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VODILNI V ANALOGNI
ELEKTRONIKI:
l OPERACIJSKI
OJAČEVALNIKI
l AD/DA PRETVORNIKI
l RF ELEKTRONIKA

AD620 je viAD620
soko natančen
instrumentacijski operacijski ojačevalnik, ki za
nastavitev
ojačenja v mejah od 1 do 1000 zahteva
en sam zunanji upor.

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

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

l FREKVENČNI
KRMILNIKI,
l PROCESIRANJE SLIKE,
l PROCESIRANJE
GOVORA,...

NOVO! - DASHDSP

ZA UPRAVLJANJE
ELEKTROMOTORJEV!

DASH DSP - Digital
Control, Analog
Precision with FlaSH
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.

NOVO - miniaturni DSP procesorji z vso potrebno analogno elektroniko
in flash-pomnilnikom za nadzor in upravljanje elektromotorjev

ALMA ELECTRONIC d.o.o.

Cesta v Gorice 38 l 1000 Ljubljana
Tel.: 01/256 13 81 l 01/256 13 82
Tel.: 01/256 13 83 l Fax: 01/256 38 70
GSM: 00385 98/279 578
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Za Slovenijo in Hrvaško zastopamo:
l Amp
l Advanced Crystal Teh.Ltd
l Atmel
l Analog Devices
l Axon
l Pace
l Bourns
l Power Integrations
l Era
l Semicron*
l Italtronic
l Sauro
l Siemens*
l Jamicon
*Samo za HR

32

0M

IPS
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NAJCENEJŠI SHARC DOSLEJ!
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Embedded DSP
rešitve se prilagajajo
zahtevam vaših
aplikacij, jim
povišujejo
dodano vrednost
in prinašajo
lastnosti
prihodnjih generacij!
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Pozdravljeni,
tokrat smo že enajstič skupaj. Za nas je
to pravzaprav nekakšna obletnica, saj
smo si zadali 11 številk letno. No, ja, po
začetnih težavah izgleda, da smo se ujeli
in bomo zadanih 11 številk letno tudi
pripravili. Moram reči, da so nekateri
članki iz prejšnje številke doživeli precej
zanimanja tako med strokovno kot med
široko javnostjo. Kaže, da smo ujeli zanimanje bralcev s čisto praktično uporabo
malih krmilnikov in moram kar najaviti malce obsežnejšo primerjavo mikro
PLC-jev uporabljenih v povsem specifičnih aplikacijah. Sklep primerjave je
vsekakor bil, da vsak PLC ni primeren v
vseh aplikacijah, vsi pa so dobri na vsaj
enem področju.
Želel sem si, da bi vam lahko naštel kup novosti, ki smo jih pripravili od zadnje številke, a na žalost stvari ne gredo
tako hitro... Dan ima samo 24 ur, in sem ter tja je treba tudi kakšno prespati ;-)
Kljub temu je na www.avtomatika.com precej večji obisk kot dosedaj. Ob obilici drugih obveznosti strežnika nismo uspeli prenoviti, vendar bo nekaj zanimivih
novosti verjetno na njemu že v trenutku, ko berete te vrstice... Stvari niso enostavne
in krepko se bomo morali potruditi, da jih spravimo na željeni nivo. Kljub vsemu
se mi zdi, da vloženi napori dajejo uspehu pravo zadovoljstvo. Vsekakor pa vas
vabimo, da se nam pri kreiranju tako revije Avtomatika, kot spletne revije
Avtomatika online pridružite, saj ste prav gotovo strokovnjaki na svojih področjih,
ki bi jih želeli predstaviti tudi drugim bralcem.
Zafrkavanje z Linuxom mi jemlje vse več časa, ker čutim, da ima stvar precej
potencialov za prihodnost. Tako nisem bil preveč presenečen, ko sem izvedel, de precej ponudnikov programske opreme že previdno ponuja tudi orodja, ki delujejo pod
Linuxom. Eden svetlih primerov je na primer National Instruments, pa ni edini..
Upam, da bomo dobili kaj tovrstne opreme v preizkus v kratkem...
Ponudba portala HYDRA velja še naprej. Če torej potrebujete poceni WWW
strani, e-mail naslove, domeno www.vašepodjetje.com, oglasek ali samo MB na
trdem disku, se priporočamo...
Upam tudi, da se bomo srečali na II. konferenci avtomatikov, ki jo organizira
Društvo avtomatikov Slovenije. Ker gre za strokovno konferenco z množico referatov, verjamemo, da bo konferenca nakazala trende in smeri v katere plove avtomatizacija v Sloveniji. Prihaja tudi čas pomladanskih sejmov (Teleinfos, Security,
Energetika, Celjski sejmi,...) na katerih se bomo pojavili tudi mi z revijo
Avtomatiko in še kakšno novostjo.
Do takrat pa lepo pozdravljeni ...
Vaš urednik,
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Kazalo vsebine
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UNITRONIC SMS - KRMILJENJE S POMOČJO SMS
SPOROČIL
Damjan Hajsek
stran 12
Krmiljenje preko SMS-sa je v
veliko primerih zelo uporabno in
nam olajša delo oz. nam prihrani
čas in denar, zato mislim, da bo v
prihodnje vse več primerov uporabe krmiljenja preko SMS sporočil, saj so tudi omrežja operaterjev vse bolj zanesljiva. V primeru, da želite še večjo varnost
oziroma hitrost prenosa SMS
sporočil, se lahko dogovorite z
operaterjem omrežja mobilnih
telefonov, da nastavijo vašim SMS sporočilom višjo prioriteto,
kar pomeni, da bodo v čakalni vrsti prej na vrsti, vsekakor pa ta
storitev stane nekaj več kot pošiljanje SMS sporočil z navadno
prioriteto.
HUMAN MACHINE INTERFACE
Andrej Rotovnik
stran 35
Nadzorni programabilni terminali predstavljajo nepogrešljivo
komponento v sistemih avtomatskega vodenja. Gre za vmesnike
med napravo za vodenje procesa (programabilni krmilnik) in
operaterjem procesa, tj. človekom. Služijo za upravljanje procesa, saj prikazujejo veličine, ki
nastopajo v procesu, hkrati pa
lahko z ročnim vpisovanjem pošiljamo poljubne informacije nazaj v proces. Imenujemo jih tudi
Human Machine Interface (HMI).
EJC - INTERNET V INDUSTRIJSKIH NAPRAVAH
Samo Šarec
stran 43
Že kar nekaj let je prisotna ideja, da bi internet komunikacijsko
tehnologijo, ki je predvsem poceni in že prisotna na vsakem koraku,
uporabili za nadzor različnih naprav. Prvi poizkusi na tem področju so
nas včasih spravili tudi v smeh. Znana računalniška hiša je na primer
priključila na internet avtomat za kuhanje kave in strežbo brezalkoholnih napitkov. Uslužbenci so lahko preko interneta dobil podatke o stanju avtomata, nivoju tekočin, ceni pijač itd.
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Strokovnjaki svetujejo

STROKOVNJAKI SVETUJEJO

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

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:
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV
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.

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.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE IND. PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov 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, 041/694742 ali pošljete vprašanje po e-posti.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
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, dvoročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obrnete tudi z vprašanji o senzoriki.
Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete
vprašanje po e-pošti.

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, sinhronizacijo 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 - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

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

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.

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje
nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)
VISJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

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

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 sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.
ROBOTIKA
Tomaž Lasič, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne avtomatizacije v podjetju ABB d.o.o., Tel: (1) 5875
480
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in
instrumentacije.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

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

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET
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.
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o.,
tel. 061/810-425

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 STROJEV - SERVO POGONI
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.
ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
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.

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

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

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in
10. uro.
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INFORMACIJE - Novi moduli in razvojni kompleti

KeeLoq modul za dodatno varnost
Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana
Pri Microchip-u so izdali nov CD komplet
(2 CD-ja) z vsemi relevantnimi podatki in
programi, ki jih drugače lahko najdete na
http://www.microchip.com.
Komplet
pokriva tako bogato PIC serijo mikrokrmilnikov, kot tudi RFID, KEELOQ, ipd.
Naj tudi povemo, da lahko omenjena
orodja dobite tudi na sejemski zgoščenki
AVTOMATIKA, ki je bila priložena osmi
številki revije (naročite jo lahko tudi na
www.avtomatika.com).
Druga pomembna novost pri Microchipu
je tudi novo robustno ohišje za miniaturni
R/W modul za dodatno varnost.
Novi miniaturni ultramajhni transponder
se nahaja v SOT-385 ohišju, ki je brez
nogic in nepredušno zaprto. Več informacij dobite pri podjetju ELBACOMP, za
tehnične podrobnosti pa skočite kar na
Webstrani MICROCHIP-a.
A

MPLAB v kompletu s PIC
Lite C prevajalnikom

Novi kontaktni enkoderji
pri Bournsu

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

Pri Microchipu sedaj ponujajo MPLAB
razvojno okolje skupaj s PICC Lite C prevajalnikom...

Pri Bournsu so
napovedali
dva nova kontaktna enkoderja kot dodatek hitro rastoči družini
e n ko d e r j ev.
PEC12 in PEC
16 sta Bournsov odgovor zahtevam trga po vse manjših enkoderjih, saj imata premer le 12 mm
oz. 16 mm. Opcijsko sta na razpogo z
vdelano tipko. Oba enkoderja sta mehanska in predstavljata poceni alternativo
optičnim enkoderjem. Os je pri vseh modelih izolirana, enkoderja pa premoreta
12 oziroma 24 pozicij. PEC12 je deklariran za 30.000 preklopov, PEC16 pa
za celih 100.000 preklopov.
A

Poleg tega je v kompletu celotno MPLAB
razvojno okolje in programator PICSTART
Plus. Slednji podpira vse obstojče 8-bitne
modele, čeprav je za modele z več kot
40 nogicami potreben adapter... Več informacij najdete na:
http://www.microchip.com
A

AVTOMATIKA
...z Avtomatiko v
sodoben jutri...

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

Http://www.avtomatika.com
6 11/2001
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Naročite se
na revijo
AVTOMATIKA!
V prednaročilu
je ceneje!
Info: 01/5428-570

INFORMACIJE - Novi moduli in razvojni kompleti

Novi Flash DiskOnChip pomnilniki
Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana
Pri podjetju M-Systems so prenovili
svojo ponudbo trdih diskov na
čipu pod imenom DiskOnChip.
Tako so novi modeli dobavljivi v
obliki navadnega čipa ali DIMM
modula, lahko si jih omislite v velikostih
do 256 MB, za
konec leta pa
obljubljajo tudi
modele z 1Gb
spomina!
DiskOnChip-i se lahko ob posebni programski opremi, imenovani TrueFFS,
obnašajo praktično enako kot vaš trdi
disk! Tu gre predvsem za prikrivanje omejitev, ki jih ima današnja Flash tehnologija
- omejeno število vpisov. Tako lahko ob
okvari sektorja programje samo popravi
napako in premesti sektor, kar DiskOn-

Chipom omogoča več kot desetkrat več vpisnih ciklov, kot
navadnemu FLASH pomnilniku.
Poleg samih komponent pa pri M-Systems ponujajo tudi pripomočke za programiranje komponent. Tako si
lahko pomagate s posebnim
DiskOnChip
Gang programatorjem. Ta je lahko namenjen programiranju navadnih čipov ali SIMM modulov.
Lahko pa si omislite tudi računalniško kartico za 8-bitno ISA vodilo, ki verjetno pomeni najcenejšo možnost dela z DiskOnChip komponentami...
Več o tem na http://www.m-sys.com A

Nove elektronske ”značke” za označevanje
Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana
ni 32-bitni blok.
Visoka hitrost prenosa podatkov
med enoto za dostop in značkami
omogoča vpis 10tih značk v celoti v
sekundi oziroma
branje 20-tih značk v sekundi z ene
enote.

Pri Microchipu so predstavili nove elektronske "značke" za označevanje predmetov ("tagging devices"), ki deluje na
frekvenci 13.56 MHz in je trenutno najnaprednejši na trgu. Pri stvaritvi MCRF450, kot se nova značka imenuje, so
sodelovali poleg Microchipa tudi Mitsubishi Materials Corporation in Checkpoint Systems. MCRF450 krasi najnižja
poraba, največji vdelani pomnilnik in najhitrejši prenos podatkov med vsemi
pasivnimi značkami na 13.56 MHz področju.
MCRF450 ima porabo samo 28 µW,
vdelan 1 Kbitni pomnilnik, v katerem lahko zaščitimo pred vpisom vsak posamez-

Več informacij o
MCRF450 dobite
na http://www.microchip.com
CheckPoint je pripravil novo serijo RFID
čitalnikov pod skupnim imenom Performa
in pripadajoče programje za dostop k
MCRF450 značkam.
Mitsubishi Materials je tudi pripravil
svojo novo serijo čitalnikov BitTag, ki je
posebej namenjena komercialnim in
industrijskim aplikacijam.
Podatke o dodatni opremi za delo z
MCRF450 s strani drugih proizvajalcev
dobite na:
http://www.microchip.com/10/Lit/RFID/I
TSC/index.htm
A
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HTE d.o.o. LJUBLJANA
HTE
d.o.o. Poslovalnica Maribor
Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140

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

l

l

TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO Z ELEMENTI IN OPREMO ZA PROFESIONALNO
ELEKTRONIKO, ELEKTRONSKIMI KOMPONENTAMI, MERILNIMI INŠTRUMENTI,
ORODJI ZA ELEKTRONIKO, RAZLIČNIMI KABLI, OPTIKO, ...
JAMICON
KATUN
l ELEKTROLITSKI KONDENZATORJI VSEH VRST
l VENTILATORJI (12V DC, 220V AC) - (TUDI S
KROGLIČNIMI LEŽAJI!)

KATUN - NOVO!

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

PIERGIACOMI

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

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

PIERGIACOMI

SAURO

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

3M

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

Kakovostno orodje za elektroniko

EZ DIGITAL

EZ DIGITAL (GoldStar)

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

METEX

l DIGITALNI MULTIMETRI (TUDI Z RS-232
KOMUNIKACIJO)
l DIGITALNI OSCILOSKOP - ROČNI DG
SCOPE 20MHz - UGODNA PONUDBA:
170.920,89 SIT Z DDV

Kakovostni in zanesljivi multimetri

METEX

OLFA - NOVO!

l OLFA NOŽI, ŠKARJE, ŽAGICE ZA REZANJE
PAPIRJA, LESA, BLAGA, PLOČEVINE, IZOLACIJSKIH MATERIALOV, ITD...

XELTEK - NOVO!

l PROGRAMATORJI (ZA PLD, EPROM,
EEPROM, MIKROKONTROLERJE, ...), VSI
PRENOSLJIVI (S PRIKLJUČKOM NA
PARALELNI PORT)
l SAMOSTOJNI UNIVERZALNI PROGRAMATOR SUPERPRO/2000
l SUPERPRO Z (NOVO!)
l SUPERPRO F (NOVO!)
l SUPERPRO XL
l SUPERPRO III
l ADAPTERJI ZA RAZLIČNA OHIŠJA NA
ZALOGI OZ. PO NAROLIKU

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

OLFA

INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo

AKCIJSKA ponudba frekvenčnih
pretvornikov
Informacije: Robomat d.o.o.
Podjetje Robomat d.o.o. je pričelo s prodajo frekvenčnih
krmilnikov tudi v svoji spletni trgovini. Prvim kupcem
frekvenčnih pretvornikov generacije PA indrives obljubljajo nagrade. Akcijska ponudba velja do razprodaje zalog zato
pohitite. Naslov: www.ines.si.
A

OLED - organska LED, ki oddaja svetlobo...
...KLJUČ DO ČASOPISOV BREZ PAPIRJA!
Informacije: www.siemens.si
Ozadje, ki naenkrat spremeni barvo in mutira v televizijski ekran,
elektronski časopis, ki se konstantno ažurira ali pa interaktivni
osebni računalnik, ki ga lahko spravimo kar v žep....
Vse to zveni kot znanstvena fantastika.
Kljub vsemu pa bi lahko v prihodnjih nekaj letih, zaradi vrste monitorjev, ki bodo prinesli revolucijo v tehnologijo zaslonov, vse to
postalo resničnost; zaradi plastičnega politiopena (modra barva), polifluorena (rdeča barva) ter polifenilena (zelena barva),
ki vsi oddajajo svetlobo, ko so izpostavljeni elektronski napetosti.
Napetost dvigne elektrone molekul na višji energijski nivo iz
katerega potem padejo na začetni nivo, v procesu padanja pa
oddajajo svetlobo (elektroluminescenca). Električni prevodnik je
položen na folijo ali steklo, pokrit pa je s plastičnim filmom, debelim manj kot tisočinko milimetra. Na koncu je na vrh naparjena še
ena elektroda in OLED (Organic Light Emitting Diode) je narejena.
Siemensovi raziskovalci so do sedaj uspeli narediti 16 kvadratnih
centimetrov veliko OLED, ki poleg tega, da oddaja ekstremno
svetlobo, tudi obdeluje hitre video signale, brez zakasnelih svetlobnih efektov (afterglow), česar pa trenutni LED ekrani še niso
sposobni.
A

Brezplačni Microsoft SQL Server
Informacije: WW Engineering. , Maribor

Rezila za vsako rabo!

XELTEK

Na osnovi globalnega dogovora med podjetjema Wonderware
in Microsoft lahko uporabniki poleg kateregakoli Wonderware
programa instalirajo tudi Microsoft SQL Server. Poleg Wonderware programa tako dobite ZASTONJ licenco za Microsoft
SQL Server z enim CAL-om.
Edini
pogoj je, da
sta oba programa instalirana na istem računalniku. Seveda je potrebno za vsak
dostop do Microsoft Serverja iz drugih računalnikov
imeti Microsoft SQL CAL na vsakem od teh računalnikov.
Primer: poleg licence za InTouch RT/IO 1000 točk dobite za isto
ceno kot dosedaj še licenco (in CD-je ) za Microsoft SQL Server
A
7.0!
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NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo

BISTABILNI ROTACIJSKI ELEKTROMAGNET
Informacije: Raga d.o.o., Ljubljana, www.raga.si

Podjetje DENSITRON dobro podpira svetovne proizvajalce različnih industrijskih
naprav z množico najrazličnejših elektromagnetov. Podjetje ima kapacitete za
proizvodnjo velikih serij tipskih elektromagnetov, ki jih lahko izberemo po katalogu. Imajo tudi odlično ekipo konstruk-

torjev in oblikovalcev, ki imaji posluh za
oblikovanje novih proizvodov, predvsem
kadar so v ozadju velika naročila. Zaradi
tega se njihova ponudba elektromagnetov na trgu neprenehoma širi.
Tokrat predstavljamo bistabilni rotacijski
elektromagnet, ki se odlikuje po izredno
majhnih dimenzijah in zelo
dobrih delovnih karakteristikah. Ohišje ima
narejeno iz sintrane medenine, kar omogoča enostavno rešitev ležajev, zmanjšanje števila sestavnih delov in skrajšan čas montaže.
Pri kratkem času preklopa 2
ms in majhni porabi, lahko
bistabilni elektromagnet
MM26S vzdržuje momente
do 20 mNm.
A

PIEZO stikalo

Informacije: JUST d.o.o., Ljubljana
Doslej še nismo kaj dosti pisali o piezostikalih.
Prednost piezostikal pred navadnimi stikali je v
odpornosti pred zunanjimi vplivi. Osnova
piezostikal je namreč piezoelement, ki zazna
zunanjo silo na ohišje stikala in sproži notranje elektronsko stikalo. Ker so piezoelementi
izredno občutljivi, so lahko vdelani v robustna
kovinska ohišja, pa kljub temu zanajo silo od
samo nekaj N. Podjetje JUST ponuja piezostikala v različnih ohišjih in v po želji tudi z
vdelano LED diodo za indikacijo stanja stikala....
A
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INFORMACIJE - Srečanje avtomatikov v Mariboru

AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU
2. konferenca bo dne 5. in 6. aprila 2001
Informacije: Društvo avtomatikov Slovenije d.o.o., Maribor

D

ruštvo avtomatikov Slovenije organizira 2. konferenco, ki bo
dne 5. in 6. aprila 2001 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17 v
Mariboru.
Cilj konference je predstaviti stanje na
podočju avtomatizacije v slovenski industriji in gospodarstvu ter sprožiti razprave
o tej problematiki. Konferenca bo posameznikom in podjetjem nudila možnost,
da za slovensko industrijo predstavijo
svoje rešitve in sisteme ter podajo svoje
poglede in potrebe po povezavi z razvojem in raziskavami kot tudi obratno.
Zadovoljiti želimo interese investitorjev,
da imajo na konferenci čim večjo izbiro
raznih rešitev, ki jih lahko med seboj
primerjajo in ocenjujejo. Sestavni del konference bodo predstavitve člankov in
rezultatov dela, demostracije ter razstave
udeležencev. Tako bodo udeleženci seznanjeni z aktualnimi trendi na razvoju
različnih sistemov.
Želimo, da bi bila konferenca stičišče
ljudi iz industrije, ponudnikov in raziskovalcev, ki bodo na enem mestu izmenjali
izkušnje in informacije o svojem delu in
novostih na področju računalniške avtomatizacije. Zato so na konferenco vabljeni
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ljudje različnih strok, ki v avtomatizacijo
vlagajo kot tudi tisti, ki si na področju
avtomatizacije konkurirajo in želijo svoje
kupce prepričati, da sledijo svetovnim in
domačim trendom.
Poleg tega bo na konferenci potekala
borza kadrov, kjer bodo diplomanti-študenti izrazili svoje želje po zaposlitvi, od
podjetij pa pričakujemo, da bodo študentom avtomatike pokazali možnosti zaposlitve in povedali kaj od mladih inženirjev
pričakujejo.
TEME:
Avtomatizacija v industriji, elektrogospodarstvu, elektrarnah, pisarnah,
zgradbah, ekologiji, komunalnih objektih in podobno
Vzgoja kadrov za področje avtomatizacije
Urnik za avtorje:
Prijava in naslov članka 15. 02. 2001
Rok za prijavo demostracije ali razstave: 1. 3. 2001
Zadnji rok za oddajo člankov: 15. 03.
2001
Zadnji rok za prijavo udeležbe 01. 04.
2001
Predstavitve bodo mogoče:
na klasičen način z grafoskopom in

