Sedaj lahko prihranite več: z ugodnim
paketom, ki zajema industrijski računalnik
SIMATIC Panel PC z že inštaliranim vizualizacijskim orodjem SIMATIC ProTool/Pro.
Prihranek je očiten, naročniška številka pa
samo ena. S tem paketom tudi vstopate v
SIEMENS-ov svet računalniško podprte
avtomatizacije.

Še več, preko A&D e-naslova lahko prejmete
Online-konfigurator za vaš osebni paket. Več
informacij dobite na
www.bequem-sparen.de

SIMATIC PC
Varno je varno!

AVTOMATIKA

Revija za avtomatizacijo procesov, profesionalno elektroniko in telekomunikacije

Založba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@avtomatika.com
tel/fax: 01/5428-570
Glavni urednik: Branko Badrljica
tel.: 041/678-753
brankob@avtomatika.com
Grafična oprema in filmi:
Tiskarna Leykam d.o.o., Maribor
Naslov za dopise:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA
P.P. 5807, 1261 Ljubljana
Tisk: Tiskarna Leykam d.o.o., Maribor
Cena 950 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in
DDV sta vključena v ceno. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov
je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in
vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz foto-arhiva uredništva revije
Avtomatika. Revija Avtomatika izhaja 11-krat
letno, julij/avgust je dvojna številka.

SEZNAM OGLAŠEVALCEV
ASYST .................................................
BELMET ...............................................
CADCAM ...........................................
ČETRTA POT .......................................
ELECTRA ST ........................................
FBS ELEKTRONIK ..............................
FIBERNET ............................................
GOAP ..................................................
HTE-LJUBLJANA .................................
IMK ELEKTRONIKA ...........................
INEA ..................................................
ISKRA SISTEMI ...................................
JANTAR ...............................................
JUST ....................................................
KEVIK ..................................................
LEOSS ................................................
LUMIC .................................................
MAGNETI LJUBLJANA ......................
METREL ...............................................
METRONIK .........................................
MIEL ELEKTRONIKA .........................
MOTOMAN ROBOTEC ...................
NATIONAL INSTRUMENTS .............
NETSI.NET .........................................
NEOSYSTEMS ...................................
PE.TE.ZE ..............................................
PROMIKRA .........................................
PS ........................................................
RAGA ..................................................
RITTAL .................................................
ROBOTINA .......................................
SIEMENS ...........................................
SILON .................................................
SYNATEC ............................................
ŠPICA INTERNATIONAL .................
TEHNA ................................................
TIPTEH .................................................
TSE ......................................................
VILPROF ...............................................

50
41
51
28
11
17
19
13
8
12
32
14
52
16
15
28
15
15
22
47
21
6
38
3
35
12
10
37
7
20
51
2
42
23
25
31
9
49
9

Pozdravljeni,
moram reči, da me bilo včasih kar
malce strah pisanja uvodnikov in
podobnih stvari, zato sem to raje
prepuščal drugim. Odkar sem v
Avtomatiki, pa ni bilo "drugih" in
sem se tega moral lotiti sam in mislil
sem, da bo v avtomatizaciji to še veliko težje.
Kako iz meseca v mesec sestaviti
kakih pol strani smiselnega teksta,
ne da bi se ponavljal ?
Začuda, do sedaj nisem imel težav !
Denimo, samo od zadnje številke
smo doživeli precej novosti. Tako
smo na primer že pisali o elektronskih "značkah", vendar skoraj zagotovo še niste videli česa takega, kot je motorolin Bistatix. Največja sprememba je v tem, da je miniaturno anteno (tuljavo) zamenjala navadna
prevodna površina (lahko je tudi recimo grafitna), ki z okolico komunicira preko svoje kapacitivnosti. Baje je stvar tako zelo poceni, da bo v bodoče
morda celo izpodrinila črtno kodo!
Skrbi me le to, da nikjer ni navedena največja dovoljena razdalja od čitalnika, saj gre nenazadnje za kapacitivni sklop, torej se vse skupaj dogaja
na majhnih razdaljah...
Vsekakor si več o tem preberite v članku...
Prediktivno vodenje procesov je zagotovo ujelo mojo (in upam, da tudi
vašo) pozornost, čeprav zaenkrat nisem našel časa, da bi prevetril znanje
o regulacijskih tehnikah, s katerimi so nas napadali v šoli in tako 100%
dojel tematiko, a se bom tega zagotovo lotil te dni...
Podjetniki pozor! Dobro si preberite poročilo s konference o obnovi Balkana, saj se že, v kratkem pa še več, na veliko obnavlja celotno infrastrukturo, sem pa seveda sodi tako avtomatizacija industrijskih postrojenj,
energetike, telekomunikacij, vodooskrbe, kot prometne infrastrukture. V
prenovo bodo vložena velika sredstva, zato se splača svoje znanje in izdelke ponuditi na tem trgu. Menim, da imajo slovenska podjetja vsekakor
prednost pred drugimi, saj več ali manj poznamo mentaliteto in zahteve
naročnikov, ostalo pa je tudi še kar nekaj vezi in poznanstev iz bivše skupne države ...

Vaš urednik

AVTOMATIKA
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Informacijska tehnologija - nova priložnost za industrijo
Jure Štangl
stran 36
Na prelomu stoletja pridobiva
informacijska
tehnologija odločilno vlogo
pri mednarodni
konkurenčnosti
industrijskih podjetij. Kdor danes tega ne razume ali noče razumeti, v prihodnosti ne bo mogel prenesti zniževanja cen in stroškov na mednarodnih trgih. Osnovna naloga je, posamezne stopnje proizvodnje inteligentno povezati in s
pomočjo inovativnih rešitev optimirati proizvodni proces. Poleg tega
moramo zagotoviti, da bodo prave informacije v pravem časovnem
momentu v pravem formatu na pravem mestu. Vse relevantne informacije morajo biti na voljo odločitvenem kadru brez zamud in v
tolikšni meri, da jim omogočimo hitre in pametne odločitve. Pri tem
mora biti osnovni cilj modernega industrijskega podjetja učinkovito
vodenje proizvodnje in ostalih procesov.
Identifikacija na razpotju
Esad Jakupović
stran 24
Radiofrekvenčna identifikacija (Radio Frequency Identification, RFID)
je najobetavnejša tehnologija za avtomatsko razpoznavanje. Po svojem namenu je podobna tehnologiji črtne kode, le da namesto svetlobe kot medija za prenos podatkov uporablja radijske signale. Pri
identifikaciji poteka izmenjava radijskih signalov nizke moči med
RFID čitalcem, ki v svoji okolici ustvarja šibko radiofrekvenčno magnetno polje, in priponko RFID. Ko
priponka vstopi v polje čitalca, se njeno elektronsko vezje "zbudi" in
odda svojo informacijo - lastno identifikacijsko kodo ali podatke - v
obliki radijskega signala. RFID čitalec sprejme signal in ga v primerni
obliki posreduje računalniku. Pri bralno-zapisovalni priponki pa lahko
čitalec tudi "zapiše" nove podatke v njen pomnilnik. V svojem bistvu
RFID presega tehnologijo črtne kode v marsičem - hitrosti zajema,
zaščiti podatkov, prilagojenosti zahtevnim okoljem, dolgi življenjski
dobi in podobno.

Strokovnjaki svetujejo

STROKOVNJAKI
SVETUJEJO
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. 01/519-25-84
G. Miklič že 10 let rešuje
probleme projektiranja sistemov avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD
programov. Po telefonu
01/519-25-84 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV SINHRONIZACIJA ČASOV
Tomaž Tekavec, univ. dipl.
inž., Sipronika d.o.o.
tel. 01/421-52-50, e-pošta:
info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistemskih časov in
časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med
10. in 12. uro, lahko pa pošljete tudi e-pošto.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV NADZORNI SISTEMI (SCADA)
dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž.,
dir. marketinga in prodaje,
Metronik d.o.o., tel. 01/51408-14, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za
upravljanje in nadzor
(SCADA sistemi - programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10.
in 12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl.
inž., teh. direktor, Metronik
d.o.o., tel. 01/514-08-00, epošta: 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: (01)
58-75-480.
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instrumentacije.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

VISJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan VIDMAR, direktor
poslovne enote SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., epošta: marijan.vidmar@inea.si

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž.
rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 01/721-80-23, epošta: 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.

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.
Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa
pokličete po telefonu: 061 718 005.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE
INDUSTRIJSKIH PROCESOV

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA
ZA INTERNET

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: 061/72180-20, 041/694-742 ali pošljete vprašanje po epošti.

Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 01/58-16-232, 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.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl.
inž., Tipteh d.o.o. tel.:
01/200-51-50, 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.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik
d.o.o., tel. 03/89-83-712 ali email:
fbs.elektronik@siol.net

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
Svetuje glede uporabe in izbire
tehnologije za merjenje nivojev
(nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)
ELEKTRONSKA REGULACIJA
ELEKTROMOTORJEV
IVAN MORANO, univ. dipl.
ing. el., vodja projektov v
Robotina d.o.o.
tel.: 05/66-32-424 med
7:30 in 8:30 ali e-mail:
ivan.morano@robotina.si.
Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov, zaščite
motorjev.

AVTOMATIZACIJA ZGRADBEIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl.
inž., ELSYST d.o.o.,
tel. 01/83-10-425.
Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij
(EIB instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

AVTOMATIKA

Svetuje na področju varovanja
in zaščite s svetlobnimi zavesami varnostneganivoja 4 in
varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712
E-pošta: fbs.elektronik@siol.net
SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
MATEJ ŠIMON, FBS Elektronik
d.o.o., tel. 03/89-70-341 ali email:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto
senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 79 342.
E-pošta: fbs.elektronik@siol.net
AVTOMATIZACIJA ZGRADBNAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV
Vito Koprivnikar, ing, tehn.
direktor SILON d.o.o., tel.:
01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist
za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.
AVTOMATIZACIJA STROJEVSERVO 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.
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O.I.Synform bo odslej
Aldat Solution S.A.
Informacije: Aster d.o.o., Ljubljana
Francosko podjetje O. I.
Synform, ki razvija programsko opremo za podporo logističnih storitev, se je
pripojilo finskemu podjetju za mobilno trgovanje in maloprodajo Aldata Solution
Oyj. Podjetje O. I. Synform postaja francoska podružnica z novim imenom Aldata Solution S.A., ki tudi formalno odseva svojo
pripadnost skupini Aldata Solution Oyj.
Združitev, predvsem strokovnjaki in znanje
v francoski podružnici, bo dodatno okrepila že tako močan položaj finskega podjetja.
Pripojitev podjetja je vredna 74,5 milijonov
evrov. Opravili so jo v dveh delih in s tem
znatno povečali kapital francoskega partnerja. Poleg tega pa njihovi rezultati za
prvo četrtletje izkazujejo načrtovano rast,
ki je v tem podjetju prisotna že zadnja štiri
leta.
Matično podjetje Aldata Solution Oyj. ima v
svojega francoskega partnerja in njegovo
vodstvo popolno zaupanje, saj so rezultati
prvih sodelovanj, ki so se začela novembra
2000, že vidni. Primer je implementacija

Ohišja za močnostno
elektroniko
Informacije: RAGA d.o.o.
Danska firma BERNIC je izdelala nov tip
ohišij za DIN vodila, ki so namenjena vgradnji elektronike, ki zaradi povečanega segrevanja potrebuje dodatno hlajenje. Novost
so reže v pokrovu ohišja, ki omogočajo
boljše konvekcijsko hlajenje. Ohišja so narejena v štirih standardnih širinah: 35 mm,
70 mm, 105 mm in 157 mm. Primerna so
predvsem za vgradnjo različnih napajalnikov, tiristorskih sklopov in različnih vezij,
ki vsebujejo transformatorje, močnostne
tranzistorje, releje
itd. Ohišje je oblikovano tako, da vse elemente spojimo na
tiskanino. To ob montaži vstavimo v spodnji del ohišja in čez
njo pritisnemo pokrov, da se samodejno
zaskoči. Vijačenje ni
potrebno. Priključne

