), avtomatsko sig-
naliziranje prometa, on-line bankomat
(1971), ultra hitri Fuzzy krmilnik (1988),
prvi industrijski krmilnik v vesolju (NASA,
Space Shuttle Atlantis, 1996), uvrščajo
OMRON med pionirje v industrijski avto-
matizaciji.

Slika 1: Široka paleta elementov za avto-
matizacijo Omron

Glavni proizvodi,  ki jih Omron namenja
industrijski avtomatizaciji (komponente in
sistemi) so prosto programabilni  krmilniki,
frekvenčni pretvorniki, nadzorni paneli za
komunikacijo človek-stroj, servomotorji in
pogoni, kompletna senzorika (induktivna
stikala), sistemi za prepoznavanje vzor-
cev (Vision sistemi - kamera), časovniki,
števci, temperaturni in procesni regulator-
ji, stikala (končna, mikro), releji (magnet-
ni, solid-state, PCB), to pa je le del v paleti
več kot 100.000 različnih artiklov.

Vsi proizvodi so izdelani po ISO9000
standardih in ustrezajo strogim mednaro-
dnim predpisom, kot so UL, CSA in CE.

'USTVARJATI ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE, LEPŠI SVET ZA VSE.'

Moto, ki so si ga zastavili pri Omronu,
rešuje probleme še tako zahtevnih kupcev
in uporabnikov ter vodi k obojestranske-
mu zadovoljstvu. 
Svoja predstavništva ima Omron na vseh
kontinentih sveta, za evropski trg pa je
center na Nizozemskem, kjer je tudi
Evropski logistični center, ki skrbi za pro-
dajo, distribucijo in tehnično podporo
Omronovim uporabnikom v Evropi.
Na slovenskem trgu je OMRON zasto-
pan že deset let, predvsem na področju
prosto programabilnih krmilnikov (PLC)
različnih zmogljivosti, mehatronike (frek-
venčni pretvorniki razlličnih moči), pro-
cesnih regulatorjev (temperature), stikalne
in relejske tehnike ter senzorike. 
V nizu prihodnjih člankov bomo kompo-
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nente in sisteme s pripadajočo program-
sko opremo, ki jih Omron namenja prav
industrijski in procesni avtomatizaciji.

PROSTO PROGRAMABILNI
KRMILNIKI

SERIJA MALIH KRMILNIKOV
Serija SYSMAC-CPM
Družino najmanjših krmilnikov predstav-
ljata seriji SYSMAC-CPM(1/1A, 2A, 2C)
ter SYSMAC-SRM1. Izbiramo lahko med
CPU (centralno procesna enota) enotami
z  20, 30 40 ali 60 vhodno-izhodnimi
točkami. Možna je razširitev do do 120
V/I točk. Krmilniki imajo integrirani hitri
števec (do 20kHZ) ter sinhronizirani
pulzni izhod, frekvence do 10kHz, kar je
zlasti primerno za direktno krmiljenje
koračnih motorjev. Različni komunikacijski
priključki (serijski RS-232 za direkten prik-
lop tiskalnika, modema ali čitalca črtne
kode), širok nabor programskih ukazov,
majhne dimenzije in če k temu prištejemo
še brezplačno programsko orodje za pro-
gramiranje - dobimo cenovno zelo ugod-
no rešitev za manjše aplikacije. 
Velikost uporabniškega pomnilnika znaša
4096 besed, hitrost izvrševanja posa-
mezne instrukcije, katerih skupaj (osnov-
nih in specialnih) je 119, pa 0.64 µs. Sku-
paj z 256 števci in časovniki ter uro real-
nega časa, lahko na enostaven način
lestvičnega programiranja, pripravimo
napravo za poljubno aplikacijo.

Krmilnik lahko razširimo z dodatnimi
analognimi in digitalnimi V/I enotami ali
specialnimi enotami, kot je npr. enota za
direktno priključitev temperaturnih senzor-
jev Pt100.

Slika 2: Krmilniki serije SYSMAC-CPM z
razširitvenimi moduli

Serija SYSMAC-SRM1
Pravi čudež v razredu mikro PLC-jev pred-
stavljajo krmilniki SYSMAC-SRM1, kater-
ih velikost ni nič večja od velikosti žepne-
ga vžigalnika. Z zadovoljivimi zmo-
gljivostmi in z možnostjo priključitve na in-
dustrijsko omrežje senzorjev in aktuator-
jev, DeviceNet, (pri Omronu se te napra-
ve imenujejo CompoBus/S in CompoBus

/D) lahko z dislociranimi V/I digitalnimi
in analognimi enotami zgradimo dis-
tribuirani omrežni sistem, velikosti do 256
V/I točk. 
Do 32 CompoBus/S enot je med sabo
povezanih z enojno parico, hitrost
prenosa med njimi pa znaša 750Kbps na
razdalji 500m. 

SERIJA SREDNJE VELIKIH 
KRMILNIKOV

Serije SYSMAC-CQM, SYSMAC-C200H
in najnovejša serija SYSMAC-CS1 pred-
stavljajo prosto programabilne krmilnike,
ki so največkrat uporabljeni v bolj ali
manj zahtevnih aplikacijah avtomatizaci-
je in predstavljajo najboljše razmerje
med zmogljivostjo in ceno.

Serija SYSMAC-CQM1
Krmilniki serije SYSMAC-CQM1 (SYS-
MAC-CQM1H) so zelo fleksibilni in
imajo na voljo veliko komunikacijskih
možnosti in zmogljivosti, ki so v preteklosti
odlikovale serijo večjih  krmilnikov.
Zgrajeni so modularno in ne zahtevajo
osnovne plošče, ampak jih z lahkoto ses-
tavimo na DIN letvi. Široka izbira raznih
V/I enot, specialnih enot in opcijskih kar-
tic, predstavlja kompleksen sistem, ki ga
ima v tem velikostnem razredu le malo
proizvajalcev. 

Na voljo so štiri različne pro-
cesorske enote z možnostjo
priključitve raznih modulov,
skupaj do 512 V/I točk.
Programska kapaciteta znaša
do 7.2K besed, velikost
uporabniškega pomnilnika pa

15.2K besed. Nabor ukazov, ki zajema
tudi matematiko s plavajočo vejico, spe-
cialne ukaze (kot je npr. PID) in Protocol-
Macro ukaz, s katerim lahko preko komu-
nikacijskega modula komuniciramo s
poljubno napravo odprtega protokola,
daje neskončne možnosti v aplikacijah,
kjer se je potrebno povezati z napravami
različnih proizvajalcev, ki komunicirajo
po lastnem protokolu (npr. Modbus
RTU/ASCII način). Hitrost izvrševanja
posamezne instrukcije znaša 0.375 ms. 
Vključitev v omrežje krmilnikov (imenuje

Slika 3: DeviceNet omrežje s krmilniki
SRM1 in 'Remote' terminali



AVTOMATIKA 3710/2000

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - OMRON Electric Corporation AVTOMATIKAAVTOMATIKA

se Controller Link), ki omogoča izredno
hitro komunikacijo med njimi, do 2Mbps
med 32 napravami, je omogočena s
posebno Controller Link enoto. Na krmil-
nik lahko direktno priključimo inkremen-
talni dekoder, v kombinaciji z ustrezno
izhodno enoto pa dobimo natančno in
cenovno zelo ugodno napravo za pozi-
cioniranje z dvema osema (koračni ali
enosmerni motorji). Seveda lahko zgradi-
mo tudi servo sistem, v tem primeru pa
moramo dodati še servo modul in servo
gonilnik (OMRON OMNUC-W).