AVTOMATIKA

diaprojektorjem
s pomočjo računalniške projekcije
organizirali bomo tudi "poster sekcijo"
Prispevki bodo objavljeni v zborniku
referatov. Najbolj zanimivi članki bodo
objavljeni tudi v reviji Avtomatika.
Posebna komisija bo podelila priznanje
za najboljši projekt predstavljen na konferenci.
Podrobnejše informacije dobite na
sedežu društva:
Društvo avtomatikov Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Smetanova ulica17
2000 MARIBOR
tel. : 02/220-70-00 (Karel Jezernik)
e-mail: karel.jezernik@uni-mb.si
tel. : 02-220-7160 (Boris Tovornik)
e-mail: boris.tovornik@uni-mb.si
Prijavite se s prijavnico,
lahko pa tudi po elektronski pošti.
Navodilo za pisanje člankov najdete tudi na spletni strani Društva
avtomatikov Slovenije:
A
http://www.das.uni-mb.si

AVTOMATIKA

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Motor z vgrajenim regulatorjem

Asinhroni motor s frekvenčnim regulatorjem
Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana
TIP
Napajanje
Tok napajanja A
Nazivna moè W
Moment motorja Nm
Nazivna hitrost min-1
Upornost motorja
Nazivna frekvenca motorja Hz
Inercijski moment rotorja kgcm2
Preobremenitev
Komunikacija
Analogni vmesnik
Izhodna frekvenca
Pospeevanje / pojemanje
Kontrolni vhodi 24V
Kontrolni izhodi 24V max 230 mA
Pozicioniranje
DC - zavora
Kontrola pozicioniranja
Enkoder povratne zanke
Nadzor / programiranje
Zaèite
Postopek pri napaki
Tabela napak
Tabela parametrov
Programski spomin
CE kompatibilnost - low voltage
CE kompatibilnost - emisija
CE kompatibilnost - imunost
Prikljuène sponke
Glavna varovalka
Mehanska zavora
Mehanski prikljuèek
Tip zaèite

TEHNIČNI PODATKI (tabela) :
KFM 05 180 6 pol
KFM 05 310 4 pol

KFM 05 180 6 pol

SIEI je izdelal nov izdelek s področja
frekvenčne regulacije. Gre za asinhronski
motor in frekvenčni pretvornik s povratno
informacijo v enem delu. Moč motorja je
lahko od 200 do 500 W. Dajalnik impul-

KFM 05 310 4 pol KFM 05 510 4 pol KFM 05 500L 4 pol
230 V AC + - 10 % / 50 Hz
1,3
2
3,1
3,5
188
314
512
507
1,8
2
2,8
1,9
1000
1500
1750
2550
23,6
8,8
5,1
6,2
60
55
65
98
11,7
7,2
15,5
7,2
100 % za 60 sekund
RS 232, opcija PROFUBUS, opcija CAN-OPEN
standard: 0 do 5 V, opcija 0 do 10V ali 0 do 20 mA
0 do 150 Hz
od 0 - 50 in 50 - 0 Hz v 0,05 do 2500 sekund ( 0,02 do 1000 Hz/sek.)
3 optièno loèeni, mono programiranje
2 optièno loèena, mono programiranje
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
8 pozicij nastavljenih z 32 bitno loèljivostjo
512 impulzov na obrat
RS 232, PROFIBUS do 12 Mbaud, analogni in digitalni I/O
prenapetost, podnapetost, tokovna zaèita, temperaturna zaèita
avtomatski RESET z monostjo programiranja
EEPROM - hranjenje 190 zadnjih napak
EEPROM
FLASH - ROM mono posodabljanje preko serijske linije
EN 50178
EN 50081 - 1
EN 50082 - 2
3 x 1,5 mm2, RS232 kabel 1-1
max. 16A
opcija 24V pogon postane dalji za 50 mm
standard IEC - prirobnica B14
IP 54

zov za povratno informacijo ima rezolucijo 512 impulzov na obrat. Regulator vsebuje tudi vse potrebne EMC filtre in je
pripravljen za priklop na omrežje 230V
AC.

ARTLOGIC-MicroPLC
krmilniki SIEI
l Enostavno programiranje
preko tipkovnice ali PC-ja
l Od 6 do 12 vhodov
l Od 4 do 8 izhodov
l Ura realnega èasa

JUST d.o.o.
BrnŁiŁeva 13
1231 Ljubljana
Tel.: 01/561 49 40
Fax: 01/561 28 88
Email: just.elc@siol.net
AVTOMATIKA

KFM 05 510 4 pol
KFM 05 500L 4 pol s prisilnim hlajenjem
Za prosto programiranje je na voljo:
3 digitalni vhodi
2 digitalna izhoda (24V DC)
2 analogna vhoda
serijska linija RS 232
Za informacijo o stanju služi 6 LED diod.
Možna je tudi izvedba s serijsko linijo
CAN ali PROFIBUS. Info: JUST d.o.o. A
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INFORMACIJE - UNITRONICS SMS - Upravljanje in nadziranje z SMS

Unitronics SMS

Upravljanje in nadziranje s pomočjo SMS sporočil
Informacije: Damjan Hajsek, Tipteh d.o.o., Ljubljana
Za vse tiste, ki ste zgrešili prejšnjo številko,
kjer sem podrobneje opisal OPLC module
M90, bomo na kratko ponovili. M90 so
moduli v katerih je združen krmilnik,
prikazovalnik in tipkovnica. Na voljo je
več različnih modelov; odvisno od tega
kaj kdo potrebuje. Na voljo je model z
digitalnimi vhodi in izhodi, model z
analognimi vhodi in izhodi, prav tako tudi
model z digitalnimi in analognimi vhodi
ter izhodi. Razlika med modeli je tudi v
tem koliko je lahko program dolg,
večinoma so vsi modeli takšni, da
lahko vanj prenesemo 2048
besed dolg program. Na vsak
modul lahko priključimo tudi
razširitvene module. Ti moduli so
lahko z analognimi vhodi in izhodi, ali digitalnimi vhodi in izhodi.
Obstaja pa tudi razširitveni
modul, za direktno priključitev na
PT100. Module M90 lahko tudi
povežemo v CAN mrežo, prav
tako pa lahko pošiljamo in sprejemamo SMS sporočila. Prav tako
pa lahko preko dodatnega modula direktno dostopamo preko svetovnega spleta do našega M90
OPLC-ja, več o tem bo opisano v
naslednji številki revije.
Nekaj več o pošiljanju SMS
sporočil preko OPLC-ja M90 bomo
povedali v tej številki.
Nastavimo lahko šest različnih telefonski
številk, kamor bomo sprejemali SMS
sporočila.
Sporočila, pa na zelo enostaven način
vnesemo v polja, v meniju SMS nastavitve, kjer tudi vnesemo telefonske
številke, kamor bodo ta SMS sporočila
poslana.
Primer nastavljenih sporočil, lahko vidimo
na spodnji sliki.
Po tem nam ostane še samo to, da
povežemo GSM
modem z M90,
ter pošljemo SMS
sporočilo. Sporočilo, ki ga pošiljamo k M90, mora
biti isto, kot je zapisano v SMS na12 11/2001

stavitvah. V kolikor je kakšna črka, ali
znak preveč ali premalo, oz. je napačno,
nam M90 ne bo reagiral. Nastavimo ga
lahko tudi tako, da po tem, ko M90 prejme naš ukaz preko SMS sporočila, le ta
odgovori, kaj se je zgodilo. V tem primeru
dobimo SMS sporočilo na naš GSM telefon, kako se je M90 odzval na naš
poslani SMS.
Seveda je tukaj zelo pomemben odzivni
čas, ki je odvisen od operaterja. V našem

primeru, ko smo uporabili omrežje od
MOBITELA je bil odzivni čas 20 sekund,
pri omrežju SIMOBILA, pa samo 15
sekund. Paziti moramo, da uporabimo
SMS javljanje določenih stanj samo kot
obvestila ali alarme pri katerih ni potrebno takojšnje reagiranje. Vsekakor pa je
mogoča tudi povezava oz. komuniciranje
dveh M90 preko GSM modemov. Kot
primer lahko podamo rezervoar z vodo.
Ko je rezervoar z vodo prazen odda
M90 SMS sporočilo do drugega M90,
ki je vezan na črpalko in ta po tem vključi

AVTOMATIKA
...z Avtomatiko v
sodoben jutri...

...with Automation to the
contemporary tomorrow...
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NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE
CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO
na področju

AVTOMATIZACIJE
PROCESOV IN
POGONSKE TEHNIKE
STANDARDNI FREKVENČNI
PRETVORNIKI IN ELEKTROMOTORJI
VEDNO NA ZALOGI.
POOBLAŠČEN SERVIS
ZA SIEMENS.

črpalko. Ko pride nivo v rezervoarju do
želene količine, M90 ponovno pošlje
SMS sporočilo do drugega M90, ki
izključi črpalko, nakar dobi prvi M90
sporočilo, da je črpalka resnično izključena.
Krmiljenje preko SMS-sa je v veliko
primerih zelo uporabno in nam olajša
delo oz. nam prihrani čas in denar, zato
mislim, da bo v prihodnje vse več
primerov uporabe krmiljenja preko SMS
sporočil, saj so tudi omrežja operaterjev
vse bolj zanesljiva. V primeru, da želite še
večjo varnost oz hitrost prenosa SMS
sporočil, se lahko dogovorite z operaterjem omrežja mobilnih telefonov, da nastavijo vašim SMS sporočilom višjo priori-

teto, kar pomeni, da bodo v čakalni vrsti
prej na vrsti, vsekakor pa ta storitev stane
nekaj več kot pošiljanje SMS sporočil z
navadno prioriteto. Za zaščito pri pošiljanju SMS sporočil v naš M90 so pri Unitronicsu poskrbeli dovolj dobro, da nam
ne more kdorkoli vključiti ali izključiti naše
naprave vezane na M90. Zato je poleg
gesla za dostop pomembna tudi telefonska številka, katere ni priporočljivo objavljati in pa seveda SMS sporočilo, ki mora
biti popolnoma isto, kot je zapisano v
nastavitvah.
Vsekakor mislim, da je spekter uporabe
krmiljenja preko SMS-ja zelo širok in da
bo v bodoče vedno več projektov zasnovanih na tej vrsti komunikacije.
A

TEHNOLOŠKO OPTIMALNE,
ENERGETSKO VARČNE IN
CENOVNO UGODNE REŠITVE.

http://www.kevik.si

Naselje heroja Maroka 18 8290 Sevnica
Tel. (07)81 60 860 Fax: (07)81 60 870
Kontaktna oseba: Franci Keber
(franci.keber@kevik.si)
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SIEMENS razširil svojo ponudbo

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana
Siemens se je v preteklem letu odločil za
nakup petih podjetij s področja procesne
avtomatizacije, instrumentacije in analize:
Moore - sistemi za vodenje, splošna
avtomatizacija
Axiva - inženiring za procesno industrijo
Turbo - merjenje pretoka
Applied Automation - plinska analitika
Milltronics - merjenje nivojev, masna
dinamika
Siemens je s tem močno razširil svojo
ponudbo na področju industrijske procesne avtomatizacije, procesnih in ana-

liznih instrumentov ter tehnične podpore.
Med novostmi, ki jih ponuja SiemensMilltronics naj opozorimo na: kapacitivno-frekvenčna nivojska stikala, ultrazvočna nivojska stikala, radarske merilce
nivoja, naprave za merjenje pretoka
odprtih kanalov, hitrosti tekočin, ... Drugi
del tega spektra sestavljajo naprave
masne dinamike: tehtnice za tekoče
trakove, dozirne tehtnice, merilci pretokov sipkih snovi (žita, granulati, premog, itd).
Siemens bo predstavil nove produkte na
sejmu Energetika v Mariboru od 15. 05.18. 05. 2001 in na posebnih predstavitvah v Ljubljani.
AVTOMATIKA

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
11/2001 13

AVTOMATIKA

INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo

Windows CE - nov trend na
področju operaterskih konzol
Avtor: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., Ljubljana

Č

e je operacijski sistem Windows CE prevladoval na področju malih prenosnikov, se je
sedaj s svojo funkcionalnostjo in prilagodljivostjo izkazal tudi kot ustrezna standardna osnova za programabilne krmilnike in
operaterske konzole v zahtevnih industrijskih
pogojih delovanja. Podobno, kot je Microsoft povedel na področju programske opreme pri osebnih računalnikih, je znanega giganta programske
opreme zaslediti tudi na področju industrijskega
krmiljenja.

nacija s štirimi odtenki) z nastavljivim kontrastom. "Firmware"
uporabnik zlahka nadgradi s pomočjo programirne enote oziroma osebnega računalnika. Arhiviranje in prenašanje podatkov
je enostavno izvedljivo preko Compact Flash pomnilniške kartice, ki nudi 20 MB prostora. Ob vgradnji v omaro vam zunanji
del z zaslonom nudi zaščito IP65, notranji pa IP20. Za zahtevnejša okolja lahko površino zaslona zaščitite z dodatno prozorno folijo.
Operaterske konzole z na dotik občutljivim zaslonom v primerjavi z dosedaj nudenimi produkti predstavljajo še neposrednejši
stik operaterja z vodenim procesom. Nadomeščajo uporabnikom prilagojene tipkovnice. Dodelava gumba oziroma katerikoli objekta je samo dodatni programski poseg. Izognemo se mučnim razlagam funkcijskih tipk, saj uporabnik izbere gumb neposredno na sliki prikazanega procesa. Za ponudnike postrojenj so
take operaterske konzole idealne rešitve za tuja tržišča. Prevod
aplikacije temelji le še na programskih izvedenkah že izdelanih
rešitev, pisave pa so podprte z Windows CE sistemom.
Preko RS232, MPI in PROFIBUS-DP je mogoče TP konzole
združiti s krmilniki družine Simatic S7-200, S7-300, S7-400,
Simatic WinLC. SIEMENS se z rešitvijo opisanih operaterskih
konzol ne želi omejiti samo na svoje programabilne krmilnike
ampak so v produkte vgrajeni tudi komunikacijski protokoli ostalih svetovnih proizvajalcev. Brez težav lahko nadgradite krmilja
tipa SLC500 in PLC5 proizvajalca Allen Bradley, Mitsibushi-jeve
FX in FX0 ter Telemecaniqe-ov sistem TSX SCA62.

SIEMENS je pri svoji novi družini operaterskih konzol TP uporabil Microsoft CE operacijski sistem. S tem je pridobil na odprtosti
sistema in povezljivosti ter širokem obsegu funkcionalnosti.
Delovanje sloni na 32-bitnem 66 MHz RISC procesorju. Uporabniški program je hranjen v "Flash"
pomnilniku. Povezava z industrijskim krmilnikom in programirno enoto (osebni
ali industrijski računalnik) poteka preko RS232 oziroma RS-422/
RS-485.
Pri novi seriji operaterskih konzol je prednost
na dotik občutljiv zaslon
velikosti 5,7 palcev diagonalno. Nudi prilagodljivost
in veliko nazornost izdelanih objektov. Pri izdelavi
aplikacij so izdelovalcem
na voljo vnaprej definirani
objekti: numerične in alfanumerične tipkovnice, vnosna in prikazna polja, grafi in stolpiči
za ponazarjanje vrednosti, gumbi za nadomeščanje stikal in
preklopnikov. Preko "OLE" povezave je mogoča uporaba objektov iz Pain-Shop, Designer , Corel Draw programov. Nabor fontov je podprt neposredno iz Windows CE sistema. Možna je izbira jezikov. Neavtoriziran poseg preprečujejo vgrajena gesla.
Zaslon je lahko 16 barvni ali pa dvobarvno (modro-bela kombi-

Programska oprema za izdelavo aplikacij, ki tečejo na opisanih
operaterskih konzolah, je čisto 32 bitna Windows orodje ProTool. Deluje na Windows 95/98 in Windows NT/200
operacijskih sistemih. Zadnja verzija V5.2 je dopolnjena z možnostjo konfiguracije operaterskih konzol na osnovi Windows CE.
Razširjene so Windows funkcije za komunikacijo z Allen Bradley
A
DF1 in DH485, Mitsubitshi FX ter GE Fanuc protokoli.

Kaj je uporovno -analogni na dotik obèutljiv zaslon?
zgornja folija
osnovna folija
zaslon
distanènik

300 Ω
20 Ω

X-poz.
Obdelava
pozicije
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Y-poz.
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Zaslon je prekrit z dvema prosojnima folijama.
Med njima so enakomerno razporejeni distančniki, ki preprečujejo stik obeh folij brez prisotnega pritiska upravljalca. Upornost folij
narašča od spodnjega desnega proti levemu
zgornjemu kotu. Na tak način je možno detektirati pozicijo pritiska prsta, ki ustvari stik med
folijama, na kateremkoli mestu na zaslonu.
Elektronsko vezje za obdelavo pozicije
pretvori analogno informacijo upornosti v X Y pozicijo.

INFORMACIJE - OBVESTILA

Strokovni seminarji podjetja
National Instruments
Informacije: CadCam Design Centar, Zagreb
Seminarji:
Podjetje NATIODatum
NAL INSTRU6.marec
8.marec
MENTS je prip9.marec
ravilo naslednje
8.maj
seminarje in pre9.maj
davanja, obve10.maj
ščajo pa vas tu11.maj
di, da bodo od
19.junij
20.junij
15. do 18. maja
21.junij
prisotni tudi na
22.junij
sejmu ENERGETIKA v Maribo- Šolanja:
ru. Zaradi čim
Datum
26-27.februar
boljšega infor5-7.marec
miranja objav12-14.marec
ljamo seznam
19-20.marec
seminarjev in šo2-4.april
lanj v reviji, ob12-13.april
7.maj
javili pa jih bo14-16.maj
mo tudi na inter17-18.maj
net straneh por21-22.maj
tala HYDRA. A
4-6.junij

Mesto
Zagreb/Hrvaka
Ljubljana
Maribor
Split/Hrvaka
Zagreb/Hrvaka
Ljubljana
Maribor
Split/Hrvaka
Zagreb/Hrvaka
Ljubljana
Maribor
Mesto
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje

Naslov seminarja
LabVIEW 6i
LabVIEW 6i
LabVIEW 6i
Modularni seminar o mer. tehn.
Modularni seminar o mer. tehn.
Modularni seminar o mer. tehn.
Modularni seminar o mer. tehn .
Zajem podatkov v realnih apl.
Zajem podatkov v realnih apl.
Zajem podatkov v realnih apl .
Zajem podatkov v realnih apl .
Naslov olanja
LabVIEW Basics II
LabVIEW Basics I
Lookout
LabVIEW D AQ
LabVIEW Basics I
LabVIEW Basics II
LabVIEW GPIB
Lookout
LabVIEW Basics II
LabVIEW DAQ
LabVIEW Basics I

AVTOMATIKA

Druba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.
Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10 Fax: 01-750-85-29

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTOR

q Brezkrtačni

servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
q Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
q UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
q Stalno na zalogi
q Programska oprema za izbiro
servo pogonov
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Upravljanje avdio, video in prezentacijskih naprav

Krmiljenje avdio, video in
prezentacijskih naprav

Konferenčne dvorane Multimedijske učilnice Hišni kino Direktorske sobe
Avtor: Andrej Trojer, inž., TSE d.o.o., Ljubljana