6 15/2001

AVTOMATIKA

programske opreme G.O.L.D. s komponento Megadisc v podjetju Grandvision.
Izdelki podjetja Aldata so združljivi ali komplementarni skupini produktov G.O.L.D.,
kar bo francoskem podjetju olajšalo širitev
na druge trge, kot npr. ZDA.
Produkti Aldata Solution Oyj., ki še izboljšujejo rešitve za upravljanje oskrbovalnih
verig, pomembni predvsem za oskrbovalce
trgovin na drobno, so:
SpaceMaker: programska oprema za
vodenje blaga na zalogi
Megadisc: programska oprema za prodajna mesta v trgovinah
MTS: mobilni transakcijski sistem za
mobilno trgovino
Aster
Razvojni partner podjetja Aldata Solution
S.A. v Sloveniji je podjetje Aster, ki z njim
sodeluje že od leta 1995. Začetno sodelovanje je po prvih uspelih projektih preraslo v pravo razvojno partnerstvo. Aster danes prispeva velik del razvojnega dela v nabor produktov G.O.L.D.®, tako z nadgradnim razvojem novih verzij standardnih produktov, kot z razvojem novih modulov, ki
so rezultat poslovnega in tehničnega znanja. Trenutno delamo na projektih na Finskem, Poljskem, Češkem in Madžarskem. A
sponke so dostopne z zunanje strani ohišja.
V spodnjemu delu ohišja je prostor za horizontalno pritrditev osnovne tiskanine, na
katero pravokotno lahko vključimo eno ali
več pomožnih tiskanin. Ohišje je izdelano
iz negorljive plastike po predpisih UL94V0. Osnova je iz črne NORYL plastike, pokrov pa iz sive LEXAN (RAL 7035). V ohišja
lahko vgradimo vezja za nazivne tokove do
25A.
Ob nakupu večjih količin ohišij lahko zahtevamo dodatne izvrtine na pokrovu za signalne LED diode, potenciometre ali različA
ne konektorje.

EXPRESS NOVICE

Vizualizacijska programska orodja z možnostjo zaznavanja obrisov in 3D mapiranja
Informacije: Golden Software, Inc., 809 14th Street, Golden, CO 80401-1866
Surfer Version 7 je 32-bitni program, ki
deluje v Windows 95/98/NT 4.0 okolju. Program pretvarja XYZ podatke v obrise, žične modele, vektorje, slike, senčene reliefe
in druge oblike. Vektorske mape dovoljujejo uporabniku prikaz orientacije in nagiba
strmin s pomočjo skaliranih vektorjev. Mrežni filtri ("gridding filters") dovoljujejo
uporabniku izločevanje neželjenih ali red-

undatnih podatkov pri izdelavi mreže.
Dodali so tudi variogramsko modeliranje za lažji prostorski zajem in oceno podatkov ter izbiro
najustreznejše mrežne metode.
A

Spektroskopija - analiza podatkov
Informacije: Thermo Galactic, 395 Main Street, Salem, NH
Spektralne
podatkovne
baze sedaj lahko vsebujejo tudi informacije, kot
so številka
vzorca, ime zmesi, tip spektra in fizične
lastnosti. Tudi binarni podatki so lahko
shranjeni v okvirih podatkovne baze v

potrebni obliki (npr. bitne slike, metadatoteke itd…). Ker programje vsebuje tudi
Smart Convert orodja, je moč v bazi hraniti podakte, zajete iz stotine različnih
analitičnih instrumentov.
Predefinirani vzorci najpopularnejših
podatkovnih baz olajšujejo uporabo.
Tako lahko uporabniki začnejo ustvarjati
in zapolnjevati novo podatkovno bazo v
trenuku, ko je Spectral DB inštaliran. A

RF značke proizvajalca Escort Memory Systems
Informacije: http://www.ems-rfid.com
Escort Memory Systems
(EMS) ima v
ponudbi RFznačke, priponke in tiskana vezja. Specializirali so se za delo v
neprijaznem in zahtevnem okolju. Tako
so RFID značke namenjene temperaturam do 240 °C in pogojem, kjer je potreb-

no hkratno branje in vpis v do
99 RFID značk.
V ponudbi imajo različne družine in tipe značk,
pasivne, aktivne,
bralne ali bralno/pisalne itd.
Več o tem na http://www.ems-rfid.com
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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

JAMICON

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

l

KATUN

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

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 NAROČILU

XELTEK

Atmel je najavil nov CDMA ojačevalnik, ki ga je razvil v sodelovanju s podjetjem TriQuint. TO360, kot se ojačevalnik imenuje, deluje pri 3V napajanju, ima dve ojačevalni stopnji in je namenjen uporabi v mobilnih telefonih. Narejen je v Si-Ge tehniki in vdelan v ohišje izmer 4x4 mm.
Ojačevalnik dosega izkoristek 40%, slabljenje sosednjih kanalov 49dBc. Za
boljši izkoristek je možno mirovni tok spreminjati od 94 mA (izhod +23
dBm) do 72 mA (izhod +15dBm). Ojačenje je +28dB pri vseh izhodnih
nivojih. Ojačevalnik naj bi bil sposoben prestati neprilagojeno izhodno
impedanco v razmerju celih 10:1 pri polni izhodni moči in vseh faznih
kotih pri napajanju do +4.5Vdc in temperaturnem obsegu -20°C do + 85
A
°C.

CANary - nov član
družine x51 s CAN vmesnikom
Informacije: Alma d.o.o., Ljubljana

EZ DIGITAL (GoldStar)

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

Novi CDMA ojačevalniki za
mobilno telefonijo
Informacije: Alma d.o.o. Ljubljana

KATUN - NOVO!

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

EXPRESS NOVICE - Nove elektronske komponente

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

OLFA

Pri Atmelu so prestavili tudi novega člana družine mikrokrmilnikov na osnovi x51 jedra, ki pa ima 32 Kb FLASH pomnilnika
in CAN vmesnik. Družino so poimenovali CANary, njen prvi
član pa je T89C51CC01. T89C51CC02 je cenejša različica 01-ke,
ki je manjšem ohišju in s "samo" 16 Kbytei FLASH pomnilnika.
Čip je namenjen cenejšim industrijskim in avtomobilskim aplikacijam in popolnoma ustreza ISO-11898 (2.0A in 2.0B) specifikacijam za visoke hitrosti prenosa in 11519-2 za nizke hitrosti
prenosa. T89C51CC02 ponuja tudi ISP (programiranje v vezju)
in sicer preko CAN ali UART vmesnika.
Značilnost mikrokrmilnika je tudi posebna organizacija FLASH
pomnilnika, ki ima poseben del, namenjen zagonu. Tega je
moč programirati le v programatorju in tako ni možnosti, da bi
A
nanj vplivali med ISP programiranjem.

Kompresiran pomnilnik podvojen račnalniški RAM
Informacije: IBM, ServerWorks

Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

Pri IBM-u pravijo, da so iznašli
(tako metodo kot silicijsko implementacijo), ki omogoča shranjevanje tako podatkov kot programov v stisnjeni obliki v glavnem pomnilniku računalnika
(RAM-u). To sicer ne bi bilo nič
posebnega, če novo vezje ne bi
omogočalo dekompresijo programov praktično med izvajanjem! Kdorkoli je že poskusi uporabiti katerega od tovrstnih
trikov pri delu z diskom, je verjetno občutil precejšnjo upočasnitev dela z diskom. To navsezadnje niti ni tako presenetljivo,
saj vsak algoritem za (de)kompresijo mora loviti ravnovesje
med stopnjo kompresije in časom, potrebnim zanjo. Medtem,
ko je pri kompresiji diska problem rešljiv z namensko elektroniko, je podatke v RAM-u težko stisniti tako, da nam režijsko de-
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lo ob (de)kompresiji ne
bi vzelo ogromno časa.
Tu seveda
vse programske rešitve odpadejo, v ta namen je potrebna posebna elektronika.
CPU enota zahteva prenos podatkov sunkovito, v večjih ali manjših "grižljajih",
predvsem pa izredno hitro - posebna čakanja na dekompresijo in kompresijo tu
niso sprejemljiva. Tako kot Ferrari ni nič
hitrejši od tovornjaka v prometnem zastoju tudi procesorska hitrost ne more
priti do izraza brez potrebne hitrosti in
minimalnih časov odziva vodila. Ker tudi
programska oprema postaja vse bolj zahtevna, se večajo zahteve po količini pomnilnika. Če je tega premalo, začne OS
uporabljati navidezni pomnilnik, kar pomeni pogoste dostope na disk in zelo počasno delo. Na žalost je pomnilnik precej
draga komponenta sistema, ki lahko v določenih primerih doseže tudi do 80%
vrednosti računalnika. Čeprav je nova
MXT (Memory Expansion Technology)
načeloma uporabna na mnogih računalnikih, jo bodo najprej implementirali na
IBM-ovih strežnikih iz družine NetFinity,
ki delajo pod Windows in Linux okoljem.
Ti imajo od ene do 4 CPU enote in do 16
Gb RAM pomnilnika. Ti popularni strežniki strežejo mnoge ključne točke na Internetu in druge pomembne sisteme,
tako vladne kot v privatni lasti. Kompresija podatkov je proces, ki je dobro poz-

nan in široko uporabljan. Čeprav je kompresija podatkov zelo odvisna od podatkov samih, je v praksi tako, da so podatki
s katerimi operiramo zelo "puhli" in so
dosegljive stopnje kompresije praktično
vedno uporabne. Kljub temu pa ni še nikomur do sedaj uspela kompresija in dekompresija podatkov v RAM-u, v realnem
času seveda in brez škodljivih posledic za
hitrost sistema. Največji kamen spotike,
poleg zahtevanih hitrosti prenosa in odziva je dejstvo, da morajo biti podatki na
razpolago procesorju natanko takrat, ko
jih zahteva, temu pogoju pa nobena od
znanih tehnik ne ustreza. Razvili so nove
tehnike, ki dovoljujejo učinkovito hardversko implementacijo in paralelizacijo v
potrebni meri. Tako so razvili poseben
čip, ki opravlja kompresijo in dekompresijo, upravlja delo s pomnilnikom in L2
predpomnilnikom ter procesorski dostop. Predpomnilnik je velik kar 32 Mb in
je namenjen vsem priklopljenim procesorjem. Kljub relativni velikosti je predpomnilnik velikokrat manjši od RAM
pomnilnika in ker čip dovoljuje dostop
samo do L2 predpomnilnika (ne pa tudi
do RAM-a) pomeni, da se podaki konstantno pretakajo med predpomnilnikom in glavnim RAM-om, kontroler v
čipu pa opravlja de/kompresijo med
obema pomnilnikoma.

!
M
E
N
E
V
VSE

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

Čip je bil razvit v sodelovanju s podjetjem ServerWorks, ki ga sedaj tudi trži
pod imenom Champion North Bridge
A
Chip.