Serija SYSMAC-C200H (E, G, X, Alpha)
Ta serija krmilnikov se odlikuje po velikem
številu  vhodno-izhodnih enot za vse
namene. Zgradba je modularna, to pa
pomeni, da lahko na osnovno ploščo
vstavimo poljubno CPU enoto in poljubne
module. Na voljo so analogne V/I enote,
digitalne V/I enote, razne specialne
enote, ASCII enota, Fuzzy-Logic enota,
temperaturni moduli, PID moduli, enote
za pozicioniranje (servosistemi), komu-
nikacijske enote, enote za identifikacijo
(RFID, črtna, magnetna koda).

Na voljo je enajst različnih procesnih
enot, z velikostjo programskega pomnilni-
ka do 63.2K besed in uporabniškega
pomnilnika do 6K besed.  Maksimalno
število V/I točk, ki jih lahko procesiramo,
znaša 1184. Programiranje krmilnika vrši-
mo z lestvičnim diagramom, ki ima na
voljo preko tristo instrukcij in katerih čas
izvrševanja ni večji od 0.1ms. 
Šest različnih opcijskih komunikacijskih
kartic (Protocol Macro Board) nam preko
RS-232 ali RS-422/485 vmesnika omo-
goča komuniciranje z ostalimi napravami,
poljubnega protokola, saj lahko sami, s
programskim paketom CX-Protocol, krei-
ramo poljubno komunikacijsko sekvenco.
Krmilnike, ki so med sabo povezani na

nivoju internega omrežja (Controller
Link), z aktuatorji in senzorji pa preko
standardiziranih omrežij za komponente
(ProfiBus, DeviceNet), lahko  enostavno
povežemo z informacijskim nivojem
preko Ethernet enote ali preko PC-Card
enote. To je dodatni modul z izredno hitro
in zmogljivo CPU enoto, ki ji lahko vstavi-
mo poljubno PCMCIA kartico (SRAM,
Flash, ATA-Ethernet). 

Pri tem je uporabljen Omronov FINS
(Factory Intelligent Network Service) pro-

tokol, ki omogoča TCP/IP, UDP/IP pro-
tokol ter FTP podatkovni prenos.
Rezultat vsega tega je sporazumevanje s
procesom, zajemanje in procesiranje
podatkov ter prenos le teh na nadzorni
sistem, ki je lahko osebni računalnik ali
pa nadzorni terminal (Human Machine
Interface).

Serija SYSMAC-CS1 (H,G)
Vse predhodno opisane specifikacije, še
hitrejše in zmogljivejše izvrševanje pro-
grama, širša paleta med V/I enot,
povečan uporabniški in programski pom-
nilnik ter vrsta novih izboljšav, kjer lahko
predpostavimo več-opravilno programi-
ranje (multitasking programming), pred-
stavljajo najnovejšo serijo prosto pro-
gramabilnih krmilnikov srednjega razre-
da, SYSMAC-CS1.

Slika 7: Krmilnik CS1 ter primerjava med
klasičnim in večopravilnim lestvičnim dia-
gramom

Prednosti se kažejo v
kar 5120 V/I točkah, v
možnosti priključitve 96
specialnih enot (na do-
datnih etažah), v 250K
korakih programskega
pomnilnika (programski
pomnilnik se pri tej seriji
šteje v korakih in ne v
besedah), 448K bese-
dah podatkovnega pom-
nilnika, 4096 števcih in
časovnikih ter hitrosti iz-
vrševanja posamezne in-
strukcije, ki znaša manj
kot 0.04 ms.

Običajno je program za
določeno aplikacijo, ki
je zapisan v pomnilniku
krmilnika napravljen v
obliki enega lestvičnega
diagrama. Pri večopra-
vilnem programiranju pa
imamo možnost vpisa
do dvaintrideset različ-
nih programov, ki jih ak-

Slika 4: Modularno zgrajeni krmilnik serije CQM1H na DIN letvi

Slika 6: C200H-Alpha, zmogljiv krmilnik srednjega razreda

Slika 5: Komunikacijo je
možno zgraditi na vseh
omrežnih nivojih
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tiviramo (enega ali več) v poljubnem tre-
nutku, v poljubnem vrstne redu. Program,
ki ga trenutno ne potrebujemo (npr.
zagon sistema), izključimo s tem pa skra-
jšamo ciklični čas izvrševanja programa
ter zmanjšamo obremenitev procesorja.. 

KRMILNIKI ZA 
POSEBNE NAMENE

ISA modul / SYSMAC-ISA Board
'Board PLC' je krmilnik, ki ga enostavno
vstavimo v ISA vodilo osebnega računal-
nika in nam služi kot krmilnik ter kot
Master enota za CompoBus/D. Njegove
specifikacije so enake kot jih ima serija
krmilnikov C200H-Alpha, njegova pred-

nost pa je ta, da ga lahko programiramo
tudi z višjimi programskimi jeziki, kot je
npr. C/C++.

PLC simulator / Omron CX-Simulator
PLC simulatorji so nastali na osnovi
klasičnih prosto programabilnih krmil-

nikov, z namenom, da se
napravi programski simula-
tor le-teh. To nam predstavl-
ja določene prednosti,
predvsem pri učenju pro-
gramiranja krmilnikov,
načrtovanju in testiranju
aplikacijskih programov
ter, kar je bistvena pred-
nost, omogočajo nam
izvrševanje programov
korak za korakom ter tako
predstavljajo zelo uporab-
no orodje za razhroščevan-
je programov. Odpadejo vse žične
povezave (razen če se z njim povežemo
v omrežje), vso dogajanje pa lahko

spremljamo na enem samem oseb-
nem računalniku. 

CX-Simulator se obnaša po-
polnoma enako kot krmilniki serije
CS1, izbiramo pa lahko med
poljubnim tipom CPU enote, tipa H
ali G.

PROGRAMIRANJE KRMIL-
NIKOV OMRON 

Vse Omronove krmilnike SYSMAC
je mogoče programirati z istim pro-
gramskim orodjem, ki je pri naj-

manjši seriji brezplačen, za večje krmil-
nike pa je potrebno imeti programski ali
strojni ključ oz. licenčno številko, saj je
program zaščiten. 

Najbolj poznano in do sedaj tudi najbolj
razširjeno orodje za programiranje krmil-

nikov se imenuje SYSWIN. Obstajajo
različne verzije, vse pa delujejo pod
W95/98 in W-NT operacijskimi sistemi.
V preteklosti se je uporabljala tudi različi-
ca za MS-DOS.