K

rmiljene audio, video in prezentacijske naprave so poleg ustreznega
interierja nepogrešljiv sestavni del udobne in funkcionalne konferenčne
dvorane, multimedijske učilnice ali celo prostora za domačo zabavo.
Strah pred rokovanjem s tehnično opremo se pri večini neveščih uporabnikov
stopnjuje s količino prisotne opreme v sistemu. Zato uporabniku omogočamo premagovanje strahu pred uporabo tehnične opreme z ustreznimi, za uporabo človeku prijaznimi, grafičnimi vmesniki (GUI). Brez ustrezne avtomatizacije je optimalno izkoriščanje celotnega sistema tudi ob uporabi ustreznih grafičnih platform, ki na tak ali
drugačen način pripomorejo k enostavnejši rabi sistemov, še vedno omejeno.
K udobosti in praktičnosti naj dodam še
racionalizacijo potrebnega časa, ki je pri
raznoraznih predstavitvah še kako pomemben dejavnik za uspešno izvedeno
podajanje vsebine. Tudi sam ambient
veliko upliva na človekovo počutje in tukaj se da veliko narediti v smislu pravilne

osvetljenosti, ogrevanja in prezračevanja
prostorov. Dobri poznavalci gledanja filmov vedo, da je pri gledanju filma poleg
dobre slike in zvoka v prostoru prav tako
pomemben dejavnik zaznavanja okolice
oziroma vplivanje okolice na gledalčevo
počutje.
Enako velja omeniti za velike ljubitelje poslušanja dobre glasbe.
Iz gornjih razlogov se pojavi še potreba
po združitvi dela tehnične opreme, ki
služi za uravnavanje lastnosti prostora z
ostalim sistemom. In ravno na tem delu
uporabe večih avtonomnih svetov tehnike
se poraja ideja o združevanju le teh z
ustrezno avtomatizacijo in rabo enostavnih grafičnih vmesnikov.
Automatizacija celotnega takega sistema
zajema veliko število najrazličnejših protokolov in standardov za komunikacijo s
perifernimi napravami. Zato je pri izbiri
ustreznega krmilnega sistema potrebno
obrniti pozornost predvsem na tehnične
lastnosti opreme, ki bo integrirana v sistem in namembnost sistema kot celote.
Upoštevati moramo, da obstajajo razlike,
v načinu komuniciranja krmilnega sistema
s perifernimi napravami kadar imamo
opravka z audio-video in prezentacijskim
sistemom na eni strani in hišno automatizacijo na drugi strani. Z uporabo
ustreznega krmilnega sistema tako lahko
zagotovimo največjo mero udobja, praktičnosti in v nekaterih primerih celo
racionalizacije porabljenega časa, za
izvedbo določene dejavnosti. Kadar pa

16 11/2001

AVTOMATIKA

tak sistem zagotavlja še povezavo s hišno
automatizacijo, za uravnavanje svetlobe,
toplote in prezračevanja pa lahko
dodamo še racionalno in ekonomično
porabo enerbije.
Prav tak sistem bi želel predstaviti v
naslednjih odstavkih.
Crestron je eden od vodilnih ameriških
proizvajalcev krmilne tehnike (remote
control systems), ki že 25 let uspešno
nastopa na trgu in je zelo prodoren tudi
na segmentu združevanja novejših informacijskih tehnologij. Specialna področja
delovanja Crestron sistema lahko razmejimo na upravljanje konferenčnih dvoran,

INTELIGENTNE ZGRADBE - Upravljanje avdio, video in prezentacijskih naprav

interaktivnih
predavalnic, videokonferenčnih sistemov,
učnih centrov, itd.
Prednost Crestron krmilnega sistema pred
ostalimi industrijskimi krmilniki je v presenetljivo kvalitetnem dizajnu, modularnosti in popolni kompatibilnosti z
internetno tehnologijo. Predvsem pa velja
omeniti, da sam krmilnik ni bil zasnovan
za področje industrijske automatizacije,
temveč se je njegova dejavnost širila iz
področja upravljanja luči, na področje
upravljanja audio - video in multimedijske
tehnologije. V sedanjem času lahko govorimo tudi že o segmentu združevanja in
pokrivanja upravljanja novejših informacijskih tehnologij in upravljanju inteligentnih hiš oziroma zgradb. Sistem je možno
programirati glede na uporabnikove želje
ali po predhodno ustaljenih scenarijih, ki
jih ponuja oprema.
Trenutno se na tržišču najpogosteje
pojavlja tako imenovana CNX generacija
opreme, proizvajalca Crestron. V osnovi
je to oprema z istimi tehničnimi zmožnostmi, kot predhodna generacija le, da ima
dodano možnost za komunikacijo po
LAN omrežju.
No, pa najprej opišimo, kaj je omogočala že predhodna generacija Crestron opreme, ki pa se jo še vedno najde na
tržišču, vendar brez možnosti vključitve
krmilne opreme v strukturo lokalnega računalniškega omrežja. Glavni del sistema
predstavlja centralni modul z možnostjo
vgradnje dodatnih komunikacijskih ali krmilnih kartic. Standardno ohišje za vgradnjo dodatnih kartic je v dveh različnih
variantah in sicer z enojnim ali dvojnim
procesorjem. Izbira je popolnoma odprta
in če so zahteve po malo bolj zahtevnem
programskem delu sistema je ponavadi
smiselna vključitev enote z dvema procesorskima enotama. Taka konfiguracija
centralnega modula omogoča vgradnjo
do 10 komunikacijskih ali krmilnih kartic.
Preko komunikacijskih kartic se lahko poveže naprave, ki jih želimo upravljati, kot
so na primer multimedijski projektorji, vi

deorekorderji, CD predvajalniki, ...
Komunikacijske kartice omogočajo upravljanje naprav preko RS 232, RS 485 vodila ali preko IR komunikacijske parice. V
avdio tehniki pa se za komuniciranje z
raznimi napravami uporablja še MIDI
komunikacija in najrazličnejše možnosti
upravljanja glasnosti in barve.
Razen komunikacijskih kartic sem omenil
še krmilne kartice, kamor pa uvrščamo
kartice z digitalnimi TTL I/O vrati, kartice
z analognimi 0-10V vhodi, kartice z 12V
analognimi izhodi in programsko nastavitvijo nivojske resolucije v 1024 korakih in kot zadnje 24V relejne kartice. S
krmilnimi karticami lahko povežemo v sistem vse od senzorjev do najrazličnejših
akceptorjev, ki nam z neko smiselno
postavitvijo in logično programsko zasnovo omogočajo izvedbo zelo kompleksne
inteligentne celote.
Kot prvotno dejavnost, ki so jo osvojili pri
proizvajalcu krmilne opreme Crestron, pa
še nisem omenil upravljanja luči. Na tem
delu imamo namreč zelo veliko izbire in
sicer v načinu komuniciranja s krmilnimi
enotami "dimerji". Najzaneslivejši je
način uporabe originalnih Crestronovih
dimerjev, ki nam omogočajo poleg
upravljanja luči, še spremljanje diagnostike oziroma povratnih informacij. Na razpolago pa so še najrazličnejši načini upravljanja preko komunikacijskih kartic po
RS 232 vodilu in z uporabo najrazličnejših vmesnikov EIB, Lutron, ...
V celotnem delu sem opisoval centraliziran sistem upravljanja, ki pa že nekaj
časa ni več v "modi", zato naj dodam, da
je raba takih sistemov omejena predvsem na samostojne sobe, dvorane
oziroma predavalnice.
V nadaljevanju vam bom pripravil opis
Crestron krmilnega sistema s porazdeljenim dostopom. Naj samo omenim, da
se za komunikacijsko vodilo med različnimi krmilnimi moduli v tem primeru uporablja kar lokalno računalniško omrežje LAN
in IP protokol.
A
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d.o.o.

računalništvo - globalna avtomatizacija

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
Industrijski računalniki, HMI paneli

Mednarodni sejem
gradbeništva v Atlanti, ZDA
9. - 12. februar 2001

Avtor: Franc Žle, GZS

W

orld trade center, filiala Ljubljana
je ponudila ugoden skupinski aranžma za ogled sejma. Cena letala,
hotela, vstopnic, lokalnih prevozov
in obiska v WTC v Atlanti za pet dni, od tega
tri dni na sejmu, je bila 1250 USD. Redna
individualna vstopnica stane 450 USD. Povabilo organizatorja sejma je obljubljalo
največji svetovni sejem v tem letu, nad 1000
velikih razstavljalcev, predvsem dobaviteljev na več 90.000 m2 površine, 177 zanimivih tehničnih in poslovnih seminarjev in nad 70.000 profesionalnih obiskovalcev. Sejem in kongres je samo za poslovne obiskovalce. Organizator je izpolnil obljube. Sejem je bil resnično velik,
pester, živ in v polno zadovoljstvo obiskovalcev.

Nemška kakovost...
...nizke cene!
Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, EX-TEC,
INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, BERNIC

EUROTHERM

Regulatorji in registratorji temperature
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NAHB - Nacionalno
združenje graditeljev domov organizator sejma
Združene države Amerike so zelo
različne od Evrope, tudi v sejmih. V ZDA
prevladujejo individualne stanovanjske
hiše in tudi večstanovanjske, bloki in strnjena blokovska naselja so v manjšini.
Amerika ima veliko prostora in vsakdo
lahko kupi zemljišče za postavitev svojega doma, oziroma kupi hišo ali stanovanje po presenetljivo ugodni ceni. Ponudba
je velika. Ameriški trg je trg kupca in
njemu se streže od spredaj in zadaj,
samo da kupi.
NAHB združuje graditelje vseh velikosti
zgradb, toda večina med njimi so mali
graditelji, ki na leto zgrade do 50 hiš.
Gradbeni trg je samo do 20% novih gradenj, 80% pa je obnavljanje in vzdrževanje zgradb. Obiskovalec vidi materiale, stroje in delovna orodja za vsa obrtna dela in samogradnjo.
NAHB je samostojno in neodvisno združenje, ki organizira in izvaja vse aktivnosti za razvoj kvalitetnih graditeljev, ki obvladujejo sodobno tehniko, nove materiale in poslovne veščine za dobro trženje
in profitno izvajanje dejavnosti. Njegova
AVTOMATIKA

priorotetna dejavnost je združevanje in
organiziranje gradbenega lobija. Ta je
močan in ugleden. Gradi konkurenčno in
kvalitetno. Druga njegova dejavnost je
strokovno usposabljanje, strokovni izpiti
in podeljevanje licenc za opravljanje
gradbene dejavnosti. Izdaja vse knjige v
klasični in elektronski obliki ter organizira
usposabljanje v učnih centrih ali na daljavo preko elektronskih medijev. Knjige
oz. učbeniki so pisani za individualno
učenje, imajo zbirke naloge in vprašalnike za preverjanje znanja. Poleg tehničnih znanj, ki so osnova za dejavnost, je
večinski poudarek v usposabljanju za
obvladovanje predpisov za poslovanje,
knjigovodstvo, računalniško, elektronsko in internetno poslovanje.
Več o NAHB www.NAHB.com
Sporočilo otvoritvene ceremonije
- ameriške sanje
Dveurna otvoritvena slovesnost je bila na
nivoju najboljšega spektakla. Povezovalec prireditve je na uvodu poudaril, da vsi
američani sanjajo o lepem, udobnem,
varnem, toplem domu, v katerem je
družina srečna, se z veseljem in ljubeznijo vrača po delu ali šoli domov in
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junkture, optimizma in dobrih zaslužkov
za vse prebivalstvo.
Sklep: Tudi slovenci in slovenski graditelji
imajo pravico sanjati in sanje udejanjati.
Gradili in kupovali bomo sodobne domove.

najlepše trenutke
doživlja
resnično
samo v okolju svojega
doma. Vsak američan ima
pravico sanjati sanje o srečnem
domu in te sanje tudi uresničiti.
Vsak povprečen američan ima
svojo hišo z vrtom po svoji zamisli. Graditelji so poklicani uresničiti sanje američanov, posebej
mladih parov, ki si ustvarjajo
družino in dom, toda tudi starejši naj imajo vse možnosti,
da si ustvarijo dom za tretje
življensko obdobje in v
njem polno živijo. Tudi graditelji morajo sanjati sanje o sodobnih domovih
za srečne in zdrave ljudi. Te sanje stalno kreativno udejanjajo in
stalno ustvarjajo
načrte za nove
sodobne domove in podjetja. V sanjah
vsakega
mla-

Razstavljalci so pokazali
najlepše stvari
Na sejmu so izključno uradni zastopniki
proizvajalcev, ki kot dobavitelji združujejo celovito ponudbo materialov, opreme,
orodij in strojev za gradnjo in opremljanje zgradb. Največje in najbogatejše tržišče 250 milijonov američanov ima inovativno ponudbo za vse najbolj individualne zahteve graditeljev in kupcev hiš.
Poudarki ponudbe so novi materiali z
novimi lastnostmi, ki omogočajo hitrejšo,
kvalitetnejšo in lepšo gradnjo. Klimatske
naprave, osvetlitev, senčila, nadzor nad
zgradbo, protivlomna zaščita so avtomatizirane in daljinsko upravljane iz
večjega upravnega centra, Računalnik,
avdio in video oprema, avtomatizacija
cele hiše, internet in avtomatizirana bela tehnika, so vstopili v vse ameriške domove in so postali nepogrešljivi služabniki, ki olepšujejo in bogatijo življenje in bivanje v hišah.

dega američana je lepa nova hiša z
velikim cvetličnim vrtom z bazenom
in novim avtom. TE sanje uresničujejo sposobni graditelji. Oni gradijo domove, ki
varujejo družine pred mrazom, vetrom,
snegom, dežjem, soncem in pred nevarnostmi. Človek mora sanjati in mora
imeti možnosti za uresničitev svojih
sanj o lepem in udobnem domu ter
srečni družini.
Sanje američanov so motor napredka, stalnega tekmovanja, novih
investicijskih projektov in novih gradenj.
Gradbeništvo je najmočnejši motor kon-

Ameriške hiše
Ameriške hiše so zelo različne po obliki in
iz različnih materialov. Svoboda oblikovanja in graditve je velika. Tehnični predpisi so zahtevni. Varujejo kupca in uporabnika za vse možne primere nevarnosti
ali slabe izdelave. Glavno vodilo graditeljev je konkurenčna gradnja. Zato so
vsi elementi za hišo do največje mere tipizirani in certificirani. Prevladuje ponudba
tipiziranih hiš velikih proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki lahko zaradi velike
serije dosežejo vse možne racionalizacije
in znižanje stroškov v vseh fazah trženja,
promocije in gradnje. Ni potrebno posebej poudariti, da je rok za postavitev
enodružinske hiše na pripravljen temelj,
en dan.
Les je najbolj razširjen gradbeni material.
Lesena hiša je priljubljena in pojem udobja ter ekonomičnosti. Letos je bil kot obnovljena novost prikazan penjeni beton,
ki naj bi imel izjemne prednosti pred
drugimi gradbenimi materiali. Zgradba iz
penjenega betona je močna in odporna
na največje obremenitve. Te so orkani in
potresi. Hiša je lahko cela odporna proti
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potresu ali orkanu, lahko
pa samo en prostor. Vanj
se družina zateče v primeru navarnosti ali nastopa nevarnega dogodka. Američan se vedno
vpraša: Kako se najceneje zaščiti? Kaj pa, če ne
bo prišel orkan ali nastopil potres? Določena negotovost je prisotna, in to
lahko v celoti odreši že
samo ena močna soba, ki
je odporna na nalet naravnih sil ali
požar.
Vzorčne zgradbe
Na širšem področju mesta so bile na ogled končane hiše in hiše v gradnji. Najbolj zanimiv je bil prikaz vrstne gradnje
lesenih montažnih hiš od priprave temeljne plošče skozi vse faze za prikaz vseh
podrobnosti gradnje. Morda so začetne
faze malce moteče, ker je vgrajene veliko
plastike in toplotnih ter požarno odpornih
izolacijskih matrialov. Vendar strokovno
pojasnilo o najbolj premišljenem izboru
materialov za varno in več kot 50 let
dolgo življensko dobo hiše, pomiri tudi
bolj tradicionalno usmerjene kupce. Prepriča jih funkcionalnost, lepota in kvaliteta izvedbe, najbolj pa konkurenčna cena.
Vsak veliki proizvajalec ali dobavitelj ima
vedno nove zgradbe za ogledovanje in
dokazovanje sodobnosti ter konkurenčnosti ponudbe.
Zelo popularne in cenovno najbolj ugodne so montažne lesene hiše, ki so lahko
enodružinske ali več družinske.
Kongres - seminarji
V treh dnevih je bilo izvedenih 177 seminarjev v trajanju 2 do 2,5 ure iz vseh tehničnih, poslovnih in organizacijskih vidikov gradbeništva. Kongresni program je
najbolj zanimiv in najbolj koristen od
celotnega sejemskega dogodka. Štirje do
šest predavateljev pod vodstvom izkušenega in komunikacijsko prijetnega povezovalca predstavi strokovne teme, novosti
in izvedbe. Predavatelji uporabljajo elektronske projektorje. Vsi obvladajo računalniško grafično izdelavo slik oz. prikazov za podporo predavanju. Vsak predavatelj predstavi temo samo na enem listu.
Na koncu predavanja predavatelj objavi
internetno stran, kjer je celoten referat in
vse poslovne informacije.
Taka izvedba seminarjev omogoča veliko
gostoto predavanj, veliko gostoto dogod20 11/2001
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kov in veliko srečanj z vodilnimi strokovnjaki. Zanesljivo je prihodnost sejmov v
povečevanju kongresnega programa ter
zgodnja objava vseh pomembnejših informacij na internetu.
Elektronsko poslovanje
Vsa podjetja v gradbeništvu poslujejo po
elektronski pošti. Vse pomembnejše informacije, kataloge proizvodov, cenike in
prodajne pogoje imajo na internetu.
Podjetja so združena v skupine oziroma
združenja in imajo skupne elektronske
portale, ki jih intenzivno promovirajo, da
postanejo znana celotnemu tržišču.
Vsaka skupina podjetij iste dejavnosti je
organizirana v samostojna združenja.
Najpomembnejša so združenja arhitektov, svetovalnih inženirjev, dobaviteljev
materialov in opreme, gradbenikov, servisov in ne nazadnje tudi kupcev. Združenja so poznana, organizirajo loby, izobraževanje, dobro poslovno prakso in izvajajo promocijo ter sodelovanje s sorodnimi združenji. Poslovanje preko združenj
znižuje stroške poslovanja, razvoja, trženja in povečuje konkurenčno sposobnost
dejavnosti. Funkcija združenj je vidna na
sejmih in seminarjih. Vsi člani združenja
nastopajo na skupnem razstavnem prostoru, da obiskovalec dobi vpogled v celotno ponudbo, zbere vso tehnično in komercialno dokumentacijo, ter lahko izbira
med najbolj konkurenčnimi. Vsi razstavljalci so opremljeni s čitalcem vstopne kartice, na kateri je naslov obiskovalca. Zainteresiran obiskovalec se evidentira in razstavljalec mu po sejmu na njegov naslov
pošlje željene informacije, kataloge in
ponudbe. Čitalec kartic skrajša čas evidentiranja obiskovalca, čas zapisa interesa in olajša komunikacijo. Tak čitalec bo
koristen tudi za naše sejme.
Trendi
Trendi v ameriškem gospodarstvu so znani in prepoznavni tudi na sejmu in semi-
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narjih. Na prvem mestu je zniževanje
stroškov v vseh fazah in področjih. Vsa
podjetja se združujejo za doseganje kritične velikosti za obvladovanje domačega in mednarodnega trga. Združujejo se
ponudniki, združujejo se kupci in posredniki.
Drugi trend je optimalna tipizacija vseh
izdelkov in materialov za gradnjo. Iz široke palete proizvodov za isto funkcijo projektanti načrtajo popolnoma individualno
zgradbo z originalnimi oblikovnimi in funkcijskimi rešitvami. Graditelji lahko izdelajo zgradbo iz poljubnih materialov in
funkcijskih sklopov, ki zahtevajo najmanjšo porabo časa za pripravo in gradnjo.
Končni rezultat gradnje je vedno funkcionalna in trajna zgradba.
Tretji trend je optimizacija vseh faz graditve. Racionalizacije se izvajajo v dveh
velikih delih, v pripravljalni fazi za pripravo za gradnjo in fazi gradnje. Skoraj
90% pripravljalnih del je možno predvideti in jih do podrobnosti splanirati in
izvesti vso pripravo v variantah. Priprava
ponudb, opisov zgradb standardne ponudbe, tehnični opisi, ekonomski podatki,
prodajni in kreditni pogoji se lahko pripravijo v variantah vnaprej za vse potencialne prodajne situacije. Temeljita priprava omogoča ponudniku popolno koncentracijo na kupca, na njegove posebne
zahteve in hitro ter temeljito predstavitev
vseh možnosti izvedbe. Vse to poteka na
računalniku in ob uporabi vse avdio vizualne tehnike za trodimenzionalno dinamično prikazovanje izvedbe naročila. Programska oprema za predgradbeno fazo
je zelo pestra ter je v pomoč ponudniku in
kupcu. Enako je možno, ne glede na število naročil oziroma različnost gradenj,
celotno gradnjo vnaprej splanirati do
80% izvedbe. Graditelj z dobrim planiranjem skrajša čas gradnje, kar vpliva na
nižanje stroškov v logistiki, skladiščenju,
rabi strojev in delovni sili. Gradnja s tipiziranimi in kompatibilnimi elementi dodatno zniža stroške in poveča hitrost gradnje.
V trendu so tehnologije za obnovo in sanacijo zgradb za izboljšanje funkcionalnosti in podaljšanje življenske dobe.
Večina novih gradbenih materialov je
primernih za recikliranje.
Povečuje se število naprav za izrabo
sončne energije, elektrovoltaičnih folij,
toplotnih črpalk, novih izvedb izolacije
zgradb in naprav za prezračevanje ter
klimatizacijo, ki znižujejo porabo komercialne energije.