Podpis pogodbe med finsko družbo HALTON in podjetjem GOAP
Ljubljana, 05. 07. 2001 - V velikem salonu Gospodarske zbornice Slovenije na
Dimičevi 13, se je zbrala skupina povabljenih in novinarjev ob podpisu pogodbe o dolgoročnem sodelovanju med
podjetjem GOAP d.o.o. in finsko družbo HALTON z začetno vrednostjo okrog 1,5 milijona nemških mark. Podjetje GOAP d.o.o. iz Nove Gorice je bilo že
do sedaj primarni dobavitelj elektronskih regulatorjev za to finsko podjetje, ki je
eno največjih svetovnih proizvajalcev sistemov za ventilacijo in klimatizacijo, s
podružnicami v trinajstih državah sveta.
S finskim partnerjem je GOAP podpisal pogodbo o dolgoročnem sodelovanju na
področju razvoja in proizvodnje mrežnih regulatorjev za konvektorje, ki se uporabljajo v poslovnih prostorih, hotelih in v kabinskih sistemih nasodobnejših potniških
ladij.
Glede na to, da večinoma poročamo o uspehih tujih podjetij pri nas, je tokratni
podpis pogodbe vsekakor zelo vzpodbuden za slovensko gospodarstvo in še posebno za podjetje GOAP, hkrati pa potrjuje, da je slovensko znanje in tehnologijo
možno tudi izvažati.
A
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WEBLink 2000 in ADAM
Enostavno povezovanje naprav v internet/intranet omrežje
Informacije: Electra ST d.o.o., Ljubljana, www.electra.si

V

zadnjem času postaja nepogrešljiva komponenta pri upravljanju in nadzoru procesov možnost dostopa k sistemom iz daljave, predvsem preko Ethernet/Internet
omrežij.

različne sisteme preko RS232 ali RS485 na
Ethernet/Internet omrežja, obenem pa
imajo dovolj računalniške moči, da jim lahko nudijo dodatne usluge. Gre za prave
male PC-je, ki premorejo celo HTTP 1.10
strežnik in tako dovoljujejo dostop in vpogled v stanje povezanega sistema vsem
uporabnikom kar preko Internet Explorerja ali kakega drugega brskalnika!
Weblink-2000 lahko v primeru
alarmov in drugih dogodkov
na sistemu pošilja e-mail
sporočila na željene naslove s poljubno vsebino.

Sledenje in
nadzor proizvodnje, javljanje dogodkov, obveščanje vzdrževalcev o zastojih,
uporaba podatkov za nadaljno uporabo in
analizo, vse to so razlogi povezave proizvodnega procesa v internet/ intranet.
Tako lahko vidite na trgu adapterje za prehod z različnih vmesnikov (RS-232, RS-485,
CAN itd.) na Ethernet omrežje. Z Weblink-2000 sistemom
so se pri Advantech-u lotili problema
na drugačen način.

Weblink-2000 ima
tudi
podporo
OPC standardu
in je zato povezljiv z opremo
proizvajalcev
Allen Bradley,
PLC-ji združljivimi s
Profibus DP ali Modbus
RTU/TCP, Omron (serija C),
Mitsubishi FX in seveda Advantechovo serijo Adam.
Strežniki imajo vdelano PC-104 vodilo, kar
pomeni, da jih lahko razširjate s širokim
spektrom periferije, namenjene PC-104,
Windows CE operacijski sistem pa pomeni
prihranek pri nakupu licence in trdega
diska.

Gre za majhne strežnike, ki imajo proti
zunanjemu svetu le
nekaj vmesnikov (RS
-232, RS-485, Ethernet). Ti povezujejo

Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo domov/na delovno mesto brez plačila poštnine!
Naročnik dobi zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih 11 številk
revije v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!
Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite
naročilnico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com
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Weblink ponuja podporo XML podatkovnemu formatu, zato naj bi bila prenos in
pretvorba podatkov razmeroma neboleča.
Glede na naravo Weblink strežnikov bi
kljub univerzalnosti posebej omenili Adam
serijo, ki služijo tako zajemu kot pretvorbi
podatkov. Značilnost Adam serije je distribuirano delo večih modulov, ki med

seboj komunicirajo
po RS-485
vmesniku.
Tako lahko
za zajem digitalnih podatkov uporabite ADAM-4050
(digitalni
I/O),
ADAM-4052 (izolirana verzija) ali ADAM4053 (16-kanalni digitalni I/O). Lahko si
omislite tudi relejske izhode (Adam-4060).
Modulov je precej, tu pa bi mogoče omenili še Adam-4060, brezžični (spread-spectrum) modem, ki deluje na 2.4 GHz in omogoča hitrosti prenosa do 115.2 kbps.
Če pa so potrebe po I/O komunikacijah
večje, je moč uporabiti Adam-5000 serijo,
ki je zasnovana na procesorskih vozliščih (Adam-5000E
oz. Adam-5024 vodilo + procesorska kartica) in I/O karticah.
Ker je serija krmilnikov
ADAM zanimiva, se bomo z
njo še pozabavali, zaenkrat
pa si jih oglejte na sliki, na
drugi pa tipično blok sheA
mo.

SERVOSTAR - enoosni servokrmilniki
Informacije: Kollmorgen, www.kollmorgen.com
V prejšnjih številkah smo omenjali
enoosne servokrmilnike, sedaj omenimo
še najnovejšo Kollmorgenovo ponudboSERVOSTAR. Osnovne značilnosti so:
5 namenskih izhodov
19 digitalnih vhodov (uporabniško
definirani)
namenski izhod (motorno zaviranje)
10 digitalnih ozhodov outputs (uporabniško definirani)
2 analogna vhoda, 14-bitna ločljivost
2 analogna izhoda, 12-bitna ločljivost
rele za izhodni status
Podpora za standardni Ethernet
Vsebuje BASIC Moves Development
Studio za razvoj uporabniških programov
Vsebuje MOTIONLINK za nastavitev
pogona in kalibracijo

The SERVOSTAR SC (Single-Axis Controler) je namenjen nadzoru celotnega
obsega Kollmorgenovih motorjev, vštevši GOLDLINE, GOLDLINE DDR, PLATINUM in PLATINUM XT.

Komunikacija
Ena serijska vrata za BASIC Moves Development Studio in MOTIONLINK

Priloženi so potrebni gonilniki za Microsoft Windows okolje, BASIC Moves DeveA
lopment Studio in MOTIONLINK.

Ena 10Mbit/sec
Ethernet vrata
za BASIC Moves
Development Studio and MOTIONLINK
Ena serijska vrata (RS-232) za
HMI podporo
Opcijska Fieldbus kartica za DeviceNet in Profibus
Podpora za Ethernet TCP/IP protokol
-serijski SLIP

AVTOMATIKA
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PREDSTAVITVE - Predstavitev dejavnosti družbe Goap iz Nove Gorice

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

Tehtanje v industriji
razvoj, proizvodnja in zastopanje

IMK

industrijska elektronika d.o.o.
1000 Ljubljana - Letališka 32

Tel: 01 544 25 65, Fax: 01 544 25 64

E-mail: info@imk-elektronika.si

NOVO!

tehtanje na nakladalnikih

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS

Predstavitev dejavnosti družbe
GOAP d.o.o. Nova Gorica
Avtor: Leon Kralj, dipl. ing., Goap d.o.o. Nova Gorica

G

lavna dejavnost podjetja GOAP d.o.o. Nova Gorica je
avtomatizacija procesov, ki vključuje svetovanje, inženiring, elektro projektiranje, instalacije in nadzor, programiranje in zagon krmilnih naprav (PLC) ter programiranje in
zagon računalniških nadzornih sistemov (CNS - Centralno Nadzorni
Sistem ali HMI - Human Machine Interface).
Tehnologije v katerih smo prisotni:
Prehrambena
industrija
Pakirni stroji
Peskalni stroji
Jeklarska industrija (Skladiščenje odpadnega železa,
električne obločna peč, ponovčna peč,
dodatki, odplinjevanje, vakumski sistem, kontinuirano vlivanje, valjanje,
industrijske vode)
Termična obdelava odpadkov
Ventilacija, klimatizacija, priprava vode za ogrevanje in ohlajanje
Vodna črpališča - Telemetrija
Razvoj aplikativne aparaturne opreme

Razvoj aplikativne aparaturne
opreme
Januarja 1999 smo začeli z lastnim razvojem aplikativne aparaturne opreme. Po
enem letu razvoja smo začeli tržiti lasten
krmilnik za individualno kontrolo potniške kabine, hotelske sobe ali
poslovnega prostora (ventilacija in klimatizacija, razsvetljava, vrata,
mini-bar).
Razvijamo tudi
namensko aplikativno aparaturno opremo
na zahtevo kupca. Za enega
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največjih svetovnih proizvajalcev sistemov za
ventilacijo in klimatizacijo podjetje Halton iz
Finske smo primarni dobavitelji elektronskih
regulatorjev.
Trenutna primarna dejavnost
našega podjetja
je Avtomatizacija procesov ventilacije in
klimatizacije na največjih potniških ladjah na svetu (nad 1000 potniških kabin).
Avtomatizacijo ventilacije in klimatizacije izvajamo tudi za enega največjih svetovnih proizvajalcev opreme za različne
vrste plovil.
GOAP d.o.o. Nova Gorica je solastnik
podjetja SYSTEC d.o.o., ki deluje v istih
prostorih kot GOAP d.o.o. Nova Gorica
in se ukvarja s podobno dejavnostjo. Trg
SYSTEC-a zagotavlja 100% italijanski partner DANIELI, ki je med tremi največjimi
svetovnimi proizvajalci opreme za jeklar-

PREDSTAVITVE - Predstavitev dejavnosti družbe Goap iz Nove Gorice

5.

6.
7.
8.
ne in valjarne. Glede na to, da nismo
zastopniki za nobeno aparaturno ali programsko opremo, vedno uporabljamo
opremo, ki jo želi kupec.
Trenutno je v GOAP-u 19 redno zaposlenih, v Systecu pa 8 v Novi gorici in 45 v
Labinu na Hrvaškem.
V Sloveniji smo izvedli avtomatizacijo
dveh hotelov, hotel Sabotin v Solkanu in
hotel Relax v Kranjski Gori, center Kolosej v Ljubljani, trenutno izvajamo zabaviščni center Perla v Novi Gorici.

9.
10.

11.

12.
13.

Za hotelske sobe in poslovne prostore
imamo lasten sobni regulator konvektorjev, ki deluje na LonWorks tehnologiji in
zagotavlja upravljanje konvektorjev v
objektu s centralnega računalnika. Te naprave se bodo vgradile na ladjo Diamond
Princess z 1300 potniškimi kabinami največjega standarda v ladjedelnici MHI na
Japonskem, kjer tudi izvajamo avtomatizacijo HVAC sistema.

REFERENCE
Reference zajemajo tri segmente in sicer
elektro projektiranje, programiranje krmilnikov, nadzornih sistemov in zagona
ter povezavo sistema avtomatizacije s poslovnim informacijskim sistemom proizvodnih podjetij.
Ventilacija in klimatizacija:
1. Hotel Sabotin v Solkanu
2. Hotel Relax v Kranjski gori
3. Največja potniška ladja na svetu
Grand Princess (92 klimatov, SMS-Safety management system, ESD-emergency shot down, 102 krmilnika)
4. Potniška ladja Sea Princess (62 klimatov, ESD-emergency shot down,

14.

15.