Za preprostejše modifikacije programa
na terenu je zelo primerna t.i. programir-
na konzola z dvovrstičnim zaslonom, ki
nam omogoča enostaven vpogled v pro-
gram in popravilo le-tega.
V letošnjem letu je OMRON na trg poslal
novo orodje za programiranje krmilnikov,
ki se imenuje CX-Programmer in omogo-
ča drevesno strukturo programiranja ter
uporabniku mnogo prijaznejše okolje. Pri
vseh orodjih imamo na voljo izbiro nači-
na programiranja - v obliki lestvičnega
diagrama ali pa v obliki mnemonične ko-
de.

Če želimo imeti tudi nadzor nad proce-
som vodenja lahko izbiramo med nad-
zornimi terminali ali SCADA sistemom. V
ta namen je Omron razvil lastno  pro-
gramsko orodje CX-Supervisor, ki je nad-
gradnja že uveljavljenega paketa SYS-
MAC-SCS. Neomejeno število V/I točk,
različni načini komuniciranja s krmilniki,
bogata grafična kn-
jižnica s preko
3000 simbo-
li, ActiveX 
kontrolniki, 
OPC,
OLE,
DDE 
podpo -
ra; je le
nekaj last-
nosti, ki jih premore ta nadzorni sistem.

O programiranju krmilnikov in o nadzor-
nih sistemih pa bo več besed namenjenih
v eni prihodnjih številk.

Slika 8: Večnivojsko omrežje s krmilniki serije CS1

Slika 10: Osnovno okno PLC simulatorja

Slika 9: Board PLC z opcijsko komunikacijsko kar-
tico

A
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Avtor: Branko Badrljica

Predstavljamo vam
izdelke podjetja SIEI…

IEI je vodilno italijansko podjetje za sis-

teme avtomatizacije, ki je bilo doslej vsaj

meni neznano. Po kratkem pregledu zelo

kakovostne dokumentacije, pa mi je bilo jasno,

da je SIEI odlično organizirano mednarodno pod-

jetje s podružnicami Franciji, Španiji, Veliki

Britaniji, Združenih državah Amerike, Maleziji

in še kje drugje. Svojo zavezanost kakovosti

potrjuje z ISO9001 standardom in dveletno

garancijo (od dneva proizvodnje) za svoje izdelke. Po zaslugi pod-

jetja JUST d.o.o. iz Ljubljane pa so SIEI-jevi izdelki dostopni tudi na

slovenskem trgu…

S

SIEI je podjetje, katerega izdelke in sto-
ritve lahko grobo razvrstimo v štiri glavne
skupine:

krmiljenje in nadzor
distribucija in varnost
fluidika 
avtomatizacija in telenadzor.

Fluidiko si bomo pobliže ogledali kdaj
drugič, iz avtomatizacijskega arsenala
bomo tu omenili zaenkrat le ARTLogic,
najbolj pa se bomo tu posvetili prog-
ramom za distribucijo in zagotavljanje
varnosti ter krmiljenja in nadzora.

Krmiljenje in nadzor
Serija krmilnikov Quix Drive Standard je
namenjena najenostavnejšim aplikaci-
jam, a kljub vsemu ponuja precejšnjo fun-
kcionalnost. Quix Drive Standard uporab-
lja standardno zaviralno enoto, ponuja
možnost izbire med različnimi V/f krivul-
jami in nastavljivo DC zaviranje. Tipkov-
nice za programiranje osnovna serija ni-
ma, je pa dobavljiva opcijsko.
Aplikacijam s posebnimi zahtevami so na-
menjene tudi posebej prilagojeni Quix
Drive modeli, kot so recimo QUIXDriveV
(vektorski nadzor), QUIXDriveM z integri-
ranim pozicijskim dajalnikom, QUIX-
DriveH z nadzorom vrtenja in QUIXDri-
veP z vdelanim nadzorom za črpalke in
ventilatorje.
Slednji imajo tudi tipkovnico za programi-
ranje vdelano, poleg tega pa tudi RS-
485 serijski vmesnik, zaviralno enoto,
povratno informacijo o hitrosti vrtenja (ki
je standardno vdelana v Quix Drive M),
več hitrostnih režimov, PID in posebne
nastavljive I/O linije.

Trenutno predstavljajo vrh SIEI-jeve serije
frekvenčnih krmilnikov modeli ARTDrive.
Zasnovani so na posebnem "Vecon" DSP
čipu, močnostna stopnja krmilja pa je
izvedena v IGBT tehniki. ARTDrive pokri-
va relativno širok spekter krmilnikov in
ima tudi nekaj poddružin. Tako je  ART-
Drive F namenjena brezsenzorskemu kr-
miljenju, ARTDrive G je namenjena vek-
torskemu krmiljenju navora, serija AVy pa
terenskim aplikacijam  in upravljanju dvi-
gal. ARTDrive ponuja krmiljenje trifaznih
porabnikov pri napetostih 230V ali 480V
pri frekvenci 50 ali 60 Hz pri močeh od
0.75kW do 315 kW.  
Osnovna serija ima tudi dodatnih 11
analognih I/O linij in 28 digitalnih I/O
linij, poseben vhod za merjenje frekvence
ali odčitavanje enkoderja, frekvenčni
izhod ali "enkoder repeater", lahko pa
komunicira preko Interbus-S, Profibus-DP,
DeviceNet, CANopen ali Genius pro-
tokolu. 
ARTDrive ponuja možnost dela z do
200% preobreme-
nitvijo motorja, ter-
mično zaščito moto-
rja in pogona, nad-
zor nad izgubami v
motorju, ter izbiro
med linearnim ali S-
shaped pospeše-
vanjem.    
ARTDrive serija up-
orablja interni pre-
tvornik za napajan-
je motorjev. Vhodna
izmenična napetost
se najprej pretvarja

v enosmerno, nato pa poseben interni
razsmernik ustvarja izmenično napetost,
ki dejanjsko poganja motor. 

Serija microSTART je namenjena upravl-
janju trifaznih sinhronih motorjev do tokov
25A. microSTART odlikuje fleksibilnost,
enostavna nastavitev časov zagona in
ustavljanja. Je optimalna rešitev za
zagon kompresorjev, črpalk, ventilatorjev,
mešalcev, pgpnov tekočih trakov in meh-
anizmov za dvigala ter avtomatskih vrat.
Seija ponuja štartni navor v mejah od 5%
do 50% končnega navora, čas zagona
od 0.5 do 10 sekund, čas ustavljanja od
0.5 do 20 sekund, zaščito pred napačno
priključitvijo faz in pregrevanjem, "by-
pass" relej, ustreza pa EMC normi EN 50
082-2.

EasySTART je namenjena AC motorjem
nasploh in ponuja 10 prednastavitev
parametrov. Odlikuje jo popolnoma
mikroprocesorski nadzor, možnost dela z
zagonskimi tokovi od 2 do 5-krat večjimi
od nazivnih, zaščita pred izgubo faze in
ohišje v skladu z IP20/IP43 zahtevami.