Končno naj bo vsaka zgradba popolnoma inteligentno avtomatizirana, priključena v upravni center za nadzor vseh hišnih naprav, izvajanje servisov, varovanje,
intervencije v primeru motenj in okvar ter
integralno daljinsko poslovno upravljanje.
Okolje
Okolje in naravne dobrine so omejene. Z
njimi se mora ravnati z največjo skrbjo in
znanjem. Prostorsko planiranje je izjemnega pomena za racionalno rabo prostora, strokovno izvedene večje posege v
prostor in za zagotavljanje potrebne gostote poseljenosti. Planiranje razvoja naselij in mest omogoča načrtovanaje sodobne infrastrukture, pri kateri je na prvem mestu informacijsko komunikacijska
infrastruktura, ki omogoča daljinsko upravljanje vseh sistemov v državi. To bodo
izvedene največje spremembe, ki bodo
spremenile odnose v družbi, uvedle nove
poklice in nove storitve za delovanje
tehničnih in socialnih sistemov.
Inovativnost
Veliko število popolnoma novih materialov, instalacij, strojnih in električnih
naprav, novih oblik in funkcij proizvodov,
ljudi izziva za iskanje novih evolutivnih in
revolucionarnih inovacij. Ameriška družba je prijazna do inovatorjev in jih bogato nagrajuje. Inovacije so gibalo gospodarskega napredka. Američani dajejo
prednost poslovnim inovacijam, ki so najbolj pomembne za povečevanje razvojne
dinamike in povečevanje tekmovalnosti.
Američani imajo pogum za novosti. Proizvajalec pogumno razvija nove izdelke,
kupci oziroma uporabniki pa iščejo predvsem najbolj sodobne in funkcionalno
revolucionarne proizvode. Ne preseneča, da je na sejmu možno videti nad 100
tehnično popolnoma različnih izvedb
oken, vrat, klimatskih naprav in podobno.
Samo tisti, ki nudi popolnoma nov proizvod, lahko reklamira, da je ta proizvod
tudi najboljši. Ljudje mu zaupajo.
Tekmovalnost
Večino sporočil o ameriških sanjah o uspehu je možno uporabiti tudi pri nas. Za
uresničitev sanj je potrebno sodobno znanje, vztrajnost, organiziranost v velike skupine podjetij za skupno trženje in predvsem trajna volja za tekmovanje. V tekmi
se porajajo nove ideje in sprošča se nova
umska energija za tehnične in poslovne
inovacije.
A
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Kombiniran AMR sistem na področju
Elektro Gorenjska
Avtorji: Matjaž Malovrh, Elektro Gorenjska, Roman Bernard, Astra Telekom
Sebastijan Lupša, Andrej Jesenko, Iskraemeco (na slikah)

I. del

P

odročje distributivnega podjetja Elektro Gorenjska je zelo dobro pokrito z omrežjem kabelske
televizije, last kabelskega operaterja Astra Telekom. Poleg ostalih storitev kabelski operater
ponuja tudi storitev daljinskega odbiranja števcev električne energije, plina in hladne vode. Ker se vsa gospodinjstva niso odločila za najem storitev kabelske televizije,
v CaTV AMR sistem ni možno vključiti vseh števcev. Avtorji
predstavljajo rešitev v obliki kombinacije CaTV AMR sistema z DLC AMR sistemom: od posamičnega gospodinjstva
do transformatorske postaje komunikacija poteka po
nizkonapetostnem omrežju, od tu dalje do centra pa po omrežju kabelske televizije. Ena od dodanih
vrednosti sistema je tudi možnost, da končni odjemalec spremlja lastno porabo energije (plina, vode)
preko interneta. Realizacija projekta je plod dobrega sodelovanja na relaciji elektrodistribucija kabelski operater - ponudnik AMR sistema in predstavlja eno boljših, stroškovno učinkovitih rešitev
na področju AMR sistemov
1. Uvod
Na pobudo podjetja Iskraemeco se je v
začetku leta 1998 formirala projektna
skupina za izvedbo AMR projekta.
Skupina je sestavljena iz strokovnjakov
vseh treh sodelujočih strani: distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska, kabelskega operaterja Astra Telekom in podjetja Iskraemeco, proizvajalca električnih
števcev ter naprav in sistemov za energetiko.
Do konca leta 1998 je bilo opremljenih
35 merilnih mest s CaTV komunikatorjem
ter 21 merilnih mest s DLC komunikatorjem. V začetku leta 1999 sta bila instalirana še centra za zbiranje, shranjevanje
in obdelavo podatkov pri kabelskem operaterju in v prostorih elektrodistribucije.
Po enoletnem spremljanju delovanja sistema smo le-tega nadgradili z možnostjo
spremljanja porabe preko interneta
(WEB strežnik), trenutno pa potekajo
dela na aplikaciji za spremljanje porabe
preko WAP GSM telefona. Hktrati potekajo dogovori o razširitvi sistema (nova
merilna mesta) tako z električnimi kot tudi
s plinskimi in z vodnimi števci.
2. Področje distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska
Elektro Gorenjska je ena izmed petih elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji. Pok22 11/2001

riva 2091 km2, kar predstavlja približno
10% ozemlja Slovenije (20256 km2). Na
tem področju živi 200.000 ljudi, kar
predstavlja približno 20%. Vseh porabnikov je 79447, od tega 70572 gospodinjstev (vsi podatki se nanašajo na konec leta 1999.
Vir: Letno poročilo Elektro Gorenjska).

va porabijo približno eno tretjino, 44%
energije porabi 120 večjih industrijskih
odjemalcev, ki energijo prejemajo na
srednji napetosti (10, 20 ali 35 kV), 23%
energije pa porabi 8.755 manjših industrijskih odjemalcev, ki električno energijo
prejemajo na nizki napetosti (230/
400V).

Gospodinjstva porabijo 272.7 GWh, Organizacijsko je podjetje sestavljeno iz
skupna letna poraba pa je 817.5 GWh. treh poslovnih enot: Elektro Kranj, Elektro
Povprečna letna poraba v gospodinjstvih Žirovnica in Elektro Sava Kranj. Slednja
je 3864 kWh, povprečna poraba na pre- poslovna enota predstavlja lastno proizvodnjo in vključuje 15 manjših hidroelekbivalca pa 4128 kWh.
Podjetje nabavlja električno energijo od trarn s skupno instalirano močjo 10.6
javnega podjetja ELES, ki hkrati oskrbuje MW. V energetski bilanci predstavljajo
tudi preostala štiri elektrodistribucijska 13.2% porabljene energije. Preotali dve
podjetja. Primopredaja
se odvija na
dveh napetostnih nivojih:
110 kV in 35
kV. Del potreb po električni energiji
pa se pokriva
z lastno proizvodnjo.
Struktura porabe električne energije
je sledeča:
gospodinjst- Slika1: položaj elektrodistribucijskega podjetja Elektro Goenjska
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poslovni enoti pa si delita polovico
področja, Elekro Žirovnica severo-zahodni del, Elektro Kranj pa južno-vzhodni del.
3. Kabelsko omrežje Astra
Telekom
Kabelsko omrežje podjetja Astra Telekom
je moderno kabelsko omrežje, sestavljeno iz optičnih in koaksialnih kablov.
Struktura omrežja je predstavljena na
spodnji sliki.

amplitude nivoja signala. Kabelsko omrežje zahteva naslednje lastnosti delovanja
kabelskega modema:
Rx …… 60dB/*V *20dB/*V,
Tx …… 110dB /*V- 115dB/*V max.,
daljinsko nastavljanje amplitude … v
območju 25dB/*.
nivo šuma : …. tipično 25dB/*V, max.
55dB/*V .
Na testnem poligonu CaTv operaterja

dejavnost je proizvodnja števcev električne energije ima razvite naprave za
daljinsko čitanje števcev po nizkonapetostni mreži (DLC) in po omrežju
kabelske televizije (CaTV). Že primerjava
osnovnih tehničnih karakteristik pokaže,
da ima CaTV veliko prednosti pred DLC
(hitrost, čas dostopa, razdalja med
dvema točkama,...). Po drugi strani lahko
DLC pokrije le komunikacijo do transformatorske postaje SN/NN, od tu dalje pa
so bili v prvih pilotnih projektih instalirane
naprave s PSTN ali GSM modemom, kar
je še dodatno zviševalo stroške daljinskega odbiranja.
Skoraj idealno bi bilo, če bi imeli vsi
porabniki električne energije tudi kabelski
priključek. Na področju kabelskega operaterja Astra Telekom ima kabelski
priključek približno ena tretjina vseh
porabnikov električne energije. Tudi v idealnih razmerah ne moremo računati na
več kot polovico, torej je bilo nujno poiskati rešitev, ki bo pokrivala vse porabnike,
obenem pa bo lahko izkoriščala prednosti CaTV komunikacije pred ostalimi.

Slika2: Struktura kabelskega omrežja Astra Telekom, Žirovnica
Iz slike lahko razberemo, da je omrežje
zvezdaste strukture. Sestoji se iz glavne
razdelilne postaje in ločenih otokov.
Povezava med glavno razdelilno postajo
in otoki (nodi) je izvedena preko optičnih
vlaken, med nodi in končnimi uporabniki
pa se uporabljajo koaksialni vodi. Vsak
otok sestavlja 200 do 500 končnih
uporabnikov.

Astra Telekom je povratni pas kabelskega
modema za potrebe AMR nastavljen na
26.6MHz, primarni na 84MHz, frekvenčni pas pa obsega 500kHz.
4. Opis tehnične rešitve
4.1 Osnovna ideja
Podjetje Iskraemeco, katerega osnovna

Projektna skupina, ki je načrtovala ta projekt je prišla na idejo, da oba načina
komunikacije združi na ta način, da se v
transformatorskih postajah namesto
PSTN oz. GSM modema uporabi CaTV
modem. Stroški se na ta način znižajo, saj
je strošek najema frekvenčnega pasu
kabelske televizije neprimerno nižji od
stroška impulzov za uporabo PSTN oz.
GSM linije. Pridobimo pa tudi na hitrosti
oz. času odbiranja, kar se pozna pred-

Zaradi zvezdasta arhitektura CaTv omrežja smo se odločili za direkten prenos podatkov od centra CaTv operaterja do končnih uporabnikov in obratno. Ta je v prvem primeru točka - več točk in je, kar se
tiče šuma in motenj relativno čist, v drugem pa več točk - točka, vendar je v tem
primeru šumno ozadje precej večje, ker
se motnje posameznih uporabnikov seštevajo. Zaradi dvosmerne komunikacije so
v omrežju vgrajeni dvosmerni ojačevalniki.
Za sistem AMR je podjetje Iskraemeco
razvilo svoj kabelski modem. Modem
spada v nizki cenovni razred, uporablja
FSK modulacijo, dosega hitrost prenosa
115kbps (primerljiva z ISDN komunikacijo) in omogoča daljinsko nastavljanje

Slika3: Kombiniran AMR sistem - od števca do centra
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vsem pri večjem
številu transformatorskih postaj.
Pri porabnikih električne energije,
ki imajo kabelski
priključek je primernejša rešitev
s CaTV komunikatorjem, saj ta
način predstavlja praktično online povezavo in
je primerna tudi
za dvostransko
komunikacijo v Slike 4, 5 in 6: Tipična merilna mesta - električni, plinski in vodni števec
realnem času.
DLC komunikacija namreč ne zagotavlja
ja, kjer koncentrator zbira merilne re- DLC komunikaciji (prenos po energetskih
vodih). Za ta način delovanja smo se
100% odzivnosti končnega porabnika,
zultate merilnih mest.
manjša pa je tudi hitrost prenosa (med Podatke hrani in jih nato na poziv pre- odločili zato, ker je DL komunikacija
400 in 3200 bps)
nese v procesni center. V tem primeru iz časovno zelo potratna, pojavlja pa se
procesnega centra ne prenesemo meril- tudi problem kolizije.
4.2 Merilno mesto
nih rezultatov neposredno iz merilnih
Osnovo merilnega mesta v sistemu AMR mest, ampak posredno iz koncentratorja Izbira komunikacijske poti temelji na
predstavljajo elektronski števec električne P2L. Ta način delovanja uporabljamo pri osnovi količine in frekventnosti prenosa
energije MT300 z impulznim izhodom,
plinski števec ter vodni števec, ki imata
prav tako impulzni izhod. Poleg števcev je
na merilnem mestu samostojno ali na
priključnici električnega števca (huckepack) nameščen komunikator P2S, ki je
preko impulznih vhodov povezan s števci.
Komunikator ima klasične komunikacijske
vmesnike kot so impulzni S0, tokovna
zanka CS, RS232(RS485). Komunikator
nam omogoča lokalno odbiranje števcev
električne energije, plina, vode; lokalna
obdelava v smislu kreiranja bremenske
krivulje, večtarifnega registriranja, definiranje koledarja s prazniki, hranjenja
podatkov ter prenos števčnih podatkov in
alarmov na poziv neposredno ali posredno preko koncentratorjev v center za
obdelavo podatkov.
4.3 Prenosne poti
Koncentrator P2L je namenjen komunikaciji in prenosu podatkov med procesnim centrom in merilnimi mesti in ima dva
režima delovanja:
prvi režim delovanja je kaskadna
funkcija, kjer pri komunikaciji direktno
dostopamo do merilnega mesta, koncentrator pa predstavlja le vmesni člen
komunikacijske poti. Tak način neposrednega prenosa podatkov se uporablja v kabelskem omrežju.
drugi način predstavlja master funkci24 11/2001

Sliki 7 in 8: Koncentratorja na jamborski in v zidani transformatorski postaji

Komunikacija

Hitrost (kb/s)

PSTN
ISDN
GSM (II)
CaTv
DLC
M-bus
RS232/RS485

9,6 / 38,4
64 / 128
9,6
57,6
⇒ 3,2
⇒ 9,6
57,6

Tabela 1: Izbira komunikacijskih tehnik
Legenda ++ zelo primerno
+ primerno
- neprimerno
AVTOMATIKA

(*) AMR za
gospodinjstva
+
+
+
++
++
+
-

(*)AMR za
industrijo
++
++
++
+
+
+
+

podatkov. Tako lahko izbiramo med
različnimi komunikacijskimi tehnikami prenosa podatkov (tabela 1), ki jih ponuja
podjetje Iskaremeco.
A
Se nadaljuje!
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Spremljanje porabe
zemeljskega plina s
pomočjo GSM omrežja
Avtorji: Vladimir Jelovac udie, Peter Kobal udir, mag. Urban Jan (Genera d.o.o.)

Z

aradi vedno večjega povpraševanja po spremljanju porabe
zemeljskega plina s strani večjih uporabnikov, smo v podjetju Genera pripravili tehnično rešitev v obliki sistema, ki
temelji na mikroračunalniški napravi ComBox 24-MRP. Ta
omogoča impulzno in komunikacijsko zajemanje podatkov do štirih
števcev porabe v merilno-regulacijski postaji (MRP), na drugi
strani pa lahko posreduje podatke v nadzorni center s pomočjo
GSM modema, radijske postaje, klasične telefonske ali najete linije. Sistem je združljiv z obstoječo merilno opremo v MRP, kar je
podjetje Geoplin potrdilo s svojim pisnim soglasjem.
Glavni prednosti sistema daljinskega
spremljanja porabe plina sta možnost
optimizacije plinske konice s pravočasnim
vključevanjem alternativnega goriva, kar
pomeni nižjo ceno energije, in možnost
pregleda vstopnih parametrov plina v
omrežje. Do sedaj smo realizirali projekt
v podjetju Energetika Celje, kjer so
prenosne poti podatkov med centrom v
poslovni stavbi in merilno-regulacijskimi
postajami izvedene preko data kanala
GSM omrežja. V realizaciji je tudi projekt
v podjetju Salonit Anhovo, kjer je povezava izvedena s pomočjo RS-485 linije.
TEHNIČNA REŠITEV
V primeru, da uporabnik že ima komunikacijsko linijo do MRP, se za prenos
podatkov ta uporabi, v večini primerov
pa seveda ni tako. Glede načina prenosa
podatkov smo pretehtali več možnosti:
uporabo komutiranih ali najetih telefon-

Nadzorni
raèunalnik

MRP

MRP

GSM
modem

MRP

GMRP Celje

MRP Ljubeèna

MRP EMO

(1 meritev)

(1 meritev)

(3 meritve)

Slika 1

skih vodov, izgradnjo omrežja radijskih
postaj, sistem mobilne telefonije. Analiza
obstoječega stanja, ob upoštevanju investicijskih in obratovalnih stroškov ter fleksibilne nadgradnje omrežja za prenos
podatkov je dala prednost mobilni telefoniji, ki ponuja dve možnosti prenosa
podatkov.
Prva možnost je prenos podatkov s
pomočjo SMS sporočil, druga pa je
preko podatkovnega GSM kanala.
Glede na obseg podatkov, pogostost
potrebnih podatkovnih poizvedb ter
raznolikosti teh podatkov in ob upoštevanju trenutno veljavnega načina obračunavanja stroškov s strani ponudnika GSM
storitev, je bila izbrana rešitev z uporabo
podatkovnega GSM kanala.
V MRP postajah ima podjetje Geoplin
vgrajene števce za spremljanje porabe
plina, ki omogočajo dva načina priključitve sekundarnih naprav: digitalni izhod (posreduje števne impulze korektorja) in s pomočjo
komunikacijskega
V.24 priključka (omogoča dostop do
obračunskih podatkov podjetja Geoplin). Slednji podatki so uporabni za
MRP
ugotavljanje dejanMRP Cinkarna
(1 meritev)
ske porabe za pretekli dan oziroma
za minulo obdobje.
AVTOMATIKA

AVTOMATIKA
Za dinamično spremljanje odjema plina,
prav tako tudi za ugotavljanje trenutnih
trendov, je primernejše ugotavljanje stanja s pomočjo impulznih podatkov, saj jih
je mogoče zajeti v vsakem trenutku.
STROJNA OPREMA
ComBox 24-MRP
Na nivoju opreme v merilno-regulacijski
postaji smo uporabili komunikacijsko
mikroračunalniško enoto ComBox 24MRP lastne proizvodnje, ki vsebuje standardni GSM modem z napajalnikom in
anteno ter ustrezne Ex-bariere. Vsa oprema je nameščena v ohišju IP65, primernem za zunanjo montažo (slika 2).
Kakor je prikazano na sliki 3, mikroračunalniška enota ComBox 24-MRP poseduje šest komunikacijskih kanalov tipa RS232C, dva od njih pa sta združljiva tudi
s standardom RS-485. Prvi štirje kanali so
primerni za priključitev do štirih števcev,
prvi od RS-232C/RS-485 kanalov je
namenjen za GSM modem, drugega pa
lahko uporabimo kot servisni kanal oz. za
povezavo večih naprav v lokalno mrežo.
To pomeni, da v MRP postaji, ki ima večje
število števcev ali drugačnih merilnikov,
lahko le-te povežemo preko lokalne
mreže, za zunanji dostop pa uporabljamo le en GSM modem.
V primeru aplikacije v podjetju Energetika
Celje se je prednost tega pristopa
pokazala v eni izmed MRP, kjer smo za
priključitev treh števcev tako potrebovali
le eno ComBox 24-MRP napravo. Ne
glede na to, ali je na drugi RS-232C/RS485 kanal priključena lokalna mreža ali
ne, imamo vedno možnost pristopa v
napravo v servisnem načinu in lahko na
licu mesta preverjamo njeno delovanje,
dostopamo do podatkov ali pa vršimo
vzdrževalna dela.
ComBox 24-MRP vsebuje lasten baterijsko podprt pomnilnik, v katerem hrani
podatke za zadnjih 15 dni, po potrebi pa
tudi za precej daljše obdobje. Baterijsko
podprto uro/koledar je mogoče nastavljati iz nadzornega centra ali pa usklajevati s sinhronizacijskim impulzom števcev.
Na slednji način je mogoče zagotoviti
identičnost zajetih podatkov z obračunskimi podatki.
PROGRAMSKA OPREMA
Celoten razvoj in proizvodnja naprave
poteka v podjetju Genera, kar omogoča
11/2001 25
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datkov za zadnja dva meseca, alarmiranje prekoračitve dovoljene dnevne porabe in napovedi dnevne porabe z izračunom optimalne porabe do konca
dneva,

Slika 2: Vsa oprema je nameščena v
ohišju IP65
velike možnosti prilagoditev funkcij novim
uporabnikovim zahtevam. V nadaljevanju
so naštete dosedaj reazirane funkcije, ki
so skladne z veljavnim Tarifnim sistemom
za dobavo in prodajo zemeljskega plina
iz transportnega omrežja:
ugotavljanje najvišje oziroma najnižje
porabe v po dnevih in mesecih,
ugotavljanje druge najvišje porabe v
mesecu (prekoračitev porabe),
ugotavljanje najvišje porabe v
zimskem obdobju,
ugotavljanje najvišje porabe v poletnem obdobju,
mesečna poraba plina po mesecih za
obdobje zadnjih dveh let,
mesečna poraba plina, I. obračunsko
obdobje,
mesečna poraba plina, II. obračunsko
obdobje.
Za pomoč uporabniku pri optimizaciji porabe zemeljskega plina so realizirane še
dodatne funkcije kot so: oblikovanje mesečnega profila porabe in arhiviranje po-

Slika 3
26 11/2001

AVTOMATIKA

Delovanje naprave ComBox 24-MRP je
zasnovano tako, da se preko standardnega protokola Modbus RTU lahko vključi v
katerikoli nov ali obstoječ nadzorni sistem. Z nadgradnjo s standardnimi pretvorniki protokola pa je omogočeno tudi
vključevanje v druga procesna omrežja
(Profibus DP, DeviceNet, Ethernet TCP/IP,
LonWorks, ...).
ZAKLJUČEK
ComBox 24-MRP je naprava, ki je izdelana za nadgradnjo obstoječih merilnih
naprav v Merilno regulacijskih postajah
podjetja Geoplin, kar je podjetje Goplin
potrdilo tudi s svojim soglasjem. Omogoča zajem in prenos vseh relevantnih
podatkov, ki jih odjemalci plina potrebujejo za optimalnejši odjem plina glede na
plačilo stroškov za plin.
LITERATURA
Jelovac, V: Uporabniški priročnik za
ComBox 24-MRP, Ljubljana, 2000
Geoplin d.o.o.: Tehnične zahteve za
merilno regulacijske postaje, Ljubljana, 1997
Geoplin d.o.o.: Tarifni sistem za dobavo in prodajo plina iz transportnega
omrežja
CASE: Pocket Book of Computer Communications, Rickmansworth England,
A
1995
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Sistem alarmiranja na
plazišču Log pod Mangartom
Avtor: Ranko Pešič, Tegrad d.d.