82 krmilnikov)
Potniška ladja Ocean Princess (62
klimatov, ESD-emergency shot down, 82 krmilnikov)
Potniška ladja Triumph Carnival (92
krmilnikov)
Potniška ladja Victory Carnival (92
krmilnikov)
Potniška ladja Zandaam Holand America (62 krmilnikov)
Potniška ladja Vollendaam Holand
America (62 krmilnikov)
Potniška ladja Golden Princess (92
klimatov, SMS-Safety management
system, ESD-emergency shot down,
102 krmilnika)
MEGA Kino v Ljubljani - izvajanje
centralno nadzornega sistema, kateri upravlja preko 20 različnih naprav
v zgradbi (ventilacija, UPS, diesel generator, razsvetljava, …)
Trenutno v izvajanju trajekta CORSAIRE14000 v Franciji
Trenutno izvajanje ladje Star Princess (tipa Grand Princess) v Italiji
Trenutno izvajanje ladje Diamond
Princess (tipa Grand Princess) na
Japonskem
Razvoj lastnega hardware-ja - prodanih 1700 mrežnih sobnih regulatorjev za ladjo Diamond Princess

Ostala področja:
1. Vodna črpališča z radijskimi prenosi
signalov - Goriški vodovodi
2. Čez 40 projektov v železarski industriji na vseh petih celinah realizirano z
skupno družbo SYSTEC d.o.o., ki je v
mešani lasti med GOAP-om in italijanskim partnerjem Danieli. V družbi
SYSTEC je zaposlenih skupno preko
50 strokovnjakov s področja avtomatizacije
3. Prehrambena industrija - pekarna v
Rusiji z zmogljivostjo 8 ton kruha na
uro
4. Avtomatizacija zgradb
5. Peskalni stroji
6. Pakirni stroji
7. Zažiganje odpadkov (prva pilotna zažigalnica za potrebe Slovenije v PodA
gorici - reaktor)

Napake tiskarskega škrata:
Podjetju Elbacomp in njihovemu principalu, podjetju M-Systems iz Izraela se
opravičujemo zaradi napačnega e-mail naslova, ki pravilno glasi: www.m-sys.com
Podjetje GOAP d.o.o. iz Nove Gorice pa boste dobili na pravilni telefonski
številki 05/33 59 500 in telefax številki 05/30 06 143.
Za napake in s tem povezane težave se podjetjema iskreno opravičujemo
in upamo na čim manjše delovanje škrata v prihodnje.
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ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Proizvodnja magnetov

Injektorski mlin
Avtor: Mitja Pregelj dipl. ing., Magneti Ljubljana d.d.

O

bvladovanje pogojev mletja je skupna točka vseh panog
industrije, ki se ukvarjajo z obdelavo ali predelavo praškastih materialov. Praškasti materiali so pomembni tudi
pri izdelavi stalnih kovinskih magnetov, saj je kovinski
prah vhodna surovina iz katere, seveda po določenem tehnološkem postopku, nastanejo magneti. Ker injektorski mlin omogoča
doseganje dobrih rezultatov mletja, smo ga v podjetju MAGNETI
Ljubljana d.d., za lastne potrebe razvili sami.
Opis principa mletja
Do drobljenja praškastih delcev v injektorskem mlinu pride zaradi trkov med
delci samimi. Delci zadevajo med seboj
in se drobijo. Število medsebojnih trkov
delcev je odvisno od količine materiala
in tlaka v mlevni posodi. Velikost zrn
zmletega materiala pa je odvisna od hitrosti vrtenja turbine, saj turbina deluje
kot filter.
S spreminjanjem hitrosti vrtenja turbine,
spreminjamo tudi velikost zrn, ki zapustijo mlevno posodo. Hitreje ko se turbina
vrti, manjša so zrna. Prerez mlevne posode vidimo na sliki 1, pogled v njeno
notranjost pa na sliki 2. Celoten proces

mletja poteka v zaščitni atmosferi, kar pa
ni zahteva mletja samega, ampak tehnologije izdelave magnetov iz redkih zemelj
(SmCo).

Rezultati mletja
Rezultate mletja z injektorskim mlinom
si poglejmo na konkretnih meritvah
velikosti zrn, ki smo jih opravili v merilnem laboratoriju podjetja. Na levem
grafu slike 3 je prikazana porazdelitev velikosti zrn pred mletjem. Kot vidimo se
gibljejo velikosti zrn še ne zmletega
materiala v območju od nekaj mm pa vse
do 350 µm, zmletega (desni graf) pa od
0,7 µm do 25 µm. Seveda je velikost zrn
zmletega materiala odvisna od nastavljenih
procesnih parametrov
(slika 3).

Opis vodenja procesa
mletja
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Slika 1: Prerez mlevne posode

Celoten proces mletja
bom poskusil razložiti s
pomočjo tehnološke
sheme na sliki 4, ki se
nahaja tudi na operaterskem panelu MP
270, proizvajalca Siemens.

Slika 2: Pogled v mlevno posodo (mlin ne obratuje)

Kot sem že omenil je za
doseganje želenih parametrov mletja (velikosti
zrn) pomembno ustrezno doziranje še nezmletega materiala in ustrezna hitrost vrtenja
turbine. Posodo z nezmletim materialom na
sliki 4, predstavlja simbol ob rumenem kvadratku s številko 4. Doziranje je izvedeno z vijačnico v cevi (3), kjer z
njenim vrtenjem z elek-
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Slika 3: Porazdelitev velikosti zrn pred in po mletju

Slika 4: Pregledna Tehnološka shema
tromotorjem (1) dosežemo, da material
kontrolirano potuje vzdolž cevi. Hitrost
vrtenja vijačnice je zvezno nastavljiva, saj
motor krmili Siemensov frekvenčni regulator. Prav tako je s frekvenčnim regulatorjem krmiljen tudi motor turbine (2).
Poleg omenjenih vrtljajev motorjev pa je
za mletje pomemben tudi tlak v mlevni
posodi (5) oz. odvajanje zmletega materiala iz mlevne posode. Material se odvaja na desni strani mlevne posode v osi
turbine (slika 1), kar zagotavlja da bo iz
mlevne posode prišel le zmlet prah. Po
izstopu materiala iz mlevne posode gre
le-ta še skozi ciklon (zgornja lijakasta
posoda na sliki 5), ki ločuje lahke
(majhne) delce od velikih. Zmleti material tako skozi ciklon pada v posodo za
zmleti material (6), ki se uporablja v
nadaljnjem tehnološkem procesu, majhni delci pa ostanejo v enem od, v nadaljevanju omenjenih filtrov.

Slika 5: Ciklon in posoda
za zmleti material
Regulacija tlaka je izvedena s pnevmatsko proporcionalno loputo (9), ki jo
na podlagi izmerjenega tlaka v mlevni
posodi krmili Siemensov krmilnik
družine S7-300, preko analognega izhoda. Pred loputo se nahaja še grobi filter
(7), ki skupaj s finim (10) preprečuje
kroženje najmanjših prašnih delcev po
zaprtem plinskem sistemu. Na dovodu in

odvodu obeh filtrov se nahajajo merilniki tlaka, tako da se v primeru zamašitve
filtra (dovolj velika razlika tlakov na
vhodu in izhodu) lahko ukrepa. Ko se na
primer zamaši grobi filter, se vklopi ventil za njegovo izpihovanje. Tako odstranjeni delci s sten filtra padejo v posodo
pod filtrom (8).
Tlak v sistemu ustvarja kompresor, ki
"črpa" plin iz nizkotlačne posode v
visokotlačno, kjer tlak na nastavljeni meji
(ponavadi je to 7,5 bar) vzdržuje ventil
med posodama. Če namreč tlak naraste
čez 7,5 bar se ventil odpre in "spusti" plin
v nizkotlačno posodo. Za uravnavanje
tlaka, zaradi velikih tlačnih posod, zadostuje že dvopoložajna regulacija.
Kot je razvidno s slike 4 pride skozi filtra
iz procesa plin nazaj v nizkotlačno posodo. Če tlak v nizkotlačni posodi pade pod
določeno mejo, se v posodo upihne dodaten plin (ventil na desni strani posode).
Tlak v sistemu potrebujemo tako za samo
mletje, kot tudi za prepihovanje ležajev
turbine in dozirne vijačnice ter tesnjenje
pokrova mlevne posode.
Procesu mletja sledi mešanje (homogenizacija), ki si jo bomo ogledali v eni od
A
prihodnjih številk.

Slika 6: Proporcionalni pnevmatski aktuator
lopute

AVTOMATIKA
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INFORMACIJE - Elementi za zaščito naprav

Uporaba nadzornih relejev za
zmanjšanje zastojev v proizvodnji
Informacije: Jože Šolar, AMPER d.o.o., Otoče

O

Zanesljivost delovanja avtomatskih sistemov je vse bolj
pomembna, saj odpoved enega samega člena (elementa,
naprave) lahko pomeni odpoved celotnega sistema in
lahko povzroči precejšno škodo. Sistemi avtomatizacije so
lahko zelo kompleksni in lahko opravljajo zelo različne funkcije:
pretok tekočin (črpalke, ventili), tekoči trakovi (motorski pogoni),
segrevanje peči (grelci), kompresorji (motorji) ipd. V osnovi so vsi
ti sistemi krmiljeni z električnimi pogonskimi stroji.
Verjetno ste si že večkrat postavili vprašanja kot so:
Kako je z zanesljivostjo delujočih sistemov, pogonov, črpalk ...?
Ali so ti sistemi sploh nadzorovani in
zaščiteni?
Kako so zaščiteni - dobro ali slabo?
Ali so zaščiteni celotni pogoni ali samo pogonski motorji?
Kaj se zgodi, ko ni tekočine in črpalka
črpa v prazno?
Ali kompenzacija jalove energije za izboljšanje cos fi pri vas res deluje (ali jo
nadzorujete)?

Rele ima 3 tokovna območja: 100 mA, 1
A, 10 A (večje izmenične tokove lahko
nadzorujemo z uporabo tokovnih transformatorjev). Nastavljiva časovna zakasnitev ob startu onemogoča izklop releja
zaradi zagonskega toka. Nastavljiva časovna zakasnitev ob prekoračitvi toka, omogoča kratkotrajne preobremenitve. Ti
releji omogočajo zaščito motorjev in drugih električnih porabnikov pred prevelikimi tokovi (preobremenitve). Rele se
izdeluje v okenski in histerezni izvedbi
nastavitve preklopa.

Vprašanje je, zakaj ne bi namesto nadzora in s tem merjenja različnih fizikalnih
veličin (pretoka, pritiska ... ) nadzorovali
spremembo električnih veličin pri električnih napravah, ki krmilijo določen del
procesa ali pogon - vsaka okvara ali napaka v pogonskem sistemu pomeni tudi
spremembo v električnem sistemu - na
primer pogonskem motorju (sprememba toka, cos fi in moči) - namesto pretoka
tekočin pri črpalnih sistemih lahko nadzorujemo fazni kot ali obremenitev motorjev črpalk in s tem zaščitimo celoten
črpalni sistem!

Z napetostnim relejem lahko nadzorujemo tako izmenične kot enosmerne napetosti. Rele ima 4 napetostna območja
za izmenično kot tudi enosmerno napetost. Časovna zakasnitev omogoča premostitev krajših napetostnih nihanj ob
vklopu in tudi dodatno premostitev
napetostnih nihanj preko nastavljenih
vrednosti med obratovanjem - če je to
zaželjeno. Ti releji so uporabni povsod
kjer moramo imeti napetostna nihanja
stalno pod nadzorom. Rele se izdeluje v
okenski in histerezni izvedbi nastavitve.

Nadzorni zaščitni releji se uporabljajo za
nadzor in zaščito strojev, motorjev, naprav, postrojenj, transportnih sistemov v
industriji oziroma povsod kjer lahko nadzorujemo zlasti električne veličine (kot
so napetost, tok, delovna moč oz obremenitev električnih strojev, fazni kot,
fazno zaporedje) kot tudi neelektrične
veličine (npr. temperatura) kar pomeni
še dodatno varnost pri varovanju električnih strojev.

V trifaznih omrežjih se za nadzor delovanja mreže in zaščito priključenih
naprav uporabljajo trifazni napetostni
nadzorni releji. Posebno je to pomembno pri strojih ki se ne smejo zavrteti nazaj in niso priključeni s fiksnim priključkom. Med seboj se funkcijsko ločijo - od
enostavnega nadzor izpada faze in določitve faznega zaporedja do nadzora odstopanja vseh treh napetosti, tako po amplitudi kot tudi po kotu, v primerjavi z
nastavljenimi vrednostmi.