MidiSTART serija je namenjena motorjem
večjih moči, ponuja pa tudi nekaj
izboljšav. Tako je tipkovnica za nastavitev
osvetljena in ima večjezično podporo,
možne pa so tudi nastavitve po opcijski
serijski RS-485 liniji. Časove zagona in
ustavitve je moč nastaviti v širokem
področju od 1 do 240 sekund. Serija
podpira delo s porabniki s nazivnimi
tokovi od 69A do 900A in omrežni
napetosti od 230V do 575V.

AXPACT-V je servopogon za brezkrtačne
AC motorje in je zamišljen kot celovita
rešitev avtomatizacijskih problemov na
modernih proizvodnih linijah. Zasnovan
je na modernem DSP (VeconTM) proce-
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sorju in lahko služi kot enos-
taven pogon s krmiljenjem
toka in hitrosti ali kot dejanski
PLC z vdelanim krmiljenjem
pomika, brez kakršnihkoli
sprememb v elektroniki.. Raz-
vojno programje je zasno-
vano na standardu IEC-1131-
3 in lahko zadovolji najzah-
tevnejše aplikacije in se pod-
redi posebnim zahtevam. Ker
deluje v večopravilnem oko-
lju, so vsi popravki sinhronizi-
rani. Hitra serijska komunikaci-
ja med moduli dovoljuje upo-
rabo večih modulov v aplika-
cijah, ki lahko delujejo sinhro-
no brez potrebe po komplek-
snem ožičenju. Glavne značil-
nosti so modulacija s frekven-
co 8 kHz, galvansko ločeno
napajanje 24V, 8 nastavljivih
digitalnih vhodov, 8 digitalnih
izhodov, 3 12-bitni vhodi, 4
10-bitni izhodi, 2 nastavljiva
enkoderska vhoda in en iz-
hod. Poleg tega so na voljo
tudi vmesnik za Profibus-DP,
vmesnik za DeviceNet, opcijs-
ka razširitev (12 vhodov, 4-je
izhodi), 2 hitra serijska vmes-
nika za komunikacijo med
moduli itd.
Serijo sestavljajo trije modeli,
ki pokrivajo razpon moči do
11kW.

Distribucija in varnost
SIEI tu ponuja kontaktorje ,
motorne zaščitne odklopnike
in varnostne zavese.
Magnetni kontaktorji serije
ARTEL omogočajo preklope

bremen do 11kW(serija SC),
do 55kW (serija SCP) ali do
375 kW (serija SCH). ARTEL
serijo sestavlja dvajset mode-
lov, ki pokrivajo moči od 4kW
do 450 kW in so namenjeni
delu v 380V omrežju. ARTEL
serijo dopolnjujejo zunanji
releji SH in termalno ščiteni
TK, z vdelano temperaturno
kompenzacijo, ter zaščito
pred posledicami odprte faze
in fazno sekvenco.
Med odlikami ARTEL serije bi
omenili tudi enostavno posta-
vitev in možnost zamenjave
navitij in kontakte s samočistil-
nim sistemom.  
SIEI-jeva serija motornih zašči-
tnih odklopnikov pod imenom
SIEI Motor Protector (SMP)
ima vdelano magnetno zašči-
to, ki trenutno odklopi motor v
primeru kratkega stika, seve-
da pa ima vdelano tudi ter-
malno (bimetalno) zaščito
pred preobremenitvijo. Vsi
modeli ustrezajo zahtevam
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Preklopite na popolnost

RITTAL
Prodaja stikalnih omar d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1533 Ljubljana
Tel.: 01/546 63 70 Fax: 01/541 17 10
http://www.rittal.si

RITTAL kot največji proizvajalec ohišij
za elektrotehniko in telekomunikacije
na svetu je zastopan v Sloveniji kot
hčerinsko podjetje Rittal d.o.o.. Velika
kapaciteta skladišča omogoča takojšnjo
dobavo vseh Rittalovih proizvodov. Iz
svojega širokega prodajnega programa
vam ponujamo:

ohišja za energetiko
ohišja za elektroniko
klimatizacijsko opremo
komponente za električne
razvode
komunikacijska ohišja
ohišja za zunanjo uporabo
ITS - ohišja
LAN - pisarniško pohištvo

Komunikacijska omara na osnovi TS-8 Opti panel ohišja za displeje

Ohišja IT-2000

Maxi-PLS za energetske razvode do 3200A

POPOLNOST IN INOVATIVNOST

IEC-947-1, IEC-947-2 in VDE 0660. SMP
odklopniki so namenjeni zaščiti tako AC
kot tudi DC napajanim motorjem, pri
tokovih od 0.1A do 25A in napajalnih
napetostih do 690V AC pri frekvenci 40-
60Hz ali 220V DC. Preobremenitvena
zaščita ima vdelano temperaturno kom-
penzacijo v območju od -5°C do
+40°C. 

ARTEN serija monolitnih varovalk ponuja
zaščito tako opreme kot uporabnikov v
nizkonapetostnih omrežjih. Na voljo je
sedam velikosti za tokove od 25A do
1600A v tro- in štiripolni konfiguraciji.
Namenjene so 380V izmeničnim omre-
žjem. Varovalke so dobavljive z veliko
dodatnimi vdelanimi opcijami in zunanji-
mi dodatki.. Vdelano imajo tudi tipko za
preizkus delovanja ("trip-to-test"), vdelani
kontakti pa so iz kakovostne srebrove
litine, kar jim daje posebno zanesljivost in
trajnost.

ARTScan 7000 varnostne zavese us-
trezajo novim varnostnim standardom

IEC-61496 in EN-61496-1 in so primerne
za varovanje v aplikacijah visokega tveg-
anja, kot so npr. stiskalnice, roboti in
ostali potencialno nevarni stroji. Svetlobni
zaslon je sestavljen iz svetlobnega odda-
jnika, sprejemnika in nadzorne enote.  
Enote samostojno opravljajo tudi preiz-
kuse delovanja in imajo indikatorje sta-
tusa delovanja. Širok spekter modelov
ponuja možnost zaznavanja prstov,
dlani, rok in telesa.

Avtomatizacija
Medtem, ko bomo ponudbo na področju
fluidike obdelali kdaj drugič, bi pri avtom-
atizaciji  omenili še ARTLogic.

Gre za družino majhnih logičnih krmil-
nikov, ki so namenjeni najenostavnešemu
krmiljenju različnih manjših porabnikov.
Družina ima tako modele za delo z
mrežno napetostjo kot tiste za delo pri
24V.
Prvi imajo tudi štiri do osem  vhodov
namenjenih mrežni napetosti, medtem, ko
ponujajo 24V modeli 6 do 12 vhodov za
razpone vhodnih napetosti od 0 do 28V,
na voljo pa sta še dva analogna vhoda z
8-bitno natančnostjo in razponom
napetosti 0V do 10V. ARTLogic ima rele-
jske izhode, ki lahko upravljajo z bremeni
do tokov 10 pri 250Vac ali 8A pri
30Vdc.