V

bližini Loga pod Mangrtom se je 15. novembra 2000 v
popoldanskem času sprožil zemeljski plaz, ki je zasul del
ceste med Logom pod Mangrtom in Predelom ter jo
poškodoval in deloma tudi odnesel v dolžini več kot 100m.
Odsek med obema omenjenima krajema je bil zaprt za promet,
prav tako pa je bil zaprt tudi mednarodni mejni prehod Predel.
Zaradi dežja in razmočene zemlje je obstajala nevarnost plazov
tudi na drugih odsekih ceste nad Logom pod Mangartom.

15. novembra 2000 se je sprožil plaz, ki je zasul
del ceste med Logom pod Mangrtom in Predelom

Ogrožena vas Log pod Mangartom

AVTOMATIKA
ročju 2 sireni z 12 zvočniki na provizoričnih podstavkih.
Naslednje dni smo postavili še štiri
sirene z ojačevalniki UMO 07 in po
enim zvočnikom. Obe konfiguraciji sta
bili takšni, da sta zahtevali ročno
proženje ljudi, ki so opazovali stanje
plazišča dan in noč.
Čez en teden sta oba omenjena sistema že delovala preko radijske
zveze.
Izdelane in priključene so bile mobilne
elektronske sirene na avtomobilskih
prikolicah z vgrajeno komunikacijo po

Plaz, ki se je utrgal približno en kilometer nad
cesto pod Mangartsko
planino, naj bi poškodoval tudi zajetje hidroelektrarne Log pod
Mangrtom, ki je v lasti
Soških elektrarn. Velika
gmota razmočene zemlje in drugega materiala
je še vedno počasi drsela v dolino, zato je obstajala bojazen, da
plaz ne bi dosegel tudi Po dolini so bili razpeti žični senzorji, ki so javljali
nekaterih hiš v bližini, premikanje terena s strganjem
kar pa se je na žalost
zgodilo v noči s 16. na 17. noradijskih zvezah, tako, da jih je možno
vember. Plaz je z veliko hitrostjo
postaviti na poljubne lokacije (le te so
zdrsnil po strugi Predelce in zav Logu in ob gradbiščih na plazišču).
sul več hiš v gornjem delu Loga
Aktiviranje siren je možno lokalno ali
pod Mangartom.
daljinsko (tudi iz dveh opazovalnih
Plaz je odnesl most na koncu
vasi, zasul hiše na levem bregu
struge Predelce in se ustavil pri
vaški cerkvi. Od sveta je odrezal
tudi višje ležečo vas Strmec in se
še naprej pomikal po strugi reke
Koritnice. Zahteval je tudi sedem
človeških žrtev.
Zjutraj se je začela preselitev
prebivalcev teh vasi proti Bovcu,
poleg pripadnikov civilne zaščite pa so pri evakuaciji pomagali tudi gasilci in zdravstvena
služba. K preprečevanju nadaljne tragedije je prispevalo tudi
podjetje Tegrad d.d. s sledečimi
aktivnostmi:

Mobilne elektronske sirene na avtomobilskih
prikolicah z vgrajeno radijsko komunikacijo

Istega dne (17. 11.) je Tegrad
montiral na omenjenem podAVTOMATIKA

Elektronika, ki zaznava spremembe na senzorjih in po radijskih zvezah aktivira sirene
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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

q Senzorji in merilniki fizikalnih in kemijskih

parametrov: vlaga, temperatura, tlak,
koncentracija plinov, merilniki in kontrolerji pretoka plinov…

q Laserski merilniki koncentracije in poraz-

delitve prašnih delcev v zraku.

q Optika: laserji, uporaba optičnih vlaken

in miniaturni modularni spektrometri.

q Sistemi za zajemanje in obdelavo podat-

kov.

q Kalibracija plinskih detektorjev in merilni-

kov. Kalibracijski plini.

q Svetovanje in izdelava projektnih rešitev

s področja senzorske tehnike.

Proizvodnja tiskanih vezij d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 01/7093336
Tel.: 01/7096-100
gsm: 041/733-393
fax: 01/7096-105
lingva@siol.net

www .lingv a.si
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točk). Daljinsko je možno
sirene iz izbranega centra
tudi testirati in pridobivati
podatke o stanju sirene.
Po postavitvi mobilnega sistema
se je oprema iz prvih dveh točk
odstranila.
Na treh lokacijah plazišča so
postavljeni senzorji (napeljane žice), ki detektirajo premike na plazu (pretrganje žice).
Izdelana in nameščena je
bila tudi elektronika, ki zaznava spremembe na senzorjih Tegrad je do lokacij senzorskih točk in semaforjev
ter preko radijske zveze aktivi- izdelal energetsko kabelsko omrežje z ozemljitvijo
ra sirene (slika na prejšnji in agregati, ki se sprožijo v primeru izpada
strani).
rumene na rdečo luč. Le ta ostane
Izdelana in nameščena je programska
vključena, dokler pooblaščena oseba
oprema za nadzor in upravljanje sisne izvede resetiranja.
tema iz ReCO Nova Gorica.
Ker je plaz porušil tudi daljnovod, je S postavitvijo zadnjega semaforja dne
Tegrad izdelal kabelsko energetsko 16. 01. 2001 se je ta projekt zaključil.
omrežje do lokacij senzorskih točk, do Izvajanje del je bilo terminsko pogojeno
obeh opazovalnic in do semaforjev. in oteženo zaradi nedostopnosti lokacij s
Na vseh lokacijah je izvedena tudi prevoznimi sredstvi.
ozemljitev v izredno težkih pogojih Dela so se izvajala tudi v nočnem času in
(skalnat teren) in nameščeni so agre- ob slabem vremenu. Manjši del opreme
gati, ki se vklopijo v primeru izpada se je transportiral s helikopterjem, pretežni del pa so delavci zaradi slabih vreelektrike.
Postavljeni so dvolučni semaforji menskih razmer (helikopter ne leti) na ra(rumena in rdeča) ob obeh na novo menih znosili po striminah do lokacij.
zgrajenih mostovih. Posebna krmilna Kljub vsem tem težavam in naporom pa je
naprava ob aktiviranju alarma preko bilo delo hitro, strokovno in uspešno izveradijske zveze (sprožen plaz) sprejme deno, o čemer priča tudi članek iz Dela,
signal in preklopi semafor z utripajoče dne 25.01.2001.
A
ENOSTAVNA KOMUNIKACIJA Z UD70
Informacije: PS d.o.o., Kalce
Controll Techniques-ova nova serija krmilnikov pod
oznako MC je zasnovana kot doslej najbolj fleksibilna.
Med drugim omogoča hkratni nadzor do 16-tih prostostnih osi, najsi bodo linearne, krožne ali helikalne
in obenem določanje trenutnega položaja v manj kot
1 ms. Poleg tega vdelana SLM tehnologija, ki
pomeni kondicioniranje signalov s sinusno-kosinusnih
enkoderjev na samem motorju, prinaša izboljšani
dinamični odziv, ločljivost večjo od 0.001°, manjša
nihanja navora in hitrejši odziv regulacijske zanke.
Zanimiva novost je tudi modul za brezžično komunikacijo UD70, ki je namenjen krmilnikom Unidrive.
UD70 je bil zamišljen kot ekonomična zagotovitev
peer-to-peer komunikacije med različnimi moduli s
hitrostmi, ki bi omogočale delo v realnem času. UD70 ima polnonastavljivi RS-485
vmesnik, ki podpira ANSI in MODBUS protokola. Pri ANSI lahko izbiramo med
master ali slave vlogo, 2-ali 4-žičnim vmesnikom in hitrostjo prenosa od 300 do
38.400 bps. MODBUS je podprt samo v slave vlogi in sicer pri hitrostih od 300
bps do 19.200 bps.
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ROBOTIKA - P2 - površinska zaščita

P2 - Površinska zaščita
Avtor: Rok Koren, Tomaž Lasič, ABB d.o.o., Ljubljana

Z

a zagotavljanje zahtevane kvalitete
proizvodnega procesa sta potrebni
predvsem zanesljivost in
ponovljivost, kar nam omogočajo robotski mehanizmi.
Industrija je spoznala, da je
robotizacija proizvodnje
potrebna za izboljšanje kakovosti in količine proizvodnje. Prav tako pomembno je spoznanje,
da mora biti zaradi potrebe po hitri spremembi procesa zagotovljena velika fleksibilnost. Posledica tega spoznanja je utrditev
robotike v številnih industrijskih procesih kot nepogrešljiv del
moderne, ekonomične in človeku prijazne tehnologije. Brez robotov si ne moremo več predstavljati npr. varjenja v avtomobilski
industriji. Naloge, ki jih opravljajo roboti, so pogosto monotone in
človeku neprijazne, največkrat tudi zdravju škodljive in nevarne.
Zaradi množične proizvodnje in uporabe
robotov v industriji, so ti postali relativno
poceni, zanesljivi v delovanju, enostavni
za uporabo (programiranje, montaža in
vzdrževanje).
Sistem P2 za površinsko zaščito dna
vozil, na lokaciji Revoz v Novem mestu, je
namenjena avtomatskemu nanosu zaščitne mase proti rjavenju vozil. Celotni sistem se nahaja za koncem montažne linije
in je sestavljen iz:
2 robotov IRB 1400 M98,
Video sistema,
Nazornega računalnika,
Sistema za distribucijo mase,
Transpoterja,
Prezračevalnega sistema.
Možnost, da bi delo opravljal človek, si-

cer obstaja, vendar se ob tem pojavijo
vprašanja o točnosti in enakomernosti nanosa mase, delovne razmere pa so zdravju škodljive. Uvedba preprostega manipulatorja je vprašljiva, saj je potrebno
razločevati med petimi različnimi modeli
avtomobilskih karoserij.
Dane zahteve najbolje izpolnimo z
robotizirano celico.
Za povečanje kvalitete in točnosti nanosa
mase za zaščito spodnjega dela vozila in
zmanjšanje stroškov na izdelano vozilo
ter zmanjšanje vpliva operaterja na kvaliteto nanosa mase je bil dodan sistem
umetnega vida.
Opis sestavnih delov P2
Slika 1 prikazuje celotni sistem za
nanašanje zaščitne mase na dno vozila.

Robota
V sistem sta vgrajena dva robota IRB
1400 M98, vsak s svojim robotskim krmilnikom S4C, proizvajalca ABB (slika 2).
Robot IRB 1400 ima šest prostostnih
stopenj, nosilnost 5 kg, doseg 1,44 m in
ponovljivostjo ±0,1 mm. S predpisano
obremenitvijo in hitrostjo 1m/s je bila s
pomočjo testa dosežena točnost 0,45
mm do 1 mm in ponovljivost 0,14 mm do
0,25 mm. Čas, potreben za pozicioniranje pri ponovljivosti 0,2 mm, na razdalji
35 mm je od 0,2 s do 0,35 s in na razdalji 350 mm od 0,45 s do 0,6 s. To je
pomembno pri povečanju obsega
nanosa, ko ima robot manj čakalnih intervalov glede na sledenje tračnega transporterja in več delovnih položajev (v
primeru, če bi maso nanašal samo en
robot). Robot ima na vseh oseh vgrajeno
opremo za zaviranje in mehanski omejilec prve osi.
Krmilnika vsebujeta prenosni programator pult, disketno enoto, kartico z digitalnimi in analognimi vhodi in izhodi ter
komunikacijskimi vrati, 8 MB pomnilnika,
programsko opremo in dodatke za specifične operacije. Glavno krmiljenje se
izvaja v krmilniku robota 1.
Robota maso nanašata simultano, vsak
na svojo stran vozila, pri čemer se vozilo
premika s konstantno hitrostjo. Ob tem sta
sinhronizirana z gibanjem tekočega
traku.
Pri programiranju smo morali biti pozorni
na fizične omejitve delovnega prostora
robotov, saj je prostor omejen s širino
koloteka vozil. Programski jezik za programiranje robotov se imenuje RAPID.
Na vrh robota je možno pripeljati signalne linije za primer prijemala, dovod
zraka ali vode, v našem primeru pa je
potreben dovod mase.

Slika 2: Krmilnik in robot

Slika 1: Slika celotnega sistema
AVTOMATIKA
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Video sistem
Tudi v avtomobilski industriji se lahko
umetni vid uporablja za ugotavljanje
pozicije in orientacije predmeta v prostoru. Primera možnih rešitev sta dva. V
prvem je kamera pritrjena na vrh robota,
v drugem pa je sistem kamer samostojna
in prosto-stoječa enota. Prvi način v
aplikacijah nanašanja snovi ni primeren
zaradi pršenja le-te v bližini objektiva

Slika 3: Prikaz namestitve kamer
kamere. Tako je bil izbran dugi princip.
Za realizacijo smo izbrali napravo VISIOSCOPE francoskega proizvajalca, ki
omogoča podajanje pozicije in orientacije v času gibanja opazovanega pred-
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meta - avtomobila. Obstoječi
vid je stereoskopski, kameri pa
sta nameščeni v višini zadnjega
stranskega desnega stekla.
Nahajata se na začetku
območja pred robotoma za
nanos mase (slika 3).
Meritev se začne, ko avto
prekine snop svetlobne celice
nad tekočim trakom in tako
vstopi v celico. Od signala
start, VISIOSCOPE šteje
impulze kodirnika, ki je pritrjen
na tekočem traku. Po določen- Slika 4: Linija P2 - vstop vozila
em številu, dobita kameri signal
za zajem slike. Pri naslednji vrednosti kode ali s pomočjo miške) ter prikaza
kodirnika kameri posnameta drugo sliko. sporočil iz sistema. Ta pa so: sistemski
Naprava VISIOSCOPE primerja zajete parametri (zamik avtomobila, hitrost tekoslike z referenčnimi in izračuna diference čega traku, porabljena količina mase, staoz. spremembe v poziciji in orientaciji ter tistika, alarmi, …). Prek nadzornega račujih pošlje krmilniku robota 1.
nalnika lahko nastavljamo določene
Za kamerama so nameščene dodatne parametre sistema. To nam omogoča prosvetilke, ki zagotavljajo konstantno svet- gram RobView.
lobo pri merjenju.
Sistem za distribucijo mase
Nadzorni računalnik
Sistem omogoča enakomerni pretok
Nadzorni računalnik ima vlogo sprejema zaščitne mase k šobama na vrhu robota,
kode vozila, ki je lahko vnešena na tri ki omogočata različni širini nanosa, debenačine (ročno, s pomočjo čitalnika črtne lina nanosa pa znaša 50 mm. Sestavlje-
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na je iz enote za črpanje, enote za distribucijo in enote za regulacijo in kontrolo
distribucije ter rezervoarja. Masni pretok
je pogojen s tlakom v sistemu za distribucijo mase. Ta pa poleg distribucije
omogoča še zanesljivo in natančno merjenje ter nadzor količine porabljene
mase. Če je količina mase pri enem
nanašanju v mejah tolerance je to, ob
drugih izpolnjenih pogojih, zagotovilo za
ustrezno zaščito.
Transpoter
Tekoči trak omogoča premikanje vozil
skozi robotsko celico in vsebuje dva
neskončna ploščata trakova, pogon,
vodila in napenjala traku ter napravo za
samodejno mazanje. Na njem so nameščeni mejni elementi, ki imajo nalogo prevzema vozila na tekoči trak. Ti elementi
omogočijo sistemu, da vozilo ostane v
času gibanja v isti poziciji v smeri gibanja traku.
Pred nadvozom so nomešena bočna vodila, ki operaterju olajšajo postavitev
vozila na trak. Hitrost traku (0,2 - 10 m/
min) je zvezno nastavljiva in regulirana s
pomočjo frekvenčnega pretvornika. Dejansko hitrost pa podaja inkrementalni
kodirnik.
Prezračevalni sistem
Komora je razdeljena na dve območji:
robotizirano mesto z robotoma in mesto
za ročni nanos mase. Komora je iz modularnih panojev iz pocinkane pločevine,
vsebuje klimat za dovod zraka, filtre, sistem za odsesavanje in izmenjevalec
toplote. Pretok zraka skozi komoro naj bi
bil konstanten (40.000 m3/h) in temperaturno v mejah tolerance.
Prezračevanje ni pomembno samo zaradi odstranjevnja neprijetnih snovi iz ozračja, temveč tudi zaradi onemogočanja
oprijema mase na pragove in blatnike
vozila. Ob nanašanju mase na robove se
pojavijo vrtinci zraka, ki so usmerjeni ob
vozilu navzgor. Le-ti pa niso zaželani. S
konstantnim pretokom jih močno omilimo
in zagotovimo ustrezno kvaliteto nanosa.
Potek nanašanja
Za nemoteno delovanje je potreben le en
dodaten operater. Ta skrbi za navoz vozi
na tekoči trak ter nadzor delovanja linije.
Vozilo na vhodu prevzame tekoči trak, ko
preide mimo svetlobnih celic, se po
določenem času sproži meritev pozicije in
orientacije s pomočjo umetnega vida. Ko

vozilo prispe nad robota št. 1 ta začne z
nanašanjem mase po eni strani vozila, ko
pa se vozilo pomakne nad robota št. 2
pa ta nanos dokonča. Vzporedno se odvija regulacija nanosa mase in odsesovanja zraka. Vstop vozila v celico je
prikazan na sliki 4.
Zaključek
Nanos mase je zadnja operacija pri
izdelavi vozila. Osnovna zaščita karoserije je opravljena že v enem od postopkov
v lakirnici. Po zaključku montaže, ko je
vozilo že dokončno sestavljeno, pa sledi
še nanos zaščitne mase na dele karoserije in podvozja, ki še niso premazani in bi
bili najbolj izpostavljeni. Kapaciteta linije
je 45 vozil (X65 - Clio II) na uro, kar
pomeni 720 vozil na dan v dveh izmenah.
Problematika nanosa mase se skriva v
premikajočem se vozilu na transporterju
in programiranju robota, pri čemer se
pozicija koordinatnega sistema objekta
spreminja. Ob tem pa mora robot maso
nanesti na točno določena področja dna
vozila pod različnimi koti in s pomočjo
različnih šob (npr.: masa se ne sme
nanašati na izpušni sistem vozila). Pojavi
se problem pozicioniranja vozila na
samem tekočem traku, problem različnih
modelov in tipov vozila (3 in 5 vratni
model, model z bencinskim in dieselskim
motorjem in Sport model Clia), problem
konstantnega pretoka zraka...
Ob dodatni zaščiti vozil Renault lahko
ponudi 12 letno garancijo za prerjavenje
pločevine.
Zaščita robotov in okolice pred zaščitno
maso je pomemben dejavnik za pravilno
in nemoteno obratovanje celice. Tako so
predpisani časi, v katerih je potrebno
šobe očistiti, zamenjati zaščitno prevleko
za robota, očistiti reže prezračevalne
naprave in nenazadnje tudi časi servisiranja robotov.
Vodja projekta je Tomaž Lasič univ. dipl.
inž. rač.
Literatura:
Dokumentacija P2 ABB d.o.o.,
Arhiv P2 ABB d.o.o.,
Starič Marjan; Modifikacija robotizirane celice, Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, julij 2000
http://www.abb.com
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iFix
2.5
Nova verzija Intellution-ove SCADA programske opreme
Avtomatizacija procesov v industriji
Industrijska energetika in klimatizacija
Inteligentna sobna regulacija
Procesni informacijski sistemi
Sistemi za nadzor in vodenje
Rešitve na kljuè

Oprema za
avtomatizacijo

v družini DynamicsTM!

Avtor: dr. Saša Sokolić, Tomaž Zver

P

Podjetje Intellution, vodilni svetovni proizvajalec programske
opreme za nadzor in vodenje procesov je predstavil novo verzijo
SCADA programske opreme za nadzor in
vodenje procesov iFix iz družine produktov Dynamics. Intellution-ovi SCADA sistemi Fix in iFix so zelo
razširjeni tudi med uporabniki v Sloveniji; številnim uporabnikom
Fix-a se v zadnjem času pridružuje čedalje več uporabnikov iFix-a.
Med njimi omenimo samo največje: Krka, Lek, Droga, Trimo...
Najpomembnejše novosti, ki jih prinaša
iFix 2.5, so združljivost z operacijskim sistemom Windows 2000, podpora za
tehnologijo Terminal Server, VBA 6, integriran demo sistem (Sample System) in še
mnoge druge.