Napetostni enofazni AC/DC releji

Napetostni trifazni releji

Tokovni enofazni AC/DC releji
S tokovnim relejem lahko nadzorujemo
tako izmenične kot enosmerne tokove.
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Releji za nadzor cos fi - zaščita črpalk
Fazni kot (cos fi) med tokom in napetost-
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jo je pri asinhronih motorjih odvisen od
obremenitve. Motor v praznem teku ali
malo obremenjen motor ima nizek cos fi,
z obremenitvijo pa cos fi narašča. Motor
sam sledi spremembi obremenitve in
ustrezno temu se spreminja fazni kot
med tokom in napetostjo - motor deluje
kot senzor obremenitve. To lastnost
izkoriščajo cos fi nadzorni releji.
Uporabljamo jih pri nadzoru jermenskih
pogonov (pretrgan jermen), prezračevalnih naprav, delovanja črpalk, prazni tek
motorjev in nadzoru delovanja kompenzacije jalove energije.

Releji za nadzor moči - zaščita
pogonov
Močnostni nadzorni rele meri in nadzoruje delovno moč motorja. Nastavimo lahko eno ali dve mejni vrednosti moči, ob
katerih krmilni rele preklopi, če sta nastavljeni mejni vrednosti preseženi (in
nato izklopi motor). Nastavimo lahko
dve max. vrednosti ali eno max. in eno
min. vrednost moči. Vsaka nastavljena
vrednost ima svoj krmilni rele kateremu
lahko nastavimo časovno zakasnitev ob
preklopu, oziroma prekoračitvi merjene
moči. Merjena delovna moč je prisotna
tudi na analognem izhodu za nadaljno
aplikativno uporabo.
Z enim relejem lahko nastavljamo različna tokovna območja - v širokem razponu
tokov in tako prilagodimo delovanje
zaščite v željenem območju nadzorovane
moči (23 W do 6930 W direktno). Večje
moči lahko nadzorujemo in merimo z
uporabo tokovnih transformatorjev.
Močnostne nadzorne releje uporabljamo

pri zaščiti motorskih pogonov, pri katerih se pričakuje stalno obratovanje s
polno močjo, vendar če pride do preobremenitve rele mora vseeno preklopiti.
Za rele z nadzorom cos fi se v takem primeru ne odločimo, ker se cos fi v tem primeru le malo spreminja, uporabimo pa
rele za nadzor moči, ker moč narašča z
oremenitvijo tudi če je motor preobremenjen.
Močnostni nadzorni releji se zaradi
možnosti natančne nastavitve uporabljajo v idustriji na mestih, kjer se mešajo
materiali in se med mešanjem material
gosti pri isti masi. Ko obremenitev doseže določeno mejo, je tudi dosežena gostota materiala enaka.
Močnostne nadzorne releje lahko uporabimo tudi za zaščito generatorja pred
motorskim delovanjem tako, da spodnjo
mejo nastavimo na 0 in rele preklopi pri
negativni moči, zgornjo mejo pa lahko
uporabimo za zaščito pred preobremenitvijo.
Z uporabo nadzornih relejev ne moremo
zaščititi motorjev pred električnimi okvarami, ki nastanejo med normalnim obratovanjem, vendar pa lahko s pravilno
izbiro in nastavitvijo nadzornih zaščitnih
relejev in pravilnim dimenzioniranjem
ostalih mehanskih delov, preprečimo okvare na motorjih in mehanskih delih, ki
nastanejo zaradi nepričakovanih preobremenitev v sistemu. Zastoj je v tem primeru sicer potrebno odpraviti - odstraniti vzrok, ne pride pa do pregorevanja
motorjev in lomov strojnih delov, če so le
ti pravilno dimenzionirani. S tem občutA
no skrajšate zastoje v proizvodnji.
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(franci.keber@kevik.si)
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SineWave THM - aktivni harmonski filter
od 20 do 480 A
Informacije: Fibernet d.o.o., Ljubljana, tel: 01 420 51 50, www.fibernet.si

U

Harmoniki vedno bolj onesnažujejo napetost, ki jo uporablja industrija, črpalke, računski centri, poslovne stavbe z
veliko uporabniških terminalov, telekomunikacije, TV studiji, itn. ter porabljajo sorazmerno velik delež razpoložljivega električnega toka v distribucijski mreži. To predstavlja uporabnikom distribucijske mreže vrsto težav.
Nevidno vendar zelo drago onesnaževanje
Nelinearna bremena porabljajo električne tokove. Vsi električni tokovi so
zgrajeni iz:
Osnovne sinusne komponente (50 Hz),
ki ji pravimo osnovna frekvenca F
Sinusnih onesnaženih komponent, ki
so večkratnik F (2F, 3F, 4F, 5F,... nF), ki
jim pravimo harmonska popačenja.

Vpliv na uporabnost opreme, ki se odraža v nerazložljivih izpadih napetosti
in nepravilnega delovanja opreme,
ker je občutljiva na kvaliteto električne energije. Taki izpadi so navadno zelo dragi, saj zelo zmanjšajo učinkovitost investicije v razmeroma drago opremo.
Vpliv na razpoložljivo moč, ker so tokovi, ki jih porabljajo harmoniki popolna izguba ter lahko povzročijo do
30% povečanje porabe. Računi za
električno energijo vrtoglavo rasejo
pa čeprav ni bilo povečanje moči sistema.

Veljavni standardi in priporočila
Primer električnega toka onesnaženega s 3.
harmonikom

Veljavni so trije standardi, ki so vzpostavljeni za zmanjšanje širitve harmonskega
onesnaževanja:
Standardi za opremo:
IEC 1000-3-2 ali EN 61000-3-2 za
nizkonapetostne naprave do 16A,
IEC 1000-3-4 ali EN 61000-3-4 za
nizkonapetostne naprave ali instalacije nad 16A.

Razčlenitev toka na osnovno in višjeharmonsko komponento
Harmoniki vedno bolj onesnažujejo napetost, ki jo uporablja industrija, črpalke,
računski centri, poslovne stavbe z veliko
uporabniških terminalov, telekomunikacije, TV studiji, itn. ter porabljajo sorazmerno velik delež razpoložljivega električnega toka v distribucijski mreži. To
predstavlja uporabnikom distribucijske
mreže tri vrste težav:
Vpliv na električno instalacijo, ki se
odraža v značilnem pregrevanju pretvornikov, transformatorjev, kondenzatorjev, kablov. Skriti stroški pospešenega staranja tovrstne opreme lahko
postanejo ekstremno visoki.
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Standardi in priporočila za kvaliteto
mrežne napetosti:
EN 50160 definira napetosti v nizkonapetostni distribucijski mreži,
EEEI 519 je skupno priporočilo el. distribucije in uporabnikov za zmanjšanje vpliva nelinearnih bremen in harmonskega onesnaževanja.
Standardi kompatibilnosti med električno mrežo in porabniki:
IEC 1000-2-2 in priporočila s strani
CIGRE (Conférence Internationale
des Grands Réseaux Electriques) za
javno distribucijsko mrežo,
IEC 1000-2-4 za industrijske instalacije, ki uporabljajo srednjo in nizko
napetost.
Električna distribucija aktivno podpira
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preventivne akcije za zmanjšanje podcenjevanja kvalitete električne energije
in prekomernega pregrevanja ter
povečanje faktorja moči.

Najboljši način za nevtralizacijo harmonikov: aktivni harmonski filtri
Zakaj ravno aktivni harmonski filtri?
Poglavitne prednost aktivnih harmonskih filtrov je, da garantirajo učinkovito
kompenzacijo harmonikov tudi kadar se
električna instalacija spremeni. So izjemno enostavni za uporabo ter imajo
sledeče funkcije:
Avtomatska konfiguracija na harmonike bremena ne glede na red harmonika ali njegovo amplitudo,
Ni možnost preobremenitve filtra,
Omogoča priklop kjerkoli v električni
instalaciji,
Kompatibilnost z električnimi generatorji,
Lahko se uporabi več filtrov v isti
instalaciji, da se poveča učinkovitost
kompenziranja harmonikov (npr. pri
vgradnji novega stroja v instalacijo).
Kako aktivni filtri delujejo?
Aktivni filtri analizirajo harmonsko
popačenje, ki ga povzroča breme ter
nato pošljejo v mrežo isti harmonski tok
v breme z ustreznim faznim zamikom.
Rezultat tega je, da je harmonski tok
popolnoma nevtraliziran v točki učinkovanja. To pomeni, da se harmonska
popačenja ne odražajo več proti izvoru
električne energije.
Kje naj bi vgradili aktivne filtre?
Obravnavanje harmonikov zahteva natančno in poglobljeno poznavanje instalacije. V novih električnih instalacijah
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instalira aktivni
filter čim bližje izvoru harmonskega popačenja.
Aktivne filtre vgradimo znotraj instalacije v podrazdelilne omare ali
glavne razdelilne
omare.

Osnovna shema vzporednega filtra
predlagamo izračun skupnega harmonskega popačenja na osnovi različnih ključnih točk tekom designa električne instalacije. V obstoječih instalacijah je pogosto najboljše izdelati strokovni pregled instalacije in izvesti potrebne meritve. V
vseh primerih je pomembno, da se definira cilj vgradnje:
Ali je to zaradi ustreznosti s standardi:
V tem primeru se aktivni filter vgradi
na začetku električne instalacije
Ali zmanjšanja harmonskega onesnaženja na določenem nivoju instalacije:
V tem primeru je pomembno, da se

SineWave THM
aktivni filtri vodilni na trgu v
nadzoru harmonikov
SineWave je prvi
filter 2. generacije aktivnih harmonskih
filtrov. Imamo zelo bogate in edinstvene
izkušnje na tem področju, močno podprte s strani mednarodnega razvojnega
programa in pridobljenih izkušenj iz 1.
generacije aktivnih harmonskih filtrov,
zgrajenih v letu 1994.
Za električne instalacije od 10 do 2000
kVA, vam SineWave ponuja performanse
prihodnosti - že danes!
Impresivna kompenzacija
harmonikov
Z uporabo moderne tehnologije in vgrajenim "know-how", SineWave zmanjša
harmonske tokove za faktor 10, ki lahko v
odvisnosti od tipa bremena zrase tudi na
faktor 20.
Kompenzacija pokriva
harmonike
od 2. do 25.
reda,
kar
omogoča široko regulacijo za vsak
tip bremena. Dodatno lahko izbirate med
dvema načinoma delovanja: Globalna kompenzacija in
kompenzacija predizbranega reda harmonikov.

Shema nizkonapetostne instalacije s prikazom možnih točk "priklopov" aktivnih
filtrov glede na zahtevano stopnjo kompenzacije harmonikov
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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

Ohišja: mala in velika ohišja, komandna ohišja,
eksplozijsko varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

Ohišja za elektroniko: "rack" ohišja, napajalne
enote, ohišja za inštrumente, prilagodljiva "rack"
ohišja, ohišja in modularna ohišja za elektroniko.