ARTLogic je moč programirati tako preko
vdelane mini tipkovnice kot z osebnim
računalnikom preko posebnega seri-
jskega kabla… Vsi modeli imajo tudi
štirivrstični LCD prikazovalnik…

Več o SIEI-jevem proizvodnem programu
lahko izveste pri podjetju JUST d.o.o.
(kontaktni naslovi so v reklami), lahko, pa
tudi skočite na http://www.siei.it  po do-
datne podatke. A

JUST d.o.o.

Brnèièeva 13
1231 Ljubljana

Tel.: 01/561 49 40
Fax: 01/561 28 88

Email: just.elc@siol.net

ARTLOGIC-MicroPLCARTLOGIC-MicroPLC

krmilniki SIEIkrmilniki SIEI

Enostavno programiranje
preko tipkovnice ali PC-ja
Od 6 do 12 vhodov
Od 4 do 8 izhodov
Ura realnega èasa

l

l

l

l

Enostavno programiranje
preko tipkovnice ali PC-ja
Od 6 do 12 vhodov
Od 4 do 8 izhodov
Ura realnega èasa
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Programski paket ActWin
Razvojni programski paket za programiranje po standardu IEC 1131-3

o revoluciji v pisarnah, ki jo je sprožila uporaba osebnih

računalnikov, ji hitro sledi tudi industrija. Osebni računalniki

so vse hitrejši in zanesljivejši ter skupaj z uporabo industri-

jskih mrež dopolnjujejo funkcijo klasičnih krmilnikov v procesih

upravljanja. Vendar moramo biti pri tem precej pozorni na način,

kako se lotimo avtomatizacije, saj se pogosto pojavlja velika ome-

jitev, ki nam jih postavlja nedoslednost pri uvajanju sistemov

upravljanja.

P

Klasičen in najpogostejši problem pri tem
se pojavi, ker vsak projektant rešuje prob-
leme po svoje, pri tem pa nastaja ogrom-
no nestandardnih rešitev z vsemi spreml-
jajočimi problemi pri upravljanju in
vzdrževanju sistema. To nas postavlja
pred nujno potrebo po standardizaciji sis-
temov, kar lahko naredimo z uporabo
mednarodnih priporočil in standardov pri
prenosu informacij in izgradnji sistema. 

Zanimiva novost na področju enostavne-
ga in standardiziranega programiranja,
ki je že na voljo tudi pri domačih pod-
jetjih opreme in sistemov za avtomatizaci-
jo, kot so na primer Robotina d.o.o. ter
ostali proizvajalci ter dobavitelji, je PRO-
GRAMSKI PAKET ACTWIN.  Programski
paket ActWin (najnovejša izdaja 3.23C)

podpira programiranje v načinih, kot jih
predvideva standard 1131-3.
Pri izbiri programiranja v kontaktnih
shemah lahko izberemo programiranje v
skladu s standardom IEC 1131-3 ali pa
razširjen nabor za določene družine kr-
milnikov (Hitachi serij H, EH, EC). Progra-
miranje z uporabo miške omogoča vse
prednosti grafičnega okolja Windows,
čeprav lahko vse operacije izvajamo tudi
s tipkovnico. Programski paket omogoča
programiranje krmilnikov v mreži. Prog-
ramski paket ActWin 3.23C je bil za apli-
kacije, kot so avtomatizacija in informati-
zacija proizvodnih procesov, tovarn in
poslovnih stavb najprej prirejen za delo s
programabilnimi krmilniki Hitachi, vendar
bo kmalu z njim možno programirati tudi
krmilnike drugih proizvajalcev.

Zelo udoben je način pisanja programa v
grafični obliki v standardu SFC (pro-
gramiranje koračnih procesov). Ta oblika
programiranja je zelo uporabna v "On-
line" načinu, ko ne smemo prekiniti izva-
janja programa in ga moramo med izva-
janjem spreminjati oz. popravljati.
Program uporablja grafične simbole za
proces, pogoji za izvedbo procesa se
navajajo v obliki relejne sheme, uporabl-
jajo se lahko štiri aritmetične in osnovne
logične funkcije. V programu je mogoče
določiti prioritetno zaporedje izvajanja
ukazov v primeru, ko je paralelno izpol-
njenih več istočasnih pogojev. Program se
lahko prevede tudi v obliko relejne
sheme. Pisanje programa v SFC obliki je
lahko tako prikladno, da 15 minut pisan-
ja programa v SFC obliki nadomesti več
kot 2 urno pisanje programa v obliki rele-
jne sheme ali še daljši čas pri uporabi
spiska ukazov ali drugih načinov.

Programiranje z ActWinom
ActWin prinaša izkušnje uporabnikov v
vgrajenem časovno varčevalnem, spoz-
navnem in prijaznemu do uporabnika sis-
temu. To pomeni, da je število klikov z
miško zmanjšano na minimum. Še en
primer je knjižnica, ki dopušča shranje-
vanje in ponovno uporabo vsega, kar
lahko drugič potrebujemo, to so npr. pro-
gramski bloki, funkcijski bloki, monitorska
okna, konfiguracije, nastavitve itd.
ActWin podpira IEC 1131-3 jezike. 

Struktura ActWina
Actwin je bil projektiran na tak način, da
lahko podpira različne PLC-je in druge
programabilne sisteme. Ima moderno 32-
bitno zasnovo. Jedro ActWina (kernel) je
v celoti ločen od gonilnikov in program-
skih jezikov. ActWin tudi dopušča
uporabo specifičnih PLC jezikov. ActWin
je namenjen uporabi v operacijskih sis-
temih Windows 95/98 ali Windows NT
(priporočeno).
Gonilniki so individualni vmesniki za
različne PLC-je. Skrbijo za pretvorbo
kode iz internega in osnovnega ActWin
formata. Gonilniki tudi skrbijo za komu-
nikacijo z PLC-jem. Različni gonilniki so
lahko uporabljeni v različnih projektih
brez sprememb ActWinovega kernela ali
jezikovne podpore. 

Specifičen gonilnik je softPLC gonilnik.
Namesto posebnega hardwera izven PC-
ja (PLC), vsebuje run-time motor, ki
poganja aplikacijo znotraj PC-ja.    
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Slika 1: Struktura ActWina
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LD (kontaktne sheme)
LD programiranje omogoča hitro pro-
gramiranje z ali brez uporabe miške. Tu
je veliko praktičnih pripomočkov kot je
npr. navzkrižno sklicevanje (cross refer-
ence), samodejno alociranje itd. Razte-
gljive sekcije nam omogočajo optimalno
strukturo programa.  