I

Programska oprema Fix SCADA
Dynamics iFix na osnovi tehnologij
COM/DCOM, VBA, ActiveX in OPC
Vodenje šar nih procesov
Internet rešitve
MES sistemi
Vmesniki na poslovne sisteme

H

Oprema za avtomatizacijo zgradb:
Krmilno-regulacijska oprema
Periferna oprema (ventili, senzorji)
Centralni nadzorni sistemi

G

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu evalne grafiène konzole

O

iClientTS - odjemalec
na platformi Terminal Server
Najpomembnejša novost pri iFix-u v2.5 je
iClientTS ali "iClientTS for Terminal Server". Terminalski strežnik predstavlja večopravilni (Multi-session), večuporabniški
(Multi-user) servis, ki ga omogoča operacijski sistem Windows 2000 Server. To
novost s pridom izkorišča tudi novi produkt iz družine DynamicsTM iFix 2.5, ki
ga je odslej možno uporabljati kot Terminalski strežnik, do njega pa dostopajo
uporabniki z računalnikov, ki se obnašajo

Distribuirani
Distribuirani krmilno-regulacijski
krmilno-regulacijski sistemi
sistemi
Vhodno-izhodne
Vhodno-izhodne enote
enote
“Solid-state”
releji
“Solid-state” releji

T

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

G

Power Controls

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

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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kot terminali. Doslej sta v družini produktov DynamicsTM obstajali dve odjemalski
tehnologiji. Prvi, najstarejši odjemalski način predstavlja izvedba z namenskim odjemalcem RO - Read Only (PlantTV oz.
iClient R/O) in R/W - Read/Write (View
oz. iClient),
kjer je pri odjemalcu naložen grafični modul
SCADA sistema s polno funkcionalnimi grafičnimi
prikazi. Na odjemalcu tako deluje samostojna aplikacija, ki vse podatke za dinamično osveževanje grafičnih prikazov pobira s SCADA postaj.
Druga odjemalska tehnologija, ki je na
voljo v družini produktov DynamicsTM ,
je Fix WEB server, kjer je na WEB strežniku naložena Fixova WEB aplikacija (FIX
WEB Server/iFIX WEB Server). Ta vnaprej oblikovane HTML dokumente opremlja s podatki, ki se osvežujejo iz procesnih
baz na SCADA strežnikih. Uporabniki
lahko tako dostopajo do podatkov iz
procesa preko Interneta ali Intraneta s
pomočjo Internet brskalnika (Microsoft
Internet Explorer,
Netcsape Navigator, ...).
iClientTS predstavlja
tretjo odjemalsko tehnologijo, ki je na
voljo v družini DynamicsTM. Tehnologija
ne zamenjuje nobene od prvih dveh,
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ampak ponuja cel nabor novih možnosti,
ki jih lahko poljubno kombiniramo z ostalima dvema.
iClientTS pomeni iFix namenskega odjemalca, ki se izvaja na Windows 2000
Terminalskem strežniku. Odjemalci, ki se
priključijo na Terminalski strežnik, imajo
dostop do iFix aplikacije, ki se izvaja na
Terminal strežniku. Sama iFix aplikacija
se izvaja na Terminalskem strežniku, odjemalci na uporabniških računalniki pa
imajo vpogled in nadzor nad to aplikacijo. Zato na odjemalčevem računalniku ni
potrebno naložiti iFix.
Če je v sistem priključenih več odjemalcev hkrati, to pomeni, da se na Terminalskem strežniku izvaja več iFix aplikacij
hkrati. Za priklop na iClientTS lahko uporabimo kakršenkoli računalnik, ki ima internet brskalnik (IE ali Netscape), ne glede na operacijski sistem (Windows 3.1,
Windows 95, Windows 98, Windows
NT, Windows CE 3.0, ali katerokoli NeWindows okolje).
Pri komunikaciji med Terminalskim strežnikom in uporabnikom (clientom) Terminalski strežnik pošilja uporabniku slike
oziroma spremembe na njih, uporabniški
PC pa Terminalskemu strežniku podatke
iz tipkovnice in miške. Velika funkcionalnost uporabe Terminalskega strežnika se
izkaže pri vzdrževanju in izdelavi aplikacije, saj je programska oprema naložena
samo enkrat in na enem mestu. Tako je
vzdrževanje aplikacije treba izvajati na
eni sami lokaciji. Centralno so shranjene
tudi vse iFix slike, do katerih dostopajo
uporabniki iClientTS.

iFix iClientTS združuje pomembne lastnosti obeh ostalih odjemalskih tehnologij:
z namenskim odjemalcem je skupna identičnost aplikacije, ki jo ima pred sabo
odjemalec s tisto, ki teče na SCADA
strežniku, z WEB strežnikom pa je skupna
tehnologija "Thin" odjemalca in možnost
dela skozi Internet Explorer. Prednost
iClientTS tehnologije pred WEB aplikacijami se kaže predvsem v tem, da uporabnik skozi IE dostopa do prave iFix
aplikacije z vsemi VBA skripti in drugimi
dodatki, v WEB sistemu pa do HTML dokumentov.
Demo aplikacija
Pomembna novost pri iFix-u 2.5 je integriran demo sistem (Sample System). Demo
sistem je sistem kompleksnih primerov
uporabe iFix-a z obširnimi razlagami uporabljenih tehnologij. Z njimi lahko uporabnik zelo preprosto spozna vse ključne
funkcionalnosti, ki jih prinaša iFix v2.5.
Lahko uporabi dele slik (ali cele slike) in
jih vgradi v svojo aplikacijo skupaj z VBA
skriptom, ki teče znotraj teh slik. S tem je
uporabniku olajšan razvoj nekaterih bolj
zapletenih funkcij (npr. manipulacija
prikazov zgodovine skozi VBA skript). Vsi
primeri, dodani v iFix so bili razviti izključno z iFix-om v2.5. To pomeni, da so vsi
elementi slik (ventili, tanki, ostali elementi), ki so uporabljeni v primerih, standardni nabor okolja iFix.
Optimiran način dela
z grafičnimi objekti
Za iFix v2.5 so pri Intellutionu razvili sistem za optimiranje grafike s sistemom
predshranjevanja slik v spomin. S tem se
AVTOMATIKA
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močno pospeši delovanje sistema v
Runtime načinu delovanja. Predshranjevanje slik optimira delovanje sistema
pri odpiranju slik, saj so slike predshranjene v pomnilniku in jih pri vsakem
odpiranju ni potrebno ponovno brati s
trdega diska. Orodje deluje tako, da
uporabnik pri razvoju aplikacije določi
število slik, ki se bodo predshranjevale
v pomnilnik. Takšen predpomnilnik
nato deluje po sistemu FIFO (First-inFirst-out) za izbrano število slik. Če je
število slik, ki jih naj ima sistem v predpomnilniku, nastavljeno na 5, se prvih
pet slik, ki jih odpremo in zapremo
shrani v ta pomnilnik. Ko nato odpremo
in zapremo šesto sliko, prva odprta in
zaprta izpade iz predpomnilnika.
Obstaja tudi možnost, da se določi
nabor slik, ki se prenesejo v predpomnilnik ob samem zagonu aplikacije.
Takšne slike nato ostanejo v predpomnilniku ves čas delovanja aplikacije in niso
podvržene FIFO sistemu. Sistem predshranjevanja slik je možno aktivirati ali
deaktivirati za vsako vozlišče (NODE)
posebej. Obstaja tudi možnost določitve
slik, ki se nikoli ne shranijo v predpomnilnik.
Novosti pri alarmiranju
Novosti pri alarmiranju lahko razdelimo v
tri skupine:
1) Nov sistem Alarmnih števcev: iFix 2.5
ima alarmne števce za neomejeno število alarmnih področij, kar pomeni, da
so vsi alarmni števci, ki so bili na voljo
samo v FIX-u, sedaj na voljo tudi v iFIX
v2.5. Za uporabnike to pomeni bistveno višjo funkcionalnost alarmiranja in
še večjo združljivost med družinama
FIX in DynamicsTM.
2) Izboljšave v Oknu za prikaz oz. potrjevanje alarmov (Alarm Summary).
Uporabniki so dobili možnost izbire
poljubnega nabora alarmov, ter njihovo sočasno potrjevanje in brisanje.
Omogočeno je tudi poljubno preimenovanje polj, ki jih uporabnik sam doda
v Okno za prikaz oz. potrjevanje alarmov. Okno za prikaz oz. potrjevanje
alarmov je možno po potrebi tudi
začasno ustaviti, pri čemer je stanje, v
katerem se nahaja Alarm Summary,
prikazano z barvno paleto (Zelena =
Alarm Summary deluje, Rumena =
Alarm Summary je začasno ustavljen
in Rdeča = Novi alarm v Alarm
Summary-ju), kar predstavlja dodatno
možnost signalizacije stanja sistema.
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Stolpec za označitev potrjenih alarmov je v novi verziji iFix-a zamrznjen,
kar pomeni, da ostaja vedno viden,
tudi če se v oknu z drsnikom premaknemo na desno.
3) Izboljšave na ODBC vmesniku za zapis alarmov in dogodkov v relacijsko
bazo: poleg tekstovnih polj Date/Time
In in Date/Time Last sta dodani še
polji Date/Time In in Date/Time Last v
originalnem Date/Time formatu, kar
omogoča preprostejše izdelovanje in
hitrejše izvajanje poizvedb za pregledovanje alarmov in dogodkov.
VisiconX
VisiconX je orodje, ki omogoča uporabnikom SCADA sistema iFix DynamicsTM
dostop do podatkov iz relacijskih in
nerelacijskih baz v okviru grafičnih prikazov brez pisanja dodatne programske
kode. VisiconX predstavlja nabor ActiveX
kontrol, ki preko tehnologij ADO (Active
Data Objects) in OLE DB (Object Linking
and Embedding for Database) omogočajo učinkovit dostop do podatkov v
podatkovnih skladiščih. VisiconX vsebuje
ActiveX kontrole za univerzalen dostop
do podatkov ("Data Control", "Grid
Control", "Combo Box Control", "List Box
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Control" ter "SQL Wizard Control"), ki
omogočajo preprosto izdelavo grafičnih
vmesnikov.
Najpomembnejše prednosti, ki jih prinaša VisiconX so dostop do podatkov iz
RDB in prikaz le-teh brez programiranja,
asinhroni dostop do baz, kar zagotavlja
visoko zmogljivost sistema ter enostavno
konfiguriranje sistema, kar omogoča zelo
hiter razvoj aplikacij. Pri starejših različicah iFIX-a je bilo to orodje na voljo kot
opcija, sedaj pa je brezplačno integrirano v iFix v2.5.
VBA v6
VBA (Visual Basic for Application), integriran v iFix-u, predstavlja eno najpomembnejših orodij in tehnologij za gradnjo kompleksnih SCADA sistemov. V iFix
v2.5 je Intellution vgradil VBA v6 (prej
VBA v5). Nadgradnja na VBA v6 prinaša uporabnikom iFix-a zadnjo različico
Microsoftovega komandnega jezika.
Prehod iz družine Fix na
družino Dynamics
Za vse tiste uporabnike, ki želijo prenesti
svoje aplikacije iz družine Fix v družino
Dynamics (iFix) je Intellution predstavil
izboljšano različico pretvornika aplikacij
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iz okolja Fix v okolje iFix, s čimer je
omogočil še enostavnejši prehod med
družinama. Dodan je izboljšan pretvornik
grafičnih prikazov (slik), ki zagotavlja, da
se pri prenosu iz okolja Fix v okolje iFix
ne spremenijo (tako barve, ki jih je razvijalec aplikacije izdelal sam, kot tudi nevidne barve). Dodano je tudi orodje, ki
poskrbi za pravilno poravnavo "Data
Link-ov", ki so bili prenešeni iz okolja FIX
v iFIX. Na voljo je tudi pretvornik skriptov,
napisanih v komandnem jeziku v Fix-u 7.0
ali 6.15, v VBA skript. Pretvornik komandnega jezika je na voljo vsem uporabnikom in razvijalcem, ki so vključeni v sistem iGlobalCare.
Poleg zgoraj omenjenih novosti prinaša
nova različica orodja iFIX še mnoge manjše izboljšave, kot so enostavnejša inštalacija in nadgraditev verzije (pred nalaganjem iFIX 2.5 ni potrebno odstraniti
starejše različice iFIX-a), izboljšano orodje za izdelavo grafov, na CD-ju je dodan
Internet Explorer v5.5, dodana je nova
različica orodja Crystal Reports v8.0 in
še mnoge druge.
Za dodatne informacije se obrnite na
Metronik (01/514 08 00) oziroma obiščite www.intellution.com.
A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - HMI - Vmesniki človek-stroj

Te vmesnike poznamo v različnih izvedbah, z različnimi zmogljivostmi. Če je potrebno samo vklopiti in izklopiti npr. motor
v procesu, je dovolj stikalo. Če želimo
nadzor nad procesom, uporabimo SCADA aplikacijo, preko katere dvostransko
izmenjujemo informacije, za kar pa je že
potreben poseben nadzorni sistem.
Robustne naprave, katerim poljubno določimo funkcionalnost tipk za upravljanje,
hkrati pa na njih lahko spremljamo dogajanje v procesu poznamo, pod več imeni:
nadzorni terminali, programabilni terminali, operaterski zasloni ali paneli. Z
njimi lahko zgradimo dovolj dober nadzorni sistem, ki zagotavlja zadovoljstvo
tudi operaterju procesa.

HUMAN MACHINE INTERFACE
OMRON Electric Corporation

Avtor: Andrej Rotovnik, univ. dipl. inž., Miel elektronika d.o.o.
Nadzorni programabilni terminali
predstavljajo nepogrešljivo komponento v sistemih avtomatskega
vodenja. Gre za vmesnike med
napravo za vodenje procesa (programabilni krmilnik) in operaterjem procesa, tj. človekom. Služijo za upravljanje
procesa, saj prikazujejo veličine, ki nastopajo v
procesu, hkrati pa lahko z ročnim vpisovanjem pošiljamo poljubne
informacije nazaj v proces. Imenujemo jih tudi Human Machine
Interface (HMI).

MACHINE

HUMAN

Proces
Sistem
Komponente

INTERFACE

Slika 1: Human Machine Interface - vmesnik med človekom in
napravo
Sistem vodenja
Human Machine Interface

PC

alfanumeričnimi tipkami in grafičnimi
zasloni ter popolnoma grafični barvni terminali z STN
ali TFT zasloni, občutljivimi na dotik.
Terminali s
funkcijskimi
tipkami
Lastnost teh terminalov je, da poleg
prikazovalnika vsebujejo več funkcijskih tipk, ki jih polju-

znaki in šestimi funkcijskimi tipkami, zagotavljajo tudi cenovno ugodno rešitev.
Velikost pomnilnika se pri tej seriji določa
v številu izpisanih sporočil (do 65532
sporočil). Terminal NT11S, za razred
višji, ima poleg štirih funkcijskih tipk tudi
alfanumerično tipkovnico preko katere
lahko vpisujemo procesne veličine.
Resolucija tega grafičnega terminala
znaša 160 x 64 točk, pri čemer lahko
shranimo do 250 slik in grafov v 32Kbyte
velik Flash EPROM pomnilnik. Terminali
imajo vgrajeno tudi uro realnega časa,
(enostavna rešitev za registrirne naprave).
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Slika 2: Vloga HMI na različnih nivojih sistema vodenja
NADZORNI TERMINALI OMRON
Omron, danes eden vodilnih svetovnih
proizvajalcev nadzornih terminalov, je bil
prvi, ki je evropskemu trgu predstavil tudi
t.i. Touch Screen terminale, posebne
izvedbe z zasloni občutljivimi na dotik.
V seriji operaterskih panelov lahko izbiramo med različnimi tipi, ki se razlikujejo
po funkcionalnosti in zmogljivostmi.
Najpreprostejši so dvovrstični terminali z
LCD prikazovalnikom in funkcijskimi tipkami za upravljanje. Sledijo mu terminali z

bno programiramo.
Na voljo je več vrst
teh terminalov, odvisno od tipa in velikosti zaslona ter Slika 3: Terminali s funkcijskimi tipkami in LCD zaslonom - NT2S
števila funkcijskih in NT11S
tipk. Za preproste
Touch Screen terminali
aplikacije, kjer ne potrebujemo velikega
števila prikazanih informacij, je zelo Kaj je lepšega, kot pa operaterju procesa
primeren najmanjši terminal NT2S, z napraviti (narisati) nadzorni terminal po
dimenzijami 96´48 mm. LCD prikazoval- njegovih zahtevah? Prednost terminalov z
nik z dvema vrsticama s po šestnajstimi zasloni občutljivimi na dotik se izraža ravAVTOMATIKA
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ko tudi IP65 in NEMA 4 predpisom. Zasloni so zaščiteni s posebno snovjo in so
odporni tako na vodo, kot tudi na kemikalije.

Slika 4: Terminal NT30S
no v združitvi popolnoma grafičnega zaslona, katerega lahko poljubno programiramo ter poljubno kreiranih tipk za
upravljanje procesa. Ti terminali različnih
dimenzij razpolagajo z grafično ločljivostjo od 256 x 128 točk do 640 x 480
točk v dvobarvni ali osembarvni kombinaciji. Aktivne celice (celice, ki so občutljive na dotik) so enakomerno porazdeljene po celotni površini zaslona in jih je od
72 pri najmanjšem terminalu (NT20S) do
768 pri najzmogljivejšem terminalu NT631C, velikosti zaslona 192 x 144 mm.
Praktično to pomeni, da si lahko na enem
zaslonu kreiramo 768 tipk, katerih funkcije poljubno definiramo! Za boljšo vidnost
slike imajo vsi terminali možnost nastavitve jakosti svetlobe in kontrasta.
Velikost pomnilnika znaša od 500 slik pri
najmanjšem terminalu do 4000(!) slik pri
najzmogljivejšem z 1Mb lastnega pomnilnika. Nadzorni terminali Omron ustrezajo UL, CSA in CE standardom, prav ta-

Komunikacijske zmožnosti
terminalov
Terminali serijsko komunicirajo s programabilnimi krmilniki po različnih protokolih; to je lahko Omronov odprti Host
Link ali NT-Link protokol, ki omogoča hitro
1:1 ali 1:N povezavo, določene serije pa
podpirajo tudi ASCII protokol. Na en
krmilnik lahko priklopimo do osem terminalov hkrati. Na vseh terminalih imamo
možnost direktne priključitve tiskalnika, na
modelu NT631C, ki ima dva komunikacijska (RS232 in RS422/485) priključka
pa tudi čitalec črtne kode. To je zlasti
primerno npr. za elektronske blagajne,
kjer lahko z malo komponentami zgradimo učinkovit identifikacijski sistem.
Vendar pa pri Omronu niso ostali v zaprtih krogih, zato lahko v terminale naložimo poljuben sistemski program, kar omogoča direktno ali indirektno priključitev
na krmilnike ostalih proizvajalcev. Takšna
kompatibilnost je na voljo za Mitsubishi
serije A in FX (Computer Link protokol),
Siemens serije S7-300 in S7-400 (HMI
Adapter Protocol), Allen-Bradley serije
SLC5/02...05 in ML1200 (DF1 protokol), GE serije 90-20 in 90-30 (SNP-X
protokol) ter za Modicon krmilnike.

Slika 5: Možne povezave med krmilnikom in nadzornim terminalom
· RS-232 s pretvornikom na RS-422/485
· RS-422/485
36 11/2001
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Slika: Omron NT-Support Tool
za sistemske nastavitve terminala. Z odprtjem nove datoteke lahko kreiramo zaslone in tabele V/I točk. Zasloni so lahko
standardni, tipkovnični, ali večplastni (več
enakih slik prelepimo eno čez drugo, elemente pa aktiviramo v različnih barvah).
Preko tabel vpisujemo V/I podatke, s
katerimi bomo operirali. V bitni tabeli
imamo logične informacije (vklop/izklop
stikala, lučke), v numerični tabeli imamo
podatke v besedah (analogne meritve,
vrednosti za nastavitve). Znakovna tabela služi za kreiranje poljubnih sporočil, ki
se prikažejo na ekranu (alarmiranje,
koračna navodila), s tabelo knjižnic pa
lahko uvažamo podatke drugih oblik.
Omeniti velja še slikovno tabelo, ki nam
omogoča kreiranje lastnih simbolov in
uvoz slik v .bmp formatu.
Slika 6: Omron nadzorne terminale lahko povežemo s krmilniki ostalih proizvajalcev

NT Support Tool omogoča, da si elemente, kot so stikala, tipkala, signalizacij-

Z dodano posebno enoto B7A na zadnjo
stran terminala lahko nanj direktno(!)
priključimo do 32 zunanjih V/I točk. Stikala in izvršne člene lahko povežemo z
do 500 m dolgim ožičenjem.
Programiranje terminalov
NT Support Tool (v4.1) se imenuje orodje
za programiranje Omron nadzornih terminalov. V bistvu gre za dvoje orodij,
prvo služi za instalacijo želenega sistema, drugo pa programiranju aplikacije
za terminal. Deluje v W95/98 in W-NT
okolju, omogoča pa nam enostavno kreiranje zaslonov in sestavljanja aplikacije.
Prenos sistemskega programa ali aplikacije v terminal izvršimo preko serijske komunikacije z osebnim računalnikom.
Na začetku najprej določimo tip terminala, katerega bomo programirali. Prav
tako je potrebno nastaviti 'PT Control' in
'PT Notify' področje pomnilnika, ki služi

Slika 7: NT Support Tool omogoča enostavno in pregledno delo
AVTOMATIKA
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Slika 8: Vpisovanje različnih vrst podatkov v tabelo
Slika 11: Panel PC - Omron ITFC-02 s Touch
Screen zaslonom
ske lučke sami skreiramo, lahko pa jih poiščemo
v dodatni knjižnici, kjer je na voljo preko 1000
standardnih elementov (ISO7000). Preden element vstavimo v aplikacijo, ga lahko z 'Image
editorjem' pregledamo in popravimo. Z 'Error
Log Viewer'-jem lahko preverimo, če smo npr.
podvojili naslove ali uporabili več aktivnih polj
eno preko drugega.