Klimatizacija ohišij: klima naprave za ohišja,
toplotni izmenjevalci, grelci, ventilatorji in
filterske rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

Izboljšanje cos fi instalacije
SineWave tudi izboljšuje cos fi instalacije
in prihrani na strošku električne energije. Enostavna vgradnja, specifična arhitektura in pozorno izbrane mehanske
komponente, dajejo izdelku SineWave referenco integracije v industriji. Naprave
so izredno kompaktne. Na primer, 30A
enota potrebuje le 94 dm3 prostora. To
pomeni, da lahko instalirate SineWave na
steno, v razdelilne omare ali na panelne
plošče.
SineWave naprave so kompatibilne z vsako 3-fazno električno instalacijo in avtomatsko obvladujejo tako enofazne kot trifazne bremena, računalniško in elektronsko opremo, fluorescentno razsvetljavo,
frekvenčni pretvorniki, itn.
Za izboljšanje kompenzacije v dani točki
instalacije se lahko priklopi SineWave naprave v paralelno delovanje. Do štiri SineWave naprave se lahko poveže v paralelno ali serijsko vezavo v primeru, ko se
stanje instalacije spremeni.
Brezprimerna uporabniška
prijaznost
HMI vmesnik se nahaja na sprednji strani
SineWave naprave v sedmih svetovnih
jezikih. Vmesnik omogoča: - Pomoč pri
zagonu in vzdrževanju - Kontrola parametrov (jezik prikaza, tip harmonske
kompenzacije) - Delovanje (poročila, meritve, alarmi in kontrola)

Komponente za električne razvode: bakrene
zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

ITS- ohišja: informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.
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Zmagovalec v vseh kategorijah
prihranka
Idealen rang naprave za najnižjo
ceno
SineWave naprave so izredno fleksibilne
zato ni potrebno, da jo predimenzionirate. Vedno lahko naknadno dodate novo
napravo za izpolnjevanje zahtev v prihodnosti. To pomeni neprekosljivo ekonomsko rešitev za edinstveno uporabnost, ki jo ta naprava nudi.
Podaljšuje življenjsko dobo ostale
opreme
Z zmanjšanjem efektivnega toka, SineWave podaljšuje življenjsko dobo opreme
do 30%.
Brez neprijetnih presenečenj
Ko je vaša električna instalacija čista, ste
varni pred neprijetnimi presenečenji,
kot so nepravilno delovanje občutljivih
naprav in kazni s strani električne distribucije zaradi neupoštevnja standardov.
Manjši računi za električno energijo
Zmanjšanje harmonikov tudi zmanjša
kVA porabo. To pomeni, da lahko znižate
pogodbo o priključni moči z elektro distribucijo. Z izboljšanjem cos fi, zmanjšate
tudi porabljene kVA in se izognete kazni
s strani elektro distribucije zaradi prenizkega cos fi instalacije. ROI je hiter, v
določenih primerih se investicija povrne
v roku dveh let.

Komunikacijska ohišja: ohišja za kontrolni
nadzor, ohišja za mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja, optični razdelilci.

Ohišja za zunanjo uporabo: mala in velika ohišja,
modularna in kompaktna ohišja, klimatizacija in
dodatki za zunanja ohišja.

dba popolnoma varuje napravo pred preobremenitvijo. V primeru, da je zahteva
po kompenzaciji harmonikov večja od
kapacitete SineWave-a, le-ta deluje nemoteno z maksimalno zmogljivostjo. Z zmanjšanjem efektivne porabe električnega
toka, naprave SineWave eliminirajo rizik
izpada mreže in pregrevanja kablov. S
tem prispevajo k izboljšanju varnost in
zanesljivosti sistema.

SineWave HMI vmesnik
HMI vmesnik je možno instalirati na
sprednjem panelu omare oziroma do 3m
stran od SineWave naprave. SineWave je
opremljen z breznapetostnimi kontakti
in opcijsko RS485 komunikacijskim
vmesnikom za daljinski nadzor.
Izjemna zanesljivost delovanja,
varnost in brezskrbnost
SineWave naprave so zgrajene na osnovi
moderne tehnologije, kot so hitri IGBT
tranzistorji in DSP procesorji. Taka zgra-
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Instalacija brez težav
Najmanjši aktivni filter na trgu
Ena od poglavitnih prednosti SineWave-a

NAPAJALNI SISTEMI - Aktivni harmonski filtri

je, da se lahko instalira kjerkoli. To postane zelo pomemben faktor v že obstoječih
instalacijah, kjer je prostor za dodatne
naprave zelo težko najti.

Lastnosti

bilne, visoko zmogljive rešitve z garantiranimi rezultati. Tipičen primer uporabe
THM inženir obišče velik računski center (banka, zavarovalnica, poslovne hiše,
ipd.), ki so zaščitene s skupnim UPS sistemom. Izmeri tokove in napetosti v
točkah A in B, ki ju ločuje dolga kabelska
povezava. Po instalaciji SineWave naprave, inženir zopet izvede meritve v točkah A in B.

Do THM-a vas loči le telefonski klic
Pokličite FIBERNET UPS SYSTEMS, g. Pintar Ronalda, tel: 01/420 51 56, e-pošta:
ronald.pintar@fibernet.si. Naš strokovnjak bo natančno pregledal vašo elek-

Kompenzacija harmonikov: globalno
ali izbranih (definira uporabnik),
Kompenzacija faktorja cos fi omrežja,
IGBT tehnologija in
DSP procesiranje,
3 LED diode, ki kažejo
delovni status naprave,
Nastavitev parametrov tipa bremena: računalniško breme, usmernik,….,
Diagnostični in vzdrževalni sistem,
Menu za konfiguracijo
in kontrola parametrov,
Breznapetostni kontakti za daljinsko signalizacijo,
Daljinska kontrola,
Skladnost z IEC standardi in EC direktivo,
Redundančnost in paralelno obratovanje,
Široka izbira tokovnih
transformatorjev,
Opcijski JBus/RS485
komunikacijski vmesRezultat meritev (točki A in B) z in brez naprave SineWave
nik

Pravo orožje za boj proti
harmonikom "Total Harmonics
Management " (THM)
Obvladajte harmonike preden oni
obvladajo vas
Če ne morete več normalno delati zaradi
harmonskega onesnaženja, si lahko oddahnete in se odločite za globalno rešitev
"Total Harmonics Management - THM"
(THM).
THM se začne z natančnim ogledom v
vsaki točki vaše instalacije, z izvedbo
potrebnih meritev ter izdelavo fleksi-

trično instalacijo, od glavnih razdelilcev
do končnih porabnikov, zapisal vse omejitve in vaše specifične zahteve. Kot
rezultat, prejmete podrobno poročilo ter
predlagano rešitev z napravo SineWave.
Rešitev natančno opredeljuje: Potrebno
opremo in strošek, čas potreben za instalacijo, novo garantirano stopnjo harmonskega popačenja v različnih točkah v
instalaciji.
Ko enkrat prejmete naše poročilo, je vse
kar morate storiti le, da se odločite, kdaj
se boste resnično začeli boriti proti harA
monikom!
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Kompletno testiranje na proizvodni liniji
Večfunkcijski instrument za testiranje električnih naprav in opreme,
stikalnih blokov, strojev ter za zagotavljanje varnosti širše v industriji.
Informacije: Tržan, Metrel d.o.o., Horjul

CE Multitester MI 2094 je edinstven instrument, ki omogoča vse potrebne električne preskuse po veljavnih standardih na področju verifikacije strojev in električnih naprav. To so testi pomembnih električnih parametrov za zagotavljanje varnosti strojev (EN 60204-1), testi električnih stikalnih blokov
(EN60439-1), testi električnih aparatov in naprav (EN 60335-1), ki se opravljajo redno na proizvodnih linijah in v končni kontroli, oziroma periodično na terenu
Instrument omogoča izvedbo preskusa
dielektrične trdnosti z elektronsko nastavljivo rampo izmenične napetosti do
5000 V. Izhodna moč generatorja je 500
VA, kot je predpisano s standardi. To
zagotavlja izvedbo preskusa z veliko
natančnostjo, kar je pri testu dielektričnosti še posebej pomembno. Tako
lahko s primerno omejitvijo testnega
toka zagotovimo varnost merjenca.
Pri zagotavljanju osnovne zaščite pred
udarom električne napetosti je potreb-
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no izvajati meritve izenačitve potencialov in izolacijskih upornosti. Tako
instrument omogoča preskuse neprekinjenosti zaščitnih vodnikov s tokovi 100
mA, 200 mA, 10 A in 25 A, ki omogočajo
meritve tako v industrijskem okolju, kot
tudi v okoljih na področju medicine.
Posebno težo uporabnosti instrumenta
na področju neprekinjenosti daje funkcija avtomatskega proženja meritve po
sklenitvi tokokroga. Tako lahko merilec
brez posebnih težav opravi meritve
samostojno brez dodatne pomoči.

AVTOMATIKA

Z instrumentom lahko izvajamo meritve
izolacijske upornosti s preskusnimi
napetostmi do 1000 V enosmerne
napetosti. Poleg osnovnih preskusov
daje instrument možnost izvajanja vrste
dodatnih testov za celovito pokrivanje
varnosti, kot na primer: meritev uhajavih
tokov do 20 mA in preskus preostale
napetosti na notranjem in zunanjem
priključku električne naprave ter
funkcionalni test.
Funkcionalni testi vključujejo meritev
nominalne električne karakteristike elek-
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gramiranja posameznih testnih sekvenc (autotest) omogoča izvajanje preskusov na
avtomatskih proizvodnih linijah s katerimi lahko upravljajo tudi le priučeni delavci.
CE Multitester je opremljen
s pomnilnikom kapacitete
preko 1500 spominskih
mest in z vmesnikom za
povezavo in prenos merilnih rezultatov na osebni
računalnik.
Programski paket CE Link,
ki deluje v Windows okolju,
omogoča enostavno tiskanje kompletnih preskusnih
poročil.

tričnih aparatov in naprav kot na primer:
meritev moči in navidezne moči, meritev
izgubnega kota, meritev napetosti, toka
in frekvence električne napetosti. To so
lahko trajnostni preskusi, ki so posebej
uporabni pri kontroli v serijski proizvodnji električnih naprav.
Možnost nastavitve časov poteka posameznih preskusov in vnaprejšnjega pro-

Instrument je edinstvena
kombinacija funkcij, ki pokriva vse varnostne preskuse. Vgrajen je v robustni kovček dimenzije 410 x 175 x 370 mm in tehta le 13 kg,
zato ga upravičeno uvrščamo tudi med
prave prenosne multitesterje.
Standardno je opremljen z zelo bogato
merilno opremo skupaj z dvema testnima pištolama. Na voljo je tudi dodaten
opcijski pribor, ki dodaja možnosti
uporabe pri različnih aplikacijah.
A

Vdelan pomnilnik v novih PXI karticah
za zajem vzorcev
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje
NI-6534 prinaša izboljšave v družini, saj omogoča vzorčevalni I/O, handshaking in
zaznavanje sprememb na sami kartici. NI-6534 je na razpolago tako v PCI kot tudi
PXI/CompactPCI različici. Kartica ima 32 vhodnih TTL linij ter start/stop proženje.
Možni so 8, 16 in 32-bitni prenosi preko dveh neodvisnih prenosnih kanalov z 32
Mb vmesnega pomnilnika po kanalu. Kartica je sposobna samostojnega prenosa
podatkov preko PCI vodila. Priloženo je tudi NIDAQTM 6.9 programje za krmiljenje kartice. NI-6534 lahko prenese do 80 Mb/s in ob šestih načinih handshake
prenosa lahko brez težav komunicira tako s sistemom kot tudi z okolico.
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Identifikacija na razpotju
Kot vodilno podjetje na področju radiofrekvenčne identifikacije Motorola začenja
s trženjem svoje revolucionarne "radijske nalepke" za masovno rabo.
Avtor: Esad Jakupović
Radiofrekvenčna identifikacija (Radio Frequency Identification, RFID) je najobetavnejša tehnologija za avtomatsko razpoznavanje. Po svojem namenu je podobna tehnologiji črtne kode, le da namesto svetlobe kot medija za prenos podatkov uporablja
radijske signale. Pri identifikaciji poteka izmenjava radijskih signalov nizke moči
med RFID čitalcem, ki v svoji okolici ustvarja šibko radiofrekvenčno magnetno polje,
in priponko RFID. Ko priponka vstopi v polje čitalca, se njeno elektronsko vezje "zbudi" in odda svojo informacijo - lastno identifikacijsko kodo ali podatke - v obliki radijskega signala. RFID čitalec sprejme signal in ga v primerni obliki posreduje računalniku. Pri bralno-zapisovalni priponki pa lahko čitalec tudi "zapiše" nove podatke v njen pomnilnik. V svojem bistvu RFID presega tehnologijo črtne kode v marsičem - hitrosti zajema, zaščiti podatkov, prilagojenosti zahtevnim okoljem, dolgi življenjski dobi in podobno.
Za razliko od črtne kode je zloraba
priponke RFID s kopiranjem praktično
nemogoča in je zaradi tega idealna za
aplikacije, kjer je identifikacija oseb ali
predmetov zaupnejše narave. Zaradi
principa delovanja je RFID priponke
mogoče prilagoditi tudi najzahtevnejšemu industrijskemu okolju (kot so ekstremne temperature, vlaga, jedke tekočine,
visoka mehanska odpornost in podobno). Ker RFID čitalci in priponke ne vsebujejo nobenih premikajočih se delov,
zelo redko potrebujejo vzdrževanje, njihova življenjska doba pa je zato zelo dolga. Med prednosti sodi tudi dejstvo, da za
RFID priponko ni potrebno, da se nahaja
v vidnem polju čitalca. Tehnologija RFID
se uporablja na najrazličnejših področjih, kot so nadzor pristopa, evidenca delovnega časa, identifikacija izdelkov, opreme, vozil, instalacij v elektrogospodarstvu, brezgotovinsko plačevanje vozovnic in cestnine, sledenje prtljage in zabojev, nadzor nevarnih snovi in drugo.