SFC
SFC oblika programiranja je namenjena
sekvenčnim sistemom, kjer se zaporedje
delovanja ponavlja (koračnim pro-
cesom). Program uporablja grafične sim-
bole za proces, pogoji za izvedbo proce-
sa se navajajo v obliki relejne sheme, ka-
tere obseg je  neomejen, uporabljajo se

lahko štiri aritmetične in osnovne logične
funkcije. Novost pri SFC obliki programi-
ranja je vsekakor "online update" (poso-
dobitev samo dela programa, ki smo ga
spremenili), ki nam zelo skrajša čas iz-
delave aplikacije. 
IL
Programiranje s pomočjo instrukcij je

AVTOMATIKAAVTOMATIKA



AVTOMATIKA44 10/2001

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROGRAMSKA ORODJA: ActWin

opremljeno z raznimi pripomoč-
ki, s katerimi lahko uporabnik na
enostaven in pregleden način
razvije PLC aplikacijo. Sintaksi-
čno barvanje, uporaba čarovni-
kov in online kontrola sintakse so

le nekatere odli-
ke, ki so vključene
v ActWin. 

FBD
FBD programiran-
je se uporablja
za načrtovanje in
izdelavo funcijs-
kih blok-diagram-
ov. Tukaj pridejo
do izraza speci-
fičnejše regulaci-
je in podobno.

ActWin
softPLC
Z ActWinovim so-

ftPLC-jem je omogočeno progra-
miranje, izvajanje in monitoriran-
je aplikacije v realnem času iz
Windows platforme.

ActWinov softPLC izrablja vse
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Windows NT-jeve real-time prednosti.
Učinek ActWinovega softPLC run-time
motorja je več kot primeren za večino
aplikacij. Nekateri rezultati meritev učin-

ka so podani v sp-
odnji tabeli. Field-
bus sistem se upo-
rablja za vodenje
in izmenjavo po-
datkov z krmilniki
in ostalimi napra-
vami, ki so pove-
zani v industrijsko
mrežo. ActWinov
softPLC vsebuje ce-
loten fieldbus pa-
ket tj. master mo-

dul s programsko opremo, ki je potrebna
za konfiguriranje in inicializacijo vašega
fieldbusa. Dobavljive so verzije za vse
razširjene industrijske mreže, kot so Profi-

bus-DP, Interbus-S,
CANOpen in Devi-
ceNet. To prinaša
veliko fleksibilnost,
saj se v sistemu
uporablja več vrst
mrež, konfiguracij

in različnih naprav. IEC 1131 urejevalniki,
ki se uporabljajo v ActWinu, so namen-
jeni tudi programiranju ActWinovem
softPLC-ju kot tudi drugim krmilnikom.
Kot del ActWinove družine programske
opreme, je ActWin softPLC integriran v ta
programski paket. Lahko ga uporabljamo
kot "stand-alone", pri izvrševanju prej
sprogramiranih aplikacij.

IEC 1131-3 standard
Podpira naslednji standardne funkcijse
bloke (Tabela 2). Če še enkrat pogle-
damo vse možnosti, ki nam jih omogoča
ActWin 3.23C: preglednost, različne vrs-
te programiranja in enostavno delo z
njim, je takoj razvidno, da gre za enega
izmed vodilnih softwerjev na tržišču  za
programiranje industrijskih krmilnikov. A

Rezultati testov: 
Logièna inštrukcija: 0.35 µs / inštrukcija 
Matematièna 
inštrukcija: 

3.7 µs / operacija  

I/O posodobitev: 1.6 ms / scan (Interbus-S 48 bits 
I/O) 

Vsi testi so bili opravljeni na raèunalniku Pentium Pro 200 MHz PC. 

Type 
conversion 
functions 
INT_TO_TIME 
TIME_TO_INT 
INT_TO_WORD 
WORD_TO_INT 
BCD_TO_INT 
INT_TO_BCD 
 
Function 
Blocks 
CTU 
TP 
TON 
TOF 

Bit string 
functions 
SHL 
SHR 
ROR 
ROL 
AND 
OR 
XOR 
GT 
GE 
EQ 
LE 
LT 
NE 
 

Numerical 
functions 
ADD_INT 
ADD_TIME 
MUL_INT 
SUB_INT 
SUB_TIME 
DIV_INT 
MOVE_INT 
MOVE_BOOL 
MOVE_WORD 
MOVE_TIME 
 

Data types 
BOOL 
WORD 
INT 
TIME (range: 0 - 
4294967296 ms) 

Tabela 1

Tabela 2

Novosti pri Ersi
Nedavno smo se oglasili pri podjetju
Belmet , kjer so nam pokazali novosti

v proizvodnem programu priznanega
proizvajalca spajkalnikov Ersa. Reči
je treba, da so stvari zelo zanimive. O
njih bomo še pisali v naslednji številki,
za začetek pa si oglejte njihov novi
ERSA DIGITAL 80A... 
Info: http://www.belmet.si A
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INDUSTRIJSKI SENZORSKI SISTEMI

standardni optièni senzorji
merilniki razdalje
sistemi za infrardeèo komunikacijo
kompleksni senzorji
(kontrastni, barvni, luminiscentni)
veèdimenzionalni senzorji
induktivni, magnetni, cilindrièni,
kapacitivni senzorji

varnostne zavese
varnostne mre�e
laserski "skenerji"
varnostne svetlobne zapore
varnostni vmesniki
varnostna stikala

èitalniki èrtne kode, sistemi
laserska merilna tehnologija

senzorji za industrijsko avtomatizacijo:

industrijski varnostni sistemi

sistemi za industrijsko identifikacijo

n

n

n

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

IM18-05BPS-ZC1
l

l

l

l

l

l

l

l

induktivni senzor

razdalja: 5mm

kovinski, oplašèen, M18

10 - 30 V =

PNP izhod

zapiralni kontakt

IP67

izvedba s konektorjem

IM12-04NPS-ZW1
l

l

l

l

l

l

l

l

induktivni senzor

razdalja: 4 mm

kovinski, neoplašèen, M12

10 - 30 V =

PNP izhod

zapiralni kontakt

IP67

izvedba s kablom 2m

WL170-P132
l

l

l

l

l

l

l

l

refleksijska svetlobna zapora

razdalja: 4 m (PL80)

10 - 30 V =

PNP izhod

izbira logike preklopa (L/D)

IP67

komplet z nosilcem in reflek.

izvedba s kablom 2m

WS/WE170-P132
l enosmerna svetlobna zapora

razdalja: 8,5 m

10 - 30 V =

PNP izhod

izbira logike preklopa (L/D)

testni vhod

IP67

izvedba s kablom 2m

l

l

l

l

l

l

l

VTF18-3F1612
l

l

l

l

l

l

l

svetlobno tipalo

razdalja: 100 mm

plastièno ohišje

10 - 30 V =

PNP izhod

IP67

izvedba s kablom 2m

DISTRIBUCIJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT

ZASTOPA IN PRODAJA

Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):

IR ELECTRONIC
ZIHERLOVA ULICA 2
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
TEL.: 00 386 1 283 56 04
FAX: 00 386 1 283 56 05
Trgovina: 00 386 1 283 56 03ELECTRONIC

*Cena za 10 kosov brez D.D.V.