Slika 9: Aplikacija kompresorske postaje z nadzornim terminalom NT631C

Od grafičnih prikazov vrednosti imamo na voljo
analogne merilnike, linijske grafe, trend grafe
ter bar grafe. Trenutne alarme lahko prikažemo
v poljubni tabeli, prav tako pa lahko prikazujemo tudi zgodovino alarmov, ki je zapisana v
pomnilniku terminala. Aplikacijo je mogoče simulirati s simulacijskim preklopnikom. Ločeno
lahko vklapljamo pomnilniške lokacije za signalizacijo, numerične prikaze, grafe in alarme.

Slika 10: Device Net, industrijski panelni računalnik in SCADA - vse v enem

Industrijski panelni računalnik
Pri nadzornih terminalih je smiselno omeniti še
industrijski računalnik z aktivnim zaslonom. Gre
za ITFC-02 industrijski panelni računalnik, ki
združuje lastnosti in zmogljivosti dobrega PC-ja
in Touch Screen-a. Zaradi robustnosti in
zgradbe, ki ustreza IP65F predpisom, ga lahko
uporabljamo v večini industrijskih okolij. TFT barvni LCD zaslon, velikosti 12.1 palca in resolucije 800 x 600 točk omogoča prikaz aplikacije v
260 tisoč barvah. Število aktivnih tipk znaša kar
1024 x 1024. Če k tem zmogljivostim prištejemo še vrsto vmesnikov (ECP/EPP, 2 x RS232, 1x
RS422/485, mrežna kartica, Device Net),
dobimo zmogljivo napravo, ki služi kot operaterski panel in nadzorni - SCADA sistem obenem.
A
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Orodje Preactor
Interaktivna podpora planerju pri razvrščanju opravil
Avtor: dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., INEA d.o.o.

M

ed pomembnimi vidiki za zagotavljanje
uspešnosti proizvodnega podjetja je tudi
učinkovito planiranje. V številnih podjetjih je mogoče najti tradicionalne pristope k planiranju, kjer planerji na osnovi svojih izkušenj pripravljajo plane z uporabo planskih tabel. Delo,
ki mora biti izvedeno glede na naročila se razporeja razpoložljivim proizvodnim virom (t.j. stroji,
orodja, material, ljudje) glede na posamezne
časovne enote, t.j. ura, dan ali teden. Pri tem pristopu lahko rečemo, da uporablja planer statično odločitveno podporo (t.j. papir ali
tablo) za reševanje dinamičnega problema in ne vodi vedno v optimalno generiran plan.
1. Uvod
Hitre spremembe na trgu, zahteve
naročnika in kratki odzivni časi povzročajo tudi spremembe v proizvodnih planih.
Vprašanje je, koliko časa bo tako izdelalan optimalni proizvodni plan lahko
ostal nespremenjen. Pojav zapoznelih
naročil, ponovno delo zaradi izmeta,
okvare na liniji, povpraševanje, ki vedno
ne ustreza napovedim so vsi tisti dogodki,
ki lahko vplivajo na plan. In vprašanje je,
koliko časa bo porabil planer, da bo prerazporedil delo glede na nove prioritete,
zahteve ali nove proizvodne poti in
hkrati zadostil novim zahtevam.
Trendi na področju informatizacije poslovnih in proizvodnih procesov v podjetjih
so vplivali tudi na razvoj računalniških
orodij, ki omogočajo podporo funkciji
planiranja. Pri planiranju lahko govorimo
o planiranju v okviru različnih področij
(npr. planiranje prodaje, planiranje proizvodnje, itd.). Kadar pa govorimo o proiz-

vodnji, pa v grobem ločujemo med operativnim planiranjem in razvrščanjem.
Operativno planiranje
Operativno planiranje je aktivnost o odločitvi KAJ proizvajati in KDAJ. Na osnovi
terminskega plana (t.j. letni plan) in naročil se generira operativni plan proizvodnje (za obdobje 1 tedna/1 meseca), ki
vsebuje podatke za začetek proizvodnje
in dobavo potrebnih vhodnih materialov.
Večina sistemov za planiranje temelji na
predpostavki, da je na voljo zadostna
količina proizvodnih virov v zahtevanem
času (t.i. proizvodni viri z neskočno kapaciteto). To so t.i. MRPII sistemi (angl. Manufacturing Resource Planning), ki so tipično podprti v poslovnih informacijskih sistemih (t.i. sistemih ERP, angl. Enterprise
Resource Planning).
Na osnovi operativnega plana se izvede
podrobno razvrščanje, ki mu lahko rečemo tudi podrobno planiranje.
Podrobno razvrščanje delovnih nalogov

Slika 1: Preactor- interaktivna podpora operaterju za razvrščanje
AVTOMATIKA

je določanje časovnega in funkcionalnega sosledja (zaporedja) izvajanja delovnih nalogov z upoštevanjem realnih virov
in kapacitet. Ustrezen način razvrščanja
je predpogoj za učinkovito proizvodnjo.
Razvrščanje s končnimi proizvodnimi viri
pa je proces generiranja proizvodnega
plana, ki ga lahko obravnavamo kot
zaporedje operacij, ki vodijo v izvršitev
naročil in upošteva realno (t.j. razpoložljivo) kapaciteto proizvodnih virov. Med
proizvodne vire sodijo stroji, orodja, ljudje ali karkoli drugega kar se obravnava
kot omejitev v proizvodnem procesu.
Tovrstni postopki večinoma niso obravnavani kot klasična funkcija v sistemih ERP,
temveč obstajajo namenska računalniška
orodja. V skupino tovrstnih računalniških
orodij se uvršča tudi družina orodij
Preactor, proizvajalca Preactor Inc.
2. Preactor - orodje za podporo
razvrščanja
Preactor je interaktivno orodje, ki omogoča planerju generiranje optimalnega časovnega in funkcionalnega sosledja delovnih nalogov z upoštevanjem realnih
virov in kapacitet. Planerju (kot elektronska planerska tabla) omogoča interaktivno podporo, ki mu pomaga najti optimalno ravnotežje med zahtevami (t.j. povpraševanjem) in razpoložljivimi proizvodnimi
kapacitetami (Slika 1).
V resnici je Preactor družina orodij, ki se
razlikujejo glede na obseg funkcionalnosti in kompleksnosti algoritmov, od zelo
enostavnih algoritmov (t.i. FCS, angl. Finite Capacity Scheduling Tools) do naprednih algoritmov za razvrščanje (t.i. APS,
angl. Advanced Planning Scheduling
Tools). Z izbiro ustreznega orodja iz te
družine je mogoče reševati tako enostavne kot tudi zelo kompleksne sisteme
razvrščanja. V družino orodij Preactor se
uvrščajo naslednji sistemi:
Preactor Lite+,
Preactor 200 FCS,
Preactor 300 FCS in
Preactor APS.
Sistemi Preactor Lite+, Preactor 200 FCS
in Preactor 300 FCS so rešitve, ki vključujejo algoritmične postopke za razvrščanje (t.i. FCS algoritme). Značilnosti tovrstnih algoritmov so opisane v nadaljevanju
prispevka. Preactor Lite+ je osnoven sistem s fiksno konfiguracijo in je namenjen
predvsem malim podjetjem, ki imajo enostaven problem razvrščanja. Sistema Prea11/2001 39
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Ustrezna,
naravi
prijazna
tehnologija
za vsakršno
rabo

Slika 2 - Interaktivna planerska tabla
ctor 200 FCS in Preactor 300
FCS sta bolj fleksibilna v smeri
uporabniških prilagoditev, sta
odprta in povezljiva z drugimi
aplikacijami (npr. ERP ali sistemi za nadzor) ter ponujata
bolj kompleksne algoritme in
funkcionalnosti za reševanje
bolj zahtevnih aplikacij.

akumulatorske
baterije

Sonnenschein

Najbolj napreden sistem v
družini je Preactor APS, ki poleg opisanih osnovnih funkcionalnostih iz nižjih verzij, dodatno vključuje številne funkcionalnosti za reševanje najbolj
zahtevnih in kompleksnih problemov razvrščanja. Poleg algoritmičnih pristopov za razvrščanje vključuje tudi algoritme
na osnovi simulacije, katerih
značilnosti so opisane v nadaljevanju.

2.1 Funkcije
Sistem Preactor zagotavlja
interaktivno grafično-podprto
tablo za planiranje, ki podpira
naslednje funkcije:
1. detajlno razvrščanje delovnih nalogov in generiranje
detajlnega proizvodnega
plana
Grafična interaktivna planerska tabla v orodju Preactor, prikazana na sliki (Slika 2), omogoča naslednje funkcije:
avtomatsko razvrščanje delovnih nalogov po posameznih tehnoloških oddelkih
in v okviru posameznega
oddelka na osnovi vgrajenih algoritmov:
vgrajeni FCS algoritmi za
razvrščanje vnaprej, nazaj,
v obe smeri (angl. bi-directional),

Plan
Dejansko

Gryps d.o.o.

Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 (0)5 37 22 080
Fax: +386 (0)5 37 73 860

Podjetje iz skupine EXIDE
http://www.gr yps.si
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vgrajeni ali uporabniško razviti
napredni algoritmi (t.j. algoritmi na
osnovi simulacije v sistemu Preactor
APS),
upoštevanje določenih kriterijev pri
razvrščanju, t.j. prioritete, zahtevanega datuma,
upoštevanje omejitev,
interaktivno poseganje planerja v
generirano zaporedje delovnih nalogov.
Operater lahko interaktivno generira
plan s pomočjo vgrajenih algoritmov,
ročno posega vanj in ga tudi shrani. Pri iskanju optimalnega plana pa lahko uporabi različne algoritme, generirane plane
pa primerja med seboj preko grafičnega
prikaza.
Poleg generiranega plana ima operater
vpogled tudi v zasedenost proizvodnih
virov glede na omejitve in proizvodni
plan.
2. grafični prikaz detajlnega proizvodnega plana in spremljanje plana
Vsi sistemi Preactor omogočajo prikaz
zaporedja delovnih nalogov v grafični
obliki t.i. Gantt diagrama v naslednjih
oblikah:
operacije glede na proizvodne vire
(Slika 3) in
V grafični obliki Gantt diagrama je
prikazan plan dela in zasedenost
posameznih proizvodnih virih.
delovni nalogi (napredovanje po delo
vnem nalogu, Slika 4)
Plan je prikazan glede na izvajanje
delovnih nalogov in posameznih opravil
v obliki Gant diagrama. S pomočjo tega
prikaza je mogoče tudi simulirati kdaj bo
določen delovni nalog zaključen.

3. generiranje
poročil po meri
uporabnika
Vsi sistemi iz družine Preactor imajo
vgrajen enostaven
generator poročil,
ki omogoča pripravo in izpis poročil. Pregled funkcionalnosti po posameznih sistemih je
podan v tabeli (Tabela 1).
2.2 Algoritmi
razvrščanja
Cilj razvrščanja
opravil med več resursov je doseči
optimalno izvršitev
opravil glede na
izbrane kriterije.
Vsako opravilo je
sestavljeno iz niza
operacij, katerih
vrstni red je točno
določen. V okviru
orodja Preactor
obstajata dva osnovna načina razvrščanja:
algoritmični in
na osnovi simulacije.
Pri algoritmičnem
razvrščanju se na
planer razvrščajo
opravila. Vrstni red
razvrščanja opravil se določi glede
na preprosta hevri-

Tabela 1

Funkcionalnost
200

po velikosti in konfiguraciji prilagodljiva podatkovna baza
prilagodljiv sistem menijev
prilagodljiva poroèila
zdruljivost s programsko opremo drugega tipa, kot npr. s
programsko opremo za podporo prodaje ali raèunovodstva,
preglednicami, MRP in drugimi programskimi paketi za
podporo poslovnih funkcij podjetij
ActiveX kontrola preko katere so podatkovne tabele in
podatkovna polja Preactor-ja dostopna iz aplikacij napisanih v
programskih okoljih, kot so npr. Visual Basic in Delphi

300

operacije imajo lahko sekundarne omejitve
vezanost sekundarnih omejitev na vrstni red operacij sekundarne omejitve trenutne operacije so vezane na
sekundarne omejitve sledeèe operacije
izbira prednostnih resursov in pogojev njihove uporabe
nastavitev maksimalnega èasa operacij ob upotevanju
planirane nerazpololjivosti resursov
nastavitev maksimalnega èasovnega intervala med
operacijami ob upotevanju planirane nerazpololjivosti
resursov
interaktivna in avtomatska izbira procesne poti (sosledja
izvajanja operacij na razliènih resursih)
osveevanje gantograma med izvajanjem are na osnovi
preraèunavanja planiranih in dejansko doseenihparametrov
obvladovanje kompleksnih procesov sestavljanja v diskretnem
tipu proizvodnje
obvladovanje kompleksnih procesov v arnem tipu
proizvodnje
obvladovanje materialnih tokov (razpololjivot, uporaba,
poraba)

Plan
Dejansko

konfiguriranje izmen za vsak dan posebej (7 razliènih izmen)
APS tehnologija odprtega razvrèanja (uporaba razliènih metod
razvrèanja in generiranja razporedov, izvedba razliènih pravil
za planiranje s konènimi viri, itd.)
programski jezik za algoritmièno razvrèanje (jezik ASCL)
razvrèanje na osnovi simulacije z uporabo èakajoèih vrst in
pravil, ki se proi ob izbranih dogodkih v proizvodnem procesu
ali zunaj njega
po meri uporabnika doloèena pravila za razvrèanje
optimiranje razvrèanja

Slika 4 - Spremljanje izvajanja plana po delovnem nalogu
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Preactor - interaktivna podpora planerju

sliki (Slika 6). V tem primeru gre za paralelno razvrščanje, algoritem za posamezen proizvodni vir izbere, katera operacija se bo izvajala naslednja glede na
izbrana pravila. Operacije se razvrščajo
paralelno, algoritem pa se vedno premika po času naprej.
Oba osnovna načina razvrščanja lahko
uporabimo za razvrščanje naprej, za razvrščanje nazaj ali za razvrščanje iz sredine. Prednosti in slabosti obeh so predstavljene v tabeli (Tabela 2).

Informatizacija in vodenje industrijskih procesov
INEA d.o.o., 1230 Domžale, Ljubljanska 80, Slovenija
Telefon: +386 1/721 8000, Fax: +386 1/7241 1672
DEMO IDR BLOK http://www.inea.si/idrblok

stična pravila, kot so npr. prioriteta, najkrajši čas izdelave,
najkrajši čas izdobave, najkrajši preostali čas, itd. Primer algoritmičnega razvrščanja vnaprej je prikazan na sliki (Slika 5).
Kot je razvidno iz slike, se opravila vedno razvrščajo zapoSlika 5:
redno, algoritem pa se
Primer algiblje po času naprej in
goritmičnenazaj.
ga razvršPri razvrščanju na osnovi
čanja vnasimulacije se na planer
prej
razvrščajo operacije. Vrstni red razvrščanja operacij se določi glede na pravila (angl. "dispatching rules"), kot
so npr. FIFO, najkrajši čas nastavitve, najkrajši čas izdelave,
najkrajši čas izdobave, najmanjš kritično razmerje, itd. Primer
ÈAS

ÈAS

Slika 6:
Primer razvrščanja
na osnovi
simulacije
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Tabela 2
Razvrèanje naprej

ÈAS

ÈAS

ÈAS

ÈAS

razvrščanja na osnovi simulacije je prikazan na

Prednosti

Slabosti

Izraba kapacitet takoj, ko so na
razpolago.

Teko razporediti operacije, ki imajo
zelo razliène èase trajanja.

Zgodnja izdelava  izdelki so na
voljo.

Zgodnja izdelava lahko
stroke zalog izdelkov.

dvigne

Dobra izraba resursov.
Razvrèanje nazaj

ÈAS

ÈAS

2.3 Arhitektura in konfiguracija
sistema
Sistemi za razvrščanje iz družine Preactor
so zasnovani na osnovi Windows tehnologije (Windows 95, 98 & NT, Windows
2000). Koonfigurabilne podatkovne baze za konfiguracijo sistema in konfigurabilni menuji omogočajo veliko fleksibilnost sistema in prilagajanje uporabniškim
zahtevam. Taka zasnova omogoča, da
sprememba verzije ali nadgradenj ne
vpliva na konfiguracijo sistema.
Vhodne podatkovne baze sistema Preactor so definirane v ASCI obliki in so naslednje:
proizvodni viri
Med proizvodne vire sodijo naprave,
orodja, material in ljudje.

Z zanesljivimi resursi je delovni
nalog vedno izvren toèno ob
zahtevanem èasu.

Slaba izraba resursov.

Ker je izdelava planirana na rok,
se zmanjajo stroki zalog
izdelkov.

V primeru izpada resursa je rok
izdelave vedno preseen (ker ni
èasovne rezerve med planiranim
èasom izdelave in zahtevanim èasom
izdelave).

urniki za posamezne vire
Urnik se definira za posamezen vir vnaprej (npr. delovni dnevi so organizirani v dveh ali treh izmenah).
omejitve
Med omejitve sodijo:
tehnološke omejitve posameznih naprav,
število orodij za določeno operacijo,
zunanje omejitve: prioriteta določenih naročil, itd.
izdelki
Za posamezen izdelek (t.j. šifra izdelka enolično določa
končen izdelek) je potrebno definirati zaporedje proizvodnih
operacij (t.i. proizvodne poti).
Osnova za razvrščanje delovnih nalogov po tehnoloških oddelkih je operativni plan proizvodnje, na osnovi katerega se
generirajo delovni nalogi.
Se nadaljuje! A

AVTOMATIKA

AVTOMATIKA

INTERNET TEHNOLOGIJE - Industrijski spletni strežnik za vgradnjo

INDUSTRIJSKI WEB
STREŽNIK ZA VGRADNJO
Informacije: Raga d.o.o., Ljubljana

I

nternet in intranet sta postala najmočnejša
standarda v sodobnih komunikacijah. Vse
doslej je veljalo pravilo, da vsaki zahtevi
po prenosu informacij najbolj ustreza določen tip
komunikacij. To je v preteklosti pripeljalo do
množice različnih komunikacijskih protokolov in
različne programske opreme. Po zmagovitem
pohodu interneta, predvsem na področju globalnih povezav, je sledil prodor tudi na področje
lokalnih povezav (intranet), očitno pa bo prodrl tudi v svet industrijskih komunikacij, ki so namenjene povezovanju različnih
naprav in strojev med seboj in na višji upravljalski nivo.
Internet - tehnologija bodočnosti
Internet in intranet sta postala najmočnejša
standarda v sodobnih komunikacijah. Vse
doslej je veljalo pravilo, da vsaki zahtevi po
prenosu informacij najbolj ustreza določen tip
komunikacij. To je v preteklosti pripeljalo do
množice različnih komunikacijskih protokolov
in različne programske opreme. Po zmagovi-

tem pohodu interneta, predvsem na področju
globalnih povezav, je sledil prodor tudi na
področje lokalnih povezav (intranet), očitno
pa bo prodrl tudi v svet industrijskih komunikacij, ki so namenjene povezovanju različnih
naprav in strojev med seboj in na višji upravljalski nivo. Nizka cena internetnih programskih orodij, vpliva na silovit prodor te tehnologije na vsa področja. Nekateri primerjajo pojavo interneta z Gutenbergovo iznajdbo tiskarskih strojev. Vendar je med njima pomembna razlika.
Če gre pri knjigah izključno za izmenjavo informacij med ljudmi, pa nudi internet novo dimenzijo, ki vključuje tudi povezavo in izmenjavo informacij s stroji in napravami. V nadaljevanju članka bomo obravnavali predvsem
to novo dimenzijo komunikacij s stroji in napravami s pomočjo interneta.
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Internet v industrijskih napravah
Že kar nekaj let je prisotna ideja, da bi internet komunikacijsko tehnologijo, ki je predvsem
poceni in že prisotna na vsakem koraku, uporabili za nadzor različnih naprav. Prvi poizkusi
na tem področju so nas včasih spravili tudi v
smeh. Znana računalniška hiša je na primer
priključila na internet avtomat za kuhanje kave
in strežbo brezalkoholnih napitkov. Uslužbenci so lahko preko interneta dobil podatke o
stanju avtomata, nivoju tekočin, ceni pijač itd.
Naslednji, že bolj resen primer, ki je celo
doživel serijsko proizvodnjo, je bil inteligentni
hladilnik, ki lahko po internetu sporoča svoje
stanje. Brez dvoma pa nihče ne bi nasprotoval
ideji, da bi WEB funkcije dodali računalniku,
ki se nahaja v osebnem avtomobilu, tovornjaku, v lokomotivi ITD. Voznik lahko dobiva
vse pomembne informacije, ki omogočajo bolj
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varno vožnjo, boljšo orientacijo, zaščito pred
krajo, hkrati je možno gibanje vozila spremljati iz informacijskega centra.
'Domača stran' v avtu?
Če želimo, da so različne naprave komunikacijsko dostopne preko interneta, morajo
seveda vsebovati podobne funkcije, kot jih
imajo internet strežniki. Računalnik v avtu prevzame vlogo WEB strežnika in mora na
naslovu npr: www.LJ12-65D.si prikazati aktualne podatke o avtu. Ti podatki so lahko administrativni, tehnični podatki o avtu, geografska
pozicija avta (GPS funkcija) itd. Z običajnim
brskljalnikom lahko na internetu poiščemo 'domačo stran' vozila, se prijavimo na to stran in
v skladu s pooblastili, ki jih imamo, lahko dobimo ustrezne podatke ali pa sporočilo, da nismo pooblaščeni za dobivanje podatkov.
Še bolj kot za osebno uporabo je ta ideja
zelo koristna in včasih celo nujna za podjetja,
ki se ukvarjajo s prevozom tovora in ljudi.
Voznik in vozilo sta neprestano komunikacijsko povezana z informacijskim centrom. Del
podatkov se izmenjuje v obe smeri samodejno, hkrati lahko voznik ali operater v centru
na zahtevo dobi dodatne koristne podatke in
navodila.
V prejšnjem primeru smo v internet naslovu
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uporabili kar registrsko številko avtomobila, ki
je osnovna in hkrati uradna identifikacija vozila. Lahko pa bi bili naslovi tudi šifrirani in
dostopni le pooblaščenim.
Računalnik v vozilu bi lahko tudi samodejno in
brez vednosti voznika poslal naslednje elektronsko sporočilo:
Od: viator.tovornjak@LJ55-99D.si
Za: prometna.policija@MNZ.si
Vsebina:
Lastnik: Viator
Reg.št: LJ 55-99D
Znamka: SCANIA rdeče barve
Čas:
03.03. 2003 , 3:33
Izhodiščna lokacija:
X1, Y1
Trenutna lokacija :
X2, Y2,
Status: vozilo nasilno odprto in zagnano
brez originalnega ključa
Nadaljne informacije o poziciji: na internet
naslovu www.LJ55-99D.si
Čeprav se sliši malo fantastično, so prvi projekti na tem področju že realnost.
Industrijski WEB strežnik
velikosti kreditne kartice
Uporaba osebnega računalnika v avtu ni več
nobena redkost in vse bolj postaja nuja.
Uporabljamo ga lahko kot osebni računalnik,
hkrati nam lahko koristno služi za shranjevanje zemljevidov, različnih geografskih podat-