Slika 1: Avtomatska
identifikacija: RFID
sistem podjetja Špica International

šje ali prekrite z
barvo. Skrb za varstvo okolja vse bolj
narekuje uporabo
embalaže iz obstojnih materialov (zaboji, sodi in podobno) namesto embalaže za enkratno
uporabo. Tovrstna
embalaža je draga,
vendar lahko z natančnim sledenjem
zagotovimo maksimalno izkoriščanje
razpoložljivih kapacitet. Embalažo lah-

Branje z razdalje
Za nadzor pristopa in evidenco prisotnosti, ki je eno izmed najpogostejših področij uporabe RFID tehnologije, služi
identifikacijska priponka v obliki in velikosti običajne kreditne kartice ali obeska
za ključe. Stopnja varnosti pri uporabi
RFID priponke, ki je osnovni sestavni del
nadzora pristopa, je izjemno visoka, saj
jo je skoraj nemogoče ponarediti.
RFID tehnologija je najbolj učinkovit način identifikacije opreme, ki jo je potrebno slediti ob premikih, periodično popisovati in podobno. RFID priponke so
popolnoma nemoteče, lahko so skrite
pod nekovinsko površino, vdelane v ohi-
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Slika 2: Bistveno enostavnejša zgradba:
BiStatix nalepka z natisnjeno anteno iz grafitnega črnila (spodaj) v primerjavi z induktivno
RFID priponko (zgoraj)
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ko pravočasno odstranimo iz obtoka, ko
ji poteče življenjska doba, potem ko smo
jo s pomočjo čitalca identificirali na priročnem terminalu ali fiksiranem v vozilu. Radiofrekvenčna identifikacija je tudi
pri izdelkih pogosto uspešnejša od klasične črtne kode. Ugotovitev velja predvsem za dražje izdelke, kjer obstaja nevarnost zlorabe identifikacijske številke.
Mnoge letalske družbe so že preizkusile
sledenje prtljagi in potniškim prepustnicam na letališčih s pomočjo RFID priponk. V pilotski instalaciji na letališču v
Dallasu so v enotedenskem preizkusu zabeležili 99,7-odstotno natančnost identifikacijskega sistema. Pri identifikaciji vozil je RFID priponka pritrjena na zunanjosti ali podvozju, čitalec je lahko na stebričku ob izhodu ali pa je v tleh vozišča
vgrajena bralna zanka. Zahvaljujoč možnosti branja z večje razdalje se lahko vozilo nemoteno identificira ob odhodu/prihodu brez nepotrebnih zastojev. Avtomatsko plačilo vozovnice na vlakih, podzemnih železnicah in avtobusih predstavlja področje najbolj množične uporabe
RF kartic. Na desetine velikih svetovnih
organizacij za prevoz potnikov že uporablja RFID tehnologijo v tovrstnih aplikacijah, ker v primerjavi z ostalimi tehnologijami ponuja nekatere ključne prednosti. V primerjavi s klasičnim magnetnim
zapisom je hitrejša, saj ni potrebe po fizičnem stiku s čitalcem ali ustavljanju zaradi identifikacije, lažja je za uporabo in s
tem tudi zanesljivejša, saj uporabniku ni
treba paziti, kako in s kakšno hitrostjo bo
potegnil kartico skozi režo čitalca, transportno osebje pa je manj obremenjeno,
ker se cena vozovnice samodejno odšte-
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"Za uvajanje RFID tehnologije
smo se odločili potem, ko smo že
vrsto let uporabljali sistem za identifikacijo in nadzor pristopa Time &
Space. Zaradi hitre širitve podjetja
(na okoli sto zaposlenih) in uvajanja
novih tehnologij smo morali sistem
dograditi, ne le v smislu števila oseb
in prehodov temveč tudi varnosti, še
posebej prostorov s strežniki. Sistem,
ki smo ga uvedli, za nekaj let presega
naše potrebe in ga nekaj časa ne bo
potrebno nadgrajevati."
France Grimšič, Repro

"Z Motorolo uspešno sodelujemo
že skoraj 10 let, saj njihovo RFID
tehnologijo vgrajujemo v naše sisteme za nadzor pristopa in registracijo delovnega časa z blagovnim
imenom Time&Space.
Za Motorolo smo se odločili, ker sta
pri takšni tehnologiji stabilnost in
kakovost ključnega pomena. Na
daljši rok pa to lahko pričakujete le
od glavnih svetovnih igralcev na tem
področju."
Slavko Mavrič,
Špica International
va od skupne vsote. Med RFID rešitvami
je posebej uveljavljena družina izdelkov
FlexPass podjetja Motorola WSSD
(Worldwide Smartcard Solution Division), zasnovanih na inovativni radiofrekvenčni tehnologiji 125 kHz: čitalniki, pri-

ponke v obliki identifikacijskih kartic ali
obeskov in naprave za programiranje oz.
poosebljenje priponk.

Radijske etikete
Podjetje Motorola, v javnosti najbolj znano po izdelkih in rešitvah na področju
mobilne telefonije, je eno izmed svetovnih tehnološko vodilnih podjetij na
področju tehnologije RFID z več kot 70
leti razvoja inovativnih rešitev in dokazanih zmogljivosti na področju brezžičnih
tehnologij in radiofrekvenčne identifikacije. Podjetje Špica International je z
Motorolo WSSD zgradila trdno partnersko razmerje, ker sta pri takšni tehnologiji stabilnost in kakovost ključnega pomena, kar se lahko na daljši rok pričakuje le
od glavnih svetovnih igralcev na tem
področju. V rešitvah podjetja Špica International je RFID tehnologija močno prisotna že skoraj desetletje. Najpogosteje je
implementirana v sistemih z blagovno
znamko Time & Space, namenjenih evidenci delovnega časa in nadzoru vstopa,
kjer se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Medtem ko so pred nekaj leti
postavljali večinoma sisteme s kako drugo identifikacijsko tehnologijo - črtno kodo ali magnetno kartico - pa v zadnjem
obdobju zasedajo sistemi s tehnologijo
RFID že več kot 80-odstotni delež v njihovi prodaji. Velik vpliv na takšen prodor je
imelo znižanje cen RFID tehnologije, ki
je omogočilo, da uporabnik za primerljivo ceno dobi vse prednosti, ki jih ima
tehnologija RFID pred ostalimi. Špicine
sisteme z
integrirano
tehnologijo
RFID uporablja veliko podjetij
tako doma
kot tudi v
tujini - okoli
1000 sistemov, 3000
terminalov
in 150.000
kartic.

Slika 3: Branje radijske nalepke: ko etiketa pride v električno polje čitalca, se
med njimi ustvari tok (oranžni valovi na risbi) in nalepka potem podatke iz čipa
prenese v čitalec (zeleni valovi), ta pa ga posreduje računalniku
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Motorola je
pred kratkim presenetila javnost s svojim revolucionarnim
d o s e ž ko m

"radijske etikete" (Radio Tag) z uradnim imenom BiStatix (slika 2), ki rešitvam radiofrekvenčne identifikacije odpira neslutene možnosti množične uporabe, te pa lahko prinesejo spremembe na
marsikaterem področju. O Motorolini
inovaciji se pravzaprav v strokovnih krogih govori že dve leti, ko je bila še v razvoju, sedaj pa novost prihaja v javnost in se
"radijske etikete" uvajajo na najrazličnejših področjih. Proizvajalci upajo, da bodo zahvaljujoč Motorolinim BiStatix "etiketam" s čipom na praktično vsakem
izdelku, ki jih bodo brali milijoni čitalcev
v tovarnah, skladiščih, prodajalnah in
drugod, ustavili odliv milijard dolarjev, ki
nastaja zaradi kraje, ponarejanja in praznitve zalog. BiStatix ponuja fantastičen
spekter novih možnosti: od rešitev nadzora fizičnega dostopa, prek uveljavljanja
predplačilnih vozovnic in kartic, do razvoja povsem integriranih sistemov za upravljanje dobavnih verig. Bistvena prednost BiStatix tehnologije v primerjavi s
klasičnimi RFID priponkami je znatno
nižja cena zaradi njene enostavnejše zgradbe in načina izdelave. Klasična RFID
priponka temelji na induktivnem sklopu
s čitalno enoto in mora zato imeti poleg
samega čipa tudi tuljavo, kondenzator,
substrat ter nekakšno zaščitno prevleko.

BiStatix za vse čase
BiStatix etiketa temelji na kapacitivnem
sklopu s čitalno enoto, za kar je poleg
čipa potrebna le grafitna elektroda, ki se
lahko na etiketo nanese v procesu tiskanja, to pa je bistveno enostavneje in zato
tudi ceneje. Te etikete lahko lepimo na
izdelke ali embalažo podobno kot nalepke s cenami, jih natisnemo neposredno
na izdelke, vtisnemo v prepustnice ali
vstopnice, zalepimo na vabila in podobno. Za razliko od črtne kode, ki običajno
vsebuje splošne oznake vrste izdelka, je
lahko radijska nalepka povsem "osebna"
za vsak posamičen izdelek. Z njeno pomočjo lahko izdelek spremljamo od tovarne do uporabnika ter tudi kasneje, do
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odpada in tovarne za recikliranje materiala. Poleg
branja njene vsebine lahko podatke na njej seveda
tudi dodajamo in spreminjamo. V Špici International
so prepričani, da bo BiStatix tehnologiji dejansko
uspel prodor tudi na tista področja avtomatske identifikacije, kjer, predvsem zaradi previsoke cene, to še
ni uspelo klasični tehnologiji RFID. Poleg nižje cene
ima tehnologija BiStatix še nekatere pomembne
prednosti: etikete delujejo stabilno (zaradi neresonantnega vezja, ki ne pozna problema razglasitve) so
precej odpornejše na mehanske poškodbe, lahko se
izdelajo v različnih velikostih in oblikah ter na
različne cenene neprevodne materiale, vključno s
papirjem, njihova komunikacija z bralno napravo je
neodvisna od orientacije v prostoru in ne nazadnje
so zelo tanke (250 µm).