13.206,00 SIT*13.206,00 SIT*13.206,00 SIT*

7.952,65 SIT*

11.115,00 SIT*

3.185,92 SIT*

4.100,15 SIT*

7.952,65 SIT*7.952,65 SIT*

11.115,00 SIT*11.115,00 SIT*

3.185,92 SIT*3.185,92 SIT*

4.100,15 SIT*4.100,15 SIT*

PROIZVODNI PROGRAM:PROIZVODNI PROGRAM:

Čeprav so mnogi poskušali, so le redki
uspeli spraviti skupaj Windows aplikaci-
jo, ki bi premogla toliko hitrosti in stabil-
nosti na takrat dosegljivih strojih, da bi
presegla uporabnost DOS različic.
Dolgo časa je bilo v Windows okolju
malo praktičnih rešitev. Ob tem je moral
človek biti seveda presrečen, da ima pro-
gram, ki sploh dela pod Windowsi in se
nad stroški nakupa ni smel pritoževati. 
EdWin je prva meni znana uspešna nova
rešitev vaših problemov z načrtovanjem
tiskanih vezij, ki je obenem lahko tudi
prav poceni. 
Osnovne značilnosti EdWina so:

program je sestavljen iz večih mod-
ulov, poleg osnovnih za delo s shema-
tikom in tiska-
nino ter knjiž-
nicami eleme-
ntov je moč
dobiti tudi me-
šani simulator
(analogno/di-
gitalni), EMC
modul, termal-
no analizo,
napredne knji-
žnice, arizona
autorouter, 
EDcoMX 
modeliranje,
EDSpice in mešani simulator. 
EdWin shranjuje celoten projekt v eno-
tno podatkovno bazo, z deli katere po-
tem komunicirajo posamezni EdWi-
novi moduli po svojih potrebah. 
Vsi moduli se kličejo iz glavnega pro-
grama. Po klicu delujejo kot samosto-
jno opravilo in vsi lahko hkrati črpajo
podatke iz iste podatkovne baze.
Veliko cenovnih različic, glede na iz-
brane module in verzijo programa
(16-bitna, 32-bitna in napredna 32-
bitna verzija - EdWin2000). Tako si
lahko najcenejše konfiguracije privošči

dobesedno vsak srednješolec, zahtev-
nejši uporabniki pa lahko tudi začnejo
z najcenejšo kombinacijo in nato s po-
znejšimi nadgraditvami "odkorakajo"
do željene verzije. To je zelo velika
prednost pred konkurenco, kjer je zelo
zdravo, če že vnaprej veste, kaj hoče-
te in to takoj ob nakupu, sicer vas na-
pačna odločitev  lahko drago stane...
Že v najnižjem cenovnem razredu za
nekaj "orlov" dobite praktično kom-
pleten CAD/CAM program, ki vsebu-
je celo povsem uporaben autorouter.  
Edwin ima precej skromne zahteve do
računalnika. Tako bo čisto lepo delo-
val na kakem 100 MHz Pentiumu z re-
cimo 32 Mb RAMa in 2Mb grafične-

ga pomnilnika.
EdWin ima vdelan kakovosten in indu-
strijsko priznan simulator (Spice 3F5) 

EdWin je sestavljen iz precejšnjega
števila modulov (vsaj polna verzija), ven-
dar bodo večino uporabnikov vsaj v
začetku zanimali osnovni, torej Capture
(shematika) Layout (tiskanina) in Library
Editor (urejevalnik knjižnic).
V naslednji številki se bomo pozabavali z
EdWinom in tako za hec naredili tiskani-
no od začetka do konca. 
Mnogi koraki in postopki vam bodo
postali tako bolj domači...

inili so časi, ko so tiskana vezja razvijali na delovnih postajah, PC pa
je bil namenjen kvečjemu urejanju teksta....Spomnim se, da sem se
kar nekaj časa mučil z različnimi programi in vztrajno poskušal iztis-

niti iz računalnika tiskano vezje... Kmalu so se pojavili tudi prvi znanilci
pomladi na CAD/CAM področju.  Takrat so vsi resni programi delali pod DOS
okoljem. To so bili časi navdušenja za nekoga, ki je bil do takrat vajen
mučnega dela z letrasetom. Kar naenkrat sem si lahko privoščil, da sem pro-
gramu nalagal opravke, ki bi meni vzeli cel dan, stvar pa jih je opravila v
nekaj sekundah!

Informacije: Logima d.o.o., Ljubljana

EDWin

M

A



AVTOMATIKA 4710/2000

CAD/CAM PROGRAMSKA OPREMA - Protel 99SE

electronic
Brodišèe 7, IOC Trzin, SLO-1236 Trzin
tel: (+386)61/1623070, FAX: (+386)
61/16232208 sales@asystelectronic.si

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logièni analizatorji...Emulatorji, Logièni analizatorji...

C-prevajalnikiC-prevajalniki

ProgramatorjiProgramatorji

iC181 PowerEmulatoriC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulatoriC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.

iC2000 PowerEmulatoriC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.

iC3000 ActiveEmulatoriC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokon-
trolerje.

Opcijska mo�nost Logiènega ana-
lizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

iLA128 Logièni analizatoriLA128 Logièni analizator

EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA
EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

8051, C1668051, C166
Let's Embed the World

SOFTWARESOFTWARE

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.

EEden od najbolj znanih programskih paketov za  CAD/CAE na
"Wintel" strojih je prav gotovo Protel. Od časov, ko je doživel
svojo prvo okensko izdajo, se je zvrstilo precej verzij. Protel
2.x, 3.x, 98, 98 SE in 99 so koraki, ki so jih morali snovalci
prekorakati, da so lahko končno rekli "99 SE"... S čim se torej
ponaša zadnja verzija ?

Avtor: Mario De Villa, CadCam Design Center, Zagreb III. del

Protel 99 SE

Podpora oblikovanju večplastnih
tiskanin z možnostjo definicij

vsakega sloja posebej

S Protelom99SE lahko dizajniramo
tiskanino z do:

32 signalnih slojev
16 internih slojev
16 mehaničnih slojev
dodatnimi standardnimi sloji, kot sta
maski, sitotiska, drill sloj, keepout sloj.

Veliko število možnih slojev nam dovolju-
je nemoteno oblikovanje tiskanine vse do
fizičnih tehnoloških omejitev.
Tekom dela si lahko ogledamo tim. stack-
up set slojev, ki govori o fizični razporedi-
tvi slojev v ploščici tiskanega vezja. To je
pomembno pri analizi signalov v tiskani-
ni.

Povezanost komponent s sloji
napajanja in mase

Pri današnjih komponentah z izredno hit-
rimi odzivi in visokimi delovnimi frekven-

cami je vse pogosteje uporabljena rešitev
tiskanina s posebnimi sloji za zagotovitev
kakovostnega napajanja in mase. Tu Pro-
tel99SE ponuja posebno pomoč. Katero-
koli povezavo v Netlisti lahko dodelimo
posebnemu sloju, delu sloja ali jo zalije-
mo s poligonom na kakem sloju, ki je dru-
gače namenjan signalnim povezavam.
Tu nam tudi zelo pomaga funkcija DRC, s
kaero lahko preverimo, da nismo po nes-
reči z bakrom "zalili" kake povezave, ki
je ne bi smeli ali česa izpustili.