kov, turističnih podatkov, lahko vsebuje dokumentacijo o avtomobilu in pomaga pri iskanju
napak v delovanju avta itd. Na računalnike
tipa PC z lahkoto dadamo programske funkcije internet strežnika.
Na večje težave pa naletimo pri različnih napravah in strojih, ki nimajo možnosti uporabe
PC računalnika. Razlogi so lahko prostorski ali
cenovni. Take naprave največkrat premorejo
le tiskanino z mikroprocesorjem in mogoče še
preprosti vmesnik človek-stroj (MMI). Na to
specifično zahtevo so odgovorili nekateri proizvajalci računalniške opreme, med prvimi tudi
nizozemsko podjetje SNIJDER Micro Systems. Naredili so Java procesor velikosti kreditne kartice za vgradnjo, imenovan EJC (Embedded Java Controller). Vključitev take miniaturne kartice na glavno tiskanino katerekoli
inteligentne mikroprocesorske naprave omogoča popolno internetsko vidljivost te naprave. Do naprave nato lahko dostopamo z običajnimi internet brskljalniki. Kartico lahko programiramo v JAVA jeziku. To dejstvo nam odpre še posebno dimenzijo EJC kartice: program, ki je naložen v kartici lahko spremenimo
in popravljenega preko interneta ponovno
naložimo v kartico ter s tem spreminjamo način delovanja EJC kartice. Poglejmo si nekatere najbolj pomembne lastnosti EJC kartice:
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Predstavlja WEB strežnik velikosti kreditne
kartice.
Uporablja samostojen procesor SHARP
LH77790B z jedrom ARM7DI RISC
2, 4, 8 MB FLASH
Java program v kartici lahko prilagodimo
specifičnim zahtevam naprave (gostitelja).
Uporaba operacijskega sistema v realnem
času: ELATE RTOS (TAO GRUP Ltd.)
Možni vmesniki za industrijske povezave:
Profibus, Interbus-S, LonWorks, brezžični
vmesniki IrDa ali RF.
Vsebuje 'Watch Dog Timer'.
Podpira protokole in funkcije: TCP/IP,
HTTP, FTP, SMTP, strežnik/klient, TELNET
TUMBLER varnostne funkcije kriptografije
in autentifikacije.
Funkcionalnost HTTP strani lahko razširimo
z Java 'apleti'.
Možnost programske nadgradnje na daljavo preko interneta.
Pošiljanje sporočil in alarmov po elektronski pošti (E-mail).
EJC ima naslednje komunikacijske možnosti: 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x TTL, I2C,
Ethernet 10BaseT (UTP), MicroLAN, 8 digitalnih izhodov, 8 digitalnih vhodov.
VGA vmesnik za CRT in LCD monitorje
(STN/DSTN in TFT).

Velikost in lastnosti EJC kartice lahko optimalno prilagodimo zahtevam projekta.
Uporaba kartice zelo skrajša in poenostavi
postopek dodajanja internetnih funkcij
obstoječim napravam.
Kolač še ni razrezan!
Java procesor za vgradnjo, razvit v nizozemskem podjetju SNIJDER, sodi med najsodobnejše dosežke te vrste. Deluje že v nekaterih
pilotnih projektih po Evropi, kmalu pa bo
dostopen tudi na našem trgu. Podjetje SNIJDER poleg EJC kartice nudi tudi vsa programska orodja in različne prototipske gostiteljske kartice, ki omogočajo hiter razvoj in
vgradnjo EJC kartice v različne naprave. Pri
vgradnji kartice v različne naprave bodo
vsekakor imeli prednost tisti razvijalci, ki poznajo internet tudi na nivoju strežnikov in
obvladajo tudi programski jezik Java. Verjetno
pa vgradnja EJC kartice ne bo predstavljala
velikega problema tudi razvijalcem, ki se
bodo prvič srečali s to tehnologijo. Po prvi
uspešni vgradnji bodo nabrane izkušnje lahko
vnovčili pri različnih proizvajalcih naprav in
strojev, ki sami nimajo potrebnih možnosti ali
znanja za razvoj, kljub temu pa želijo izpopolnjene naprave čim prej ponuditi na trgu. Vsi
pokazatelji kažejo, da bo uporaba navedenih
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EJC Starter KIT
tehnologij v porastu v naslednjih letih in proizvajalci delajo velike korake v tej smeri.
Najbolj pogumni že napovedujejo implementacijo EJC v enemu čipu. Najbljižje temu
je verjetno HP s čipom BFoot 10501. Ostali
proizvajalci bodo počakali le toliko, da se
skozi prve razvojne projekte izoblikujejo jasne
zahteve, katere funkcije naj čip vsebuje. Že
sedaj pa proizvajalci med seboj tekmujejo,
kdo si bo na tem segmentu odrezal največji
kos pogače. Čeprav vsi standardi na tem
področju še niso dorečeni, pa tudi uporabniki
ne smejo držati križem rok, saj si morajo
nabrati potrebna znanja za implementacijo
inteligentnih kartic in čipov tega tipa v svoje
naprave. Le tako bodo lahko njihovi proizvodi
konkurenčni proizvodom ostalih svetovnih
proizvajalcev.
A
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EDWin

Informacije: Logima d.o.o., Ljubljana

Č

Če se ukvarjate z načrtovanjem tiskanih vezij, potem vas verjetno že
kar nekaj časa žuli, kje dobiti solidna tovrstna orodja, ne da bi prodali avto zanje... Eden možnih odgovorov bi lahko bil tudi EdWin.
Določene izvedenke so že prav prijazno poceni, stvar dela v Windows
95/98/NT/2000 okolju in sploh ni zahtevna do računalnika. Čeprav je
EdWin2000 nekaj zahtevnejši od "starega" 32-bitnega EdWina, je še vedno
povsem pohleven glede na konkurenco v tem razredu.
Tako bo čisto lepo delal na kakršnemkoli
Pentium sistemu, ki dela na vsaj 200 MHz
in ima vsaj 64 Mb RAMa, ter grafično
kartico z vsaj 2 ali še raje 4 Mb slikovnega pomnilnika.Skratka, lahko uporabite
stroj, ki ga je vaš mulc zdavnaj zavrgel
(če že ne prodal), ker se na njem danes
ne da več niti pošteno igrati...
Pa vendar sedaj ne bomo govorili o tem.
Pogovorimo se raje o značilnostih tovrstnih programov, o tistih zakajih in kakojih,
ki so mnogim začetnikom vzeli pogum in
so raje tiskana vezja delali s flomastri,
letrasetom ali celo navadnimi programi
za risanje!
Saj res, zakaj ne bi pri izrisu tiskanine
uporabljali navadnih programov za risanje? Teoretično bi to verjetno lahko počeli,
vendar bi v praksi obnemogli zaradi:
omejene natančnosti navadnih programov. Ti so ponavadi bolj orientirani v
rastersko grafiko ali tudi v vektorsko,
vendar brez ustreznih formatov izhodnih datotek in brez konkretnih meril, ki
so v elektroniki izredno pomembna.
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Če je namreč razdalja med sosednjimi
pini čipa natanko 2.54 mm, mora taka
ostati tudi po iztiskanju na tiskalnik, to
pa ponavadi ni povsem res. Pravi izhodni format za izris tiskanih vezij (in
praktično edini uporaben) je Gerber,
ki vsebuje tudi krmiljenje vrtalnega
stroja (dimenzije in položaj lukenj na
tiskanini). Ostaja odprto vprašanje, kako bi prisilili program, kot je recimo
znani CorelDraw, da bi vam izpljunil
podatke v željenem formatu, tudi če bi
tiskano vezje uspeli narisati...
pomanjkanja kakršnihkoli posebnih
funkcij. Splošni programi za risanje se
"ne zavedajo" vašega početja in vam
pri tem ne morejo pomagati. Karkoli
boste narisali, boste morali "ročno"
preverjati. Verjemite mi, napake se
vam bodo prikradle tudi pri skoraj trivialnih projektih in popravki bodo moreči. Nasprotno pa vas namenski programi nenehno silijo k jasnemu razmišljanju in preverjanju vmesnih rezultatov. Tako pri Edwinu izrisana shema ni
samo zanimiva slika, temveč pomeni
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nekaj tudi računalniku. Ta vam lahko
pove, kateri elementi so na shemi, katere sponke so med seboj povezane, v
kakšnih ohišjih se nahajajo in še kaj bi
se našlo. Tako lahko že med izrisom
sheme polovite trivialne napake, kot so
manjkajoči opisi fizičnih ohišij, nepovezani vhodi ali izhodi, kratki stiki različnih vrst, itd...
večkratnega vnosa mnogih podatkov
po nepotrebnem. Če se projekta lotite
v EdWinu, boste zelo verjetno najprej
narisali kompletno shemo vezja. Tako
boste prisiljeni premisliti o vsem, preden bo shema izrisana. Preden pa se
boste lotili tiskanine, boste iz sheme
potegnili seznam uporabljenih elementov, dejanskih ohišij in seznam povezav. Ti vam bodo ponavadi zadoščali, da se boste lahko lotili izdelave
tiskanine. Pri delu z "navadnim" programom za risanje pa sta shema in
tiskanina računalniku dve "sliki". Tako
bo treba narisati vsako zase, nekonsistentnosti med njima pa ne bo moč
poloviti z računalnikom. Če bosta na
shemi povezana pina 1 in 2
določenega čipa, na tiskanini pa 1 in
4, boste lahko samo ugibali, kje je
napaka...
pomanjkanja bolj sofisticiranih orodij
za design tiskanine. Poleg autoplacea
(samodejno razmeščanje elementov)
bi tu omenil predvsem autorouter
(samodejno povezovanje), ki vam tudi
v še tako enostavni obliki lahko
prihrani marsikatero uro dela...
nezmožnosti izvoza podatkov v druge
programe. Pri EdWinu tako lahko sko-
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čite v modul za simulacijo delovanja
vezja, ki na osnovi shematike izračuna
želene parametre lastnosti vezja in
njegov odziv na različne vhodne signale. Kosovnico uporabljenega materiala lahko vnesete v bazo podatkov in
si izračunate na primer ceno izdelka....
Razlogov za uporabo namenskih programov je več kot dovolj.
EdWin ni namenjen samo razvoju tiskanih
vezij, čeprav bi lahko rekli, da je to njegova glavna vloga. Čeprav nas ima večina shemo za logični prikaz tistega, kar
je/naj bi bilo na tiskanini, to ni nujno
vedno res. Vse je namreč odvisno od
uporabljenih elementov.
Tako je shema lahko prikaz funkcije nekega logičnega vezja, zapečenega v čipu.
Mnogi programi za izdelavo datotek za
programiranje CPLD-jev, FPGA podobnih
stvari jemljejo kot vhodno datoteko tudi
narisano shematiko.
V tem članku ne pričakujte natančnega
vodila po sistemu menijev programa, saj
so precej pregledni in enostavni. Opisali
bomo EdWin tako, da se boste sami lažje
znašli v njem, vendar boste kljub temu
morali včasih pokukati v priloženi "help".
Torej. Ker se vse začne pri shematiki, se
najprej lotimo te!
Glavni modul
Pri EdWinu ni ločenih programov za izris
shematike, tiskanine, različnih simulacij
itd., ampak so vsi navidezno združeni v
enem okolju, v katerem jih lahko kličemo
preko menujev.
V glavnem modulu imamo pregled nad

tem, kaj vse je zajeto v tekoči projekt.
Tako lahko dodajamo ali brišemo dodatne liste shematike, manipuliramo s knjižnicami, uvažamo in izvažamo podatke iz

Slika 1: Glavni modul
različnih programov. Glavni modul nam
daje torej vpogled v projekt iz nekakšne
ptičje perspektive, kjer lahko vplivamo na
njegove osnovne lastnosti.
Z EDWinom se bomo srečevali v še nekaj
številkah. V naslednji si bomo ogledali
modul za risanje električnih vezij - shematik, izdelali bomo kakšen element in
narišali shemo ...
A
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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

POPOLNOST IN INOVATIVNOST

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

Ohišja za računalniške sisteme
Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana

V

prejšnji številki smo bolj na splošno pogledali Rittalov proizvodni
program ohišij za profesionalno rabo. Tokrat se bomo ozrli na njihov
program ohišij za manjše elektronske računalniške, oziroma še bolje
- mikroprocesorske sisteme, to je serijo RIPAC.
Gre za ohišja, vodila in napajalnike, ki so namenjeni sistemom VMEbus,
CPCI, ATX in AT.
Bolj zaradi VME kot
drugih sistemov so
ohišja v dveh višinskih glavnih verzijah:
3U in 6U (sliki 2a in
2b), vsaka pa ima
nekaj podverzij, glede na zahteve po dodatnem prostoru za
različne sisteme hlajenja. Tako se višine ohišij gibljejo od 3U do
9U.
Od ohišij drugih proizvajalcev jih ločijo
pomembne malenkosti, kot so na primer
EMC "tesnila", ki preprečujejo širjenje EM
motenj skozi špranje
ob različnih slotih, pazljivo realizirani hladilni in napajalni sistemi in recimo stvari, kot
so pozornost na nivo
mase in ozemljitve ter
posebne sponke za
odvod ESD nabojev
pri vstavljanju modulov.
RIPAC VME je namenjen računalniškim sistemom na vodilu VME
(od starega 16-bitnega VME-J1 do najnovejšega VME-64). RITTAL ponuja tako ohišja kot sama VME vodila in pripomočke.

Slika 1: Možne izvedbe hlajenja

Maxi-PLS za energetske razvode do 3200A

Vodila so na voljo v
dveh glavnih verzijah; Slika 2a in b: RIPAC VME
polni 8-plastni tiskanini in v "economy" varianti na 4-slojni tiska- Podobno kot pri RIPAC VME, je tudi
nini. Obe ustrezata vsem relevantnim RIPAC CPCI prilagojen popularnemu
industrijskemu vodilu Compact PCI.
standardom in specifikacijam.
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iz konektorjev. Pri PCju je pač
treba pomisliti tudi na to.

Slika 3: RIPAC CPCI
Praktično vse, kar velja za
ponubo ohišij za VME sisteme, velja tudi tu. Razlika je
edino v precej ožji ponudbi
CPCI vodil, mogoče tudi zaradi še ne povsem dorečenega
CPCI standarda...

Slika 6: "Card retainer"-opore
za kartice
Možne dodatne opcije so tudi
posebni pasivni moduli za
kartice, ki reducirajo celoten
računalnik na vsoto vtaknjenih
kartic, ker osnoven plošče v
klasičnem smislu ni...

Slika 4: RIPAC ATX
RIPAC AT in RIPAC ATX sta
namenjena popularnim PC sistemom. Glavna razlika med
njima je v tipu napajalnika
(ATX napajalniki podpirajo
"stand-by" način delovanja)
obenem pa ustreza mehanskim in ostalim zahtevam standardov.

Slika 5: RIPAC AT
Nove ATX plošče so drugih
dimenzij, imajo drug razpored konektorjev in posebne
zahteve pri hlajenju, najbolj
zaradi novih generacij procesorjev. Ker snovalci PC-ju
nikoli niso namenili bodočnosti v industrijskih sistemih, so
pred ohišje postavljene precej
večje zahteve, da kljub temu
lahko zagotovi računalniškemu drobovju zanesljivo hlajenje in napajanje. Tako so
posebnost te serije denimo
tudi posebne opore za kartice, ki drugače rade zdrsnejo

Slika 7: Pasivni modul
Zanimive in včasih zelo
dobrodošle opcije so tudi
vezje za filtriranje motenj in
nadzor delovanja ventilatorja(ev) v sistemu hlajenja in
zamenljivi zračni filter. Človek
kar težko verjame, da lahko
tako banalni razlogi pokončajo računalniški sistem, a je res.
Pravzaprav je razlog večinoma en - prah. Še tako dober
ventilator bo prej ali slej
odpovedal zaradi prahu in
termična smrt kritičnih komponent ni več daleč, prah, ki se
nabere na hladilnem telesu
pa dodatno otežuje hlajenje.
Če se vam to zdi banalno,
previdno odprite (seveda na
lastno odgovornost) vaš računalnik, nato pa z hladilnika
glavnega procesorja odvijte
A
ventilator.
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... SIMATIC PC-ji pa so zgradili prihodnost!

Marsikatera ideja in proizvod živi enostavno dlje in uspešneje kot druge. Investiranje danes
se izplača jutri. Tako je z industrijskimi računalniki SIMATIC® PC. Lahko so kot Rack, Tower,
Box ali Panel PC - vedno pa je v središču dolgoročna varnost investicije. Zagotavljajo jo procesorji Intel s svojo sodobno in v prihodnost usmerjeno tehniko. Osnova za to je strojna
oprema, ki izključuje tveganja pri integraciji sistema ter osnovne plošče iz lastnega razvoja
in proizvodnje.

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

Varno je pač varno - in zato ugodneje!

Trendi, ki jim lahko zaupate!

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

SIMATIC PC

Vaš ključ do varnosti!
Vezja za brezkontaktne kartice (RFID)

STK500 ZAČETNI KOMPLET IN RAZVOJNI SISTEM
SILICIJEVE
REŠITVE
DELAJO
PAMETNE
KARTICE
PAMETNEJŠE

Smart Card - PAMETNE KARTICE ZA
VAŠO VARNOST (identifikacija,
dostop, varno plačevanje,...)
FPSLIC - CELOTEN SISTEM
NA ČIPU! (AVR, FPGA, I/O,...)
AVR MIKROKRMILNIKI
ZAŠČITENI POMNILNIKI (dostop
preko gesla, ...)
ZAŠČITENI
KRIPTOKRMILNIKI
RAZVOJNA ORODJA ZA
MIKROKRMILNIKE AVR
IN FPGA VEZJA

ALMA ELECTRONIC d.o.o.

Cesta v Gorice 38 l 1000 Ljubljana
Tel.: 01/256 13 81 l 01/256 13 82
Tel.: 01/256 13 83 l Fax: 01/256 38 70
GSM: 00385 98/279 578

Za Slovenijo in Hrvaško zastopamo:
l Analog Devices
l Jamicon
l Amp
l Pace
l Atmel
l Power Integrations
l Axon
l Sauro
l Bourns
l Semicron*
l Era
l Siemens*
l Italtronic
*Samo za HR

Atmelov AVR STK500
je starter KIT in razvojni komplet za AVR
Flash mikrokrmilnike.
STK500 omogoča programerjem hiter razvoj kode na AVR, s pomočjo starter kita pa
tudi razvoj in preizkušanje novih prototipov.
STK50 starter kit vključuje:
l AVR Studio 3.0 Interface
l RS 232 vmesnik za programiranje in upravljanje s PC-jem
l Nastavljiv napajalnik 10 - 15V DC
l Podnožja za 8, 20, 28 in 40-pinske AVR
l Serijsko ISP programiranje (In-System programing) in ISP za
programiranje AVR v eksternih ciljnih sistemih
l 8 tipk in 8 LED za splošno
uporabo, konektorji za
enostaven dostop do I/O
vrat AVR mikrokrmilnikov
l Razširitveni konektor za
Plug-In module in prototipno področje
l Rs232 za splošno uporabo
l 2 Mbit podatkovnega
Flash pomnilnika za breznapajalno shranjevanje
podatkov na ploščici
l Nadgradljiva programska
oprema za podporo
prihodnjim verzijam AVR
l Fleksibilen urin, napetostni
in reset sistem