Pravila oblikovanja približujejo
tiskano vezje zahtevanim 

lastnostim

Pri mnogih programih je moč nastaviti
neka osnovna pravila dizajna na tiskani-
ni, a le pri Protelu99SE lahko ta pravila
povsem približamo željenim lastnostim. V
osnovi gre za nastavitev 25-tih pravil, ki
opisujejo tiskanino. Sem spadajo dovol-
jena jena širina povezav, najmanjše
dovoljene razdalje med sicer nepoveza-
nimi elementi, velikost pad-ov, via, izvrtin,

Slika 3: Ogled stack-up seta slojev
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Značilnosti PCB modula

do 32 signalnih  slojev 
do 16 internih slojev
do 16 mehaničnih slojev
popolna kontrola nad definicijami
slojev, materijalov tiskanine in
debeline slojev
prikaz samo željenih slojev v oknu
stack up
poimenovanje slojev z imeni
dolžine do skupaj 235 znakov
povezave lahko dodelimo internim
slojem
vie lahko povezijemo z internimi
sloji, vključno z blind&buried
možen dizajn s stalnim samodej-
nim preverjanjem DRC pravil
neposreden prehod iz SCH v PCB
dokumente in obratno
možnost interaktivnega postav-
ljanja vezi 
sofisticirana autoroute funkcija
funkcija autoplace

dovoljenih impedanc linij, odbojev v lini-
jah, relativnih razmerij med vezmi in
podobno. Poleg tega lahko vsa ta pravila
uveljavimo na kateremkoli nivoju in jih
medsebojno kombiniramo. Lahko na

primer rečemo, da je dovoljena širina
povezav 8 mil za celo tiskanino, razen
za recimo napajalne povezave. Poleg te-
ga lahko recimo določimo neko področje
na tiskanini, ki ima povsem svoja pravila

Slika 5: Nastavitev pravil oblikovanja (Design Rules)
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itd. Seveda se bo teh pravil držal tudi Autorouter pri samodej-
nem povezovanju tiskanine.

Poročila o pravilih dizajna

Protelova funkcija Rule Reporting nam lahko v poročilu prikaže
dejstvo vseh zadanih pravil skupaj. V programu imamo tudi na
razpolago opcijo spremljanja pravil skozi posebno okno znotraj
PCB editorja. Tam si lahko ogledamo vsa zadana pravila in
objekte, na katere določeno pravilo vpliva.

Definicija stopmaske za vsako spajkalno točko
posebej

Protel 99 SE prinaša v PCB programu novost individualnega
definiranja maske za vsako spajkalno točko na tiskanini pose-
bej. Tako imamo lahko eno definicijo za vse spajkalne točke na
tiskanini, poleg tega pa za določene točke določimo individu-
alno definicijo. To lahko storimo enostavno znotraj PCB editorja,
znotraj katerega se lotimo lastnosti samega pad-a...

Samodejna postavitev
komponent na tiskano vezje

Dobra postavitev elementov na tiskanino je ključ do uspešno
zaključenega dizajna tiskanega vezja. Funkcija Autoplace je v
Protelovi standardni ponudbi.
Komponente lahko postavimo samodejno ali interaktivno ročno.
Pri manjših projektih lahko  uporabimo tudi funkcijo Cluster
Placer. Ta uporablja algoritme za postavljanje, ki so predvsem
primerni za tiskanine z manjšim številom enostavnejših kompo-
nent.
Večjim projektom je namenjen Statistical Placer, ki upošteva
mnoge lastnosti konkretnega projekta, vštevši število povezav
med komponentami, njihovo gostoto in poravnavo.
Interaktiven način ročnega postavljanja prav tako omogoča
uspešno postavitev komponent. Pri tem se lahko opremo na
funkcijo Auto Select za hitro grupiranje komponent glede na
obliko ohišja in celotno skupino hkrati postaviti na del tiskanine.
Po začetni postavitvi lahko uporabimo funkcijo Auto Align za

Drugi hitro 
izdihnejo .........
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poravnavo in grupiranje komponent na
tiskanini. Ves čas nam funkcija dinamične
analize dolžine vezi pomaga pri postavl-
janju, kot tudi DRC, ki nam daje povratno
informacijo o morebitnih kršitvah.

Poleg vsega ima Protel99SE na voljo tudi

funkcijo Room Definition, ki v kombinaciji
z ostalimi dodatno pomaga pri postavitvi
elementov.

Routing ali postavljanje vezi na
tiskanem vezju

Dober program za povezovanje pred-

stavlja dragoceno orodje, ki je  nepogre-
šljivo v CAD sistemih. Protel nam dopušča
ročno postavljanje povezav ob pomoči
močnih interaktivnih orodij.  

Paket Protel 99 SE podpira funkcijo
Electrical Grid, v kombinaciji s funkcijo
Track Placement pomaga v primeru
ročnega vlečenja povezav. Tukaj se
nahajajo tudi druge koristne funkcije, kot
na primer tista za umikanje preprekam na
poti povezave (Avoid Obsticale), potem
funkcija Push-and-Shove, ki intelegentno
umika povezave in s tem pripravlja pot za
novo povezavo, in druge...

Prav tako se pri ročnem rutanju umikajo
deli z maso zalite površine tiskanine.
Funkcija Loop Removal samodejno od-
stranjuje zaostale in nepotrebne segmen-
te tiskanih vodov na ploščici. Dodane so
še druge avtomatske funkcije za zamen-
javo debeline vodov, zamenjavo plasti
skozi katero se spelje vezico ko naleti na
spajkalno točko, in podobno...

Protel 99 SE ponuja inteligentne rešitve ki
varčujejo s časom v procesu načrtovanja
tiskanega vezja.

Nameščanje komponent na površino tiskanega vezja

CAD/CAM PROGRAMSKA OPREMA - Protel 99SEAVTOMATIKAAVTOMATIKA
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...... ti pa vzdr�ijo! SIMATIC PC

Muhe enodnevnice so drage: kdor varčuje pri nakupu, plača pri stroških življenskega cikla.
Pa še izpadi! Boljša je uporaba industrijskega računalnika SIMATIC® PC. Bodisi kot Rack,
Tower, Box ali Panel PC - zaradi posebnih konstrukcijskih rešitev je obratovanje teh računal-
nikov v vseh okoljih zanesljivo. Vaša investicija je dolgoročno varna, saj z razvojem opreme
osnovna zgradba računalnikov ostaja enaka. Na ta način imate zagotovilo za kasnejši
nakup nadomestnih ali razširitvenih delov. Varno je varno - in zato ugodneje!

Bi tudi Vi radi dosegali večjo zanesljivost delovanja ?

Več informacij najdete na internetu:
www.ad.siemens.de/simatic-pc

ali  na fax: 01 4746 138 
s pripisom za SIMATIC PC

SIMATIC PC
Trendi, ki jim lahko zaupate!