Sistem registracije delovnega
časa in pristopne kontrole
podjetja JANTAR d.o.o.
Avtor: Franci Nadles, univ. dipl. inž., Leoss d.o.o., Ljubljana

O

bstoječi sistemi registracije delovnega časa oziroma sistemi vodenje evidence prisotnosti na delu so primereni tako za manjša podjetja kot za
večje ustanove in podjetja z več tisoč zaposlenimi. Za uporabo potrebujete obstoječi PC računalnik, ki
zbira podatke o prihodih, odhodih jih ureja in preračunava. Programi so nezahtevni za uporabo, vsekakor pa se
pred pričetkom uporabe lahko izvede šolanje.
Pri sami indetifikaciji lahko uporabljate brezkontaktne kartice (z ali
brez personifikacije) ali
obeske za ključe za brezkontaktno registracijo.
Registriranje je enostavno brez pritiskanja tipk.

Slika 4: Enostavno in poceni: Noel Eberhardt, podpredsednik Motorole WSSD s trakom nalepk BiStatix
Potencialna področja uporabe so nedvomno zelo široka in zato omenjamo le nekaj pomembnejših. Pri
identifikaciji oseb bo nižja cena omogočila množično uporabo na področjih pristopnega nadzora za javne prireditve (sejmi, športni dogodki, kulturne prireditve in podobno). Odpirajo se široke možnosti uporabe v industriji pri spremljanju proizvodnje, notranji logistiki, sledenju pošiljkam, identifikaciji inventarja, v maloprodaji pri avtomatizaciji nadzora nad
izdelki, v prometu, pa na parkiriščih, pri samodejnem plačevanju cestnin in identifikaciji prtljage ter
vozovnic v letalskem prometu. Že danes si lahko
predstavljam o omrežja z milijoni čitalcev v tovarnah,
skladiščih, prodajalnah, šolah, gospodinjstvih, ki
spremljajo premikanje milijarde izdelkov od njihovega nastajanja do dokončanja in na koncu do demontaže oziroma uničenja. Smisel takšnega množičnega
spremljanja izdelkov je seveda v nadzoru sistemov
uporabe, prometu blaga ter celo inteligentnem
upravljanju dobavnih verig. BiStatix je očitno ime, s
katerim se bomo še velikokrat srečali.
A
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S pritiskom na tipko lahko beležite službene in
privatne vhode in izhode, imate pa tudi možnost informacije o nadurah in kumulativi uporabnikov. Omogoča vam
tudi prireditev podatkov Terminal za registracijo delavnega časa
po željah in potrebah
uporabnikov. Izpis saldo ur lahko uporabite pri izračunavanju plač v
računovodstvu. Izpis je lahko na papir ali v znakovno datoteko.
Sistem deluje popolnoma samostojno (PC računalnik uporabljamo samo
za obdelavo podatkov).
Seveda pa se ga lahko priredi vašim individualnim željam. Ponujena je
tudi možnost krmiljenja električne ključavnice vrat, če pa bi želeli kompleksnejši sistem, se lahko nadgradi s pristopno kontrolo.
Sistem pristopne kontrole uporabljamo za kontroliran vhod/izhod iz
prostora, za večje ali manjše sisteme. Lahko so samostoje komponente ali
v sitemu z uporabo programa pristopne kontrole preko PC računalnika.
Kot samostojene komponente, so mišljene kompaktne elektronske
ključavnice ki jih lahko uporabljamo brez PC računalnika. Samostojene
enote so lahko:
kot ena komponenta; čitalec + elektronika
ali čitalec ločen od elektronike (zunanji čitalec) lahko tudi z akumulatorsko podporo
in komponente z notranjim čitalcem in samo zunanjo anteno, kar je
zelo primerno za stanovanjske hiše, poslovne stavbe ali tista mesta
kjer je veliko vandalizma, saj se lahko poškoduje samo anteno, ki je
izpostavljena okolju in ne elektronike.

AVTOMATIKA
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AVTOMATSKA
IDENTIFIKACIJA
Avtor: Tomaž Frelih, univ.dipl.ing.el., ČETRTA POT d.o.o.

Kontroliranje pristopa na parkiršče preko RF oddajnikov
Čitalci so lahko; kot šifrator z tipkovnico ali z uporabo
brezkontaktnih kartic - obeskov in sprejemnik za RF oddajnike.
Vse te komponente se nastavljajo preko dveh glavnih kartic ( obeskov, RF oddajnikov ) ali pa tipkovnice. Možno je
spreminjanje dolžine impulza, odprtosti in predalarma,
trajni vklop/izklop, …
Drugi način pristopne kontrole pa je z uporabo programa
za pristopno kotrolo povezano s PC računalnikom.
Za vhod/izhod iz prostora uporabljamo; brezkontaktne
kartice ali obeske, RF oddajnike za parkirišča, uporabljamo lahko tudi čitalce s tipkovnico vhod/izhod s kodo.
Kontrolerji na katere vežemo čitalce so lahko;
kontroler na katerega vežemo do dva čitalca z akumulatorsko podporo ali brez,
ali pa za enega do največ štiri čitalce z akumulatorsko
podporo ali brez.
Na kontrolerje lahko povežete čitalce raznih proizvajalcev z wiegand ali magnetnim vmesnikom.
Komunikacija med kontrolerji in PC
računalnikom je preko
vmesnika RS232-RS485 z
optično ločitvijo.

Kontrola pristopa

Programi so
zelo nezahtevni za uporabo, saj je dovolj osnovno
znanje o uporabi PC račuA
nalnika.

Avtomatska identifikacija zajema strojno prepoznavanje ljudi, živali in predmetov. Ta segment računalniške industrije je zelo širok in uporabnost se kaže
na vedno več področjih. V sklopu računalniškega sveta so identifikacijski sistemi vedno v prvih bojnih vrstah, torej tam kjer poteka zajem podatkov v realnem času in na realnem
kraju, tudi v za elektroniko najbolj neprijetnih in
izpostavljenih okoljih.
Naštejmo nekaj značilnih primerov, kjer je osnova sistema
avtomatska identifikacija:
prepoznavanje palete, ki pripelje po tekočem traku,
beleženje zabojnika pri odvozu smeti,
označitev knjig v knjižnicah,
označitev izdelkov v trgovinah,
zajem podatkov v proizvodnji in logistiki,
omejitev vstopa v varovane
prostore,
registracija delovnega časa,
plačilo kave na avtomatu,
plačevanje cestnine,
"osebna izkaznica" za živali...
Glede na gornjo pestrost in razvoj na tem področju, obstaja kar
precej različnih tehnologij, ki
omogočajo avtomatsko identifikacijo, vsaka od njih pa ima
svoje mesto glede na aplikacijo,
cenovni razred, itd. Čeprav so si
načini identifikacije lahko tehnološko zelo podobni tudi ko
gre za različne "objekte" (človek, predmet) ali aplikacije, je
vseeno potrebno ločiti jabolka
od hrušk.
V tem članku bom poskusil opisati nekatere osnovne namene
in načine identifikacije, več o
sami tehnologiji pa sledi v naslednjih številkah Avtomatike.

IDENTIFIKACIJA PREDMETOV
oz. INDUSTRIJSKA IDENTIFIKACIJA
To je najbolj široko področje avtomatske identifikacije, saj zaje-
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ma vsa področja industrije, trgovine, skladiščenja, logistike, storitev itd. V uporabi sta predvsem
dve tehnologiji in sicer črtna koda in brezkontaktna radiofrekvenčna identifikacija (RFID).
Črtna koda je zelo primerna zaradi majhnega stroška (enostavno skupaj s tiskanjem ostalih podatkov oz. tisk na nalepke). Obstaja več standardov zapisa, EAN
(vsi potrošniški izdelki), Code-39
in 128, Interleave 2/5, itd. Prav
standardizacija črtnih kod je velika prednost pred RFID tehnologijo, kjer še vedno vlada precejšen nered.
RFID elementi so običajno v obliki gumba (tag), pa tudi v raznih
drugih oblikah, kot so tablica, pilula, celo žebelj, ... RFID tagi se
uporabljajo za identifikacijo različnih predmetov kot so zabojniki,
kontejnerji, palete, vozila, dražji
končni izdelki
Na tem mestu moram omeniti še
nov obetajoč uspeh RFID tehnologije in sicer pametne nalepke
(smart labels). Poglavitne sestavne dele RFID taga, torej čip in
anteno so uspeli spraviti v format
nalepke, poleg tega pa sta izdelovalca čipov Philips Semiconductors in Texas Instruments tehnologijo uspela standardizirati in
obeta se masovna uporaba pametnih nalepk na raznih področjih,
tudi tam kjer je prej dominirala
črtna koda: knjižnice, izdelki v trgovinah in sistem proti kraji, letalska prtljaga, pošta, inventar, ...
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IDENTIFIKACIJA LJUDI
Verjetno pri tem vsak pomisli na take ali
drugačne kartice. Res je, kartice so se
med ljudmi udomačile, uveljavili so se
standardi in danes ima že vsak v denarnici nekaj kartic. Običajno z imenom kartica že povežemo plastično kartico formata 85,6 x 54,0 x 0,76 mm, ki je nastala z
bančnimi standardi za kreditne kartice
(ISO 7810, ISO 7816). Praktično vse vrste
kartic v katerikoli tehnologiji so sedaj
podvržene tem predpisanim mehanskim
dimenzijam in lastnostim (zvijanje, upogib). To dejstvo, poleg prikladnosti za
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uporabnika, omogoča tudi kombiniranje
več tehnologij na eni kartici in s tem uporabnost ene kartice za več namenov ali
sistemov.
Pa naštejmo nekaj glavnih tehnologij:
kartica z zapisom črtne kode (enostavni in ceneni sistemi)
kartica z magnetnim zapisom (cenejša
in manj zanesljiva varianta, dolga
zgodovina uporabe v bančništvu,
zastarela tehnologija)
kontaktna čip kartica (visoka stopnja
zaščite podatkov, neugodno vtikanje)
brezkontaktna kartica v RFID tehnologiji (še vedno najbolj robustna, zanesljiva, hitra, a tudi najdražja varianta).

pričakujemo velik skok biometrije.
Precej smeli načrti na tem področju govorijo o nadomestitvi PIN kode ali podpisa pri uporabi bančnih kartic s prepoznavanjem prstnega odtisa ali zenice, uporabi biometrije za elektronsko poslovanje
preko interneta ali mobilnih telefonov,
itd. Obstajajo že tudi prototipi pametnih
kartic na katerih je montiran čitalec prstnih odtisov in kjer bi sam procesor na
pametni kartici preveril resnično identiteto uporabnika. V podjetju ČETRTA
POT je ravno sedaj v razvoju integracija
čitalca prstnih odtisov nove generacije v
sisteme pristopne kontrole in registracije delovnega časa.

Poleg kartic je možno uporabljati tudi
druge oblike, predvsem je to možno pri
brezkontaktni tehnologiji, npr. obeski,
tablice, ure, pasovi, ...
Trenutno je brezkontaktna tehnologija
povsem zasenčila ostale in v Sloveniji je
že vsaj 500 podjetij, ki uporabljajo tovrstno identifikacijo za svoje zaposlene, levji
delež pri tem beleži podjetje Četrta pot,
ki že deset let razvija in trži sisteme na
podlagi RFID identifikacije. .

Glavne aplikacije, ki zajemajo identifikacijo ljudi so:
pristopna kontrola
registracija delovnega časa
parkirni sistemi
dostop do strojev, računalnikov
naročanje in plačilo malice
plačilo na avtomatih z napitki
dostop na smučišču
hotelska kartica

Glede na to, da imamo v žepu vsak dan
več kartic in da sama kartica ne zagotavlja tudi resnične identite imetnika (izgubljena, posojena, pozabljena), so se pojavili sistemi, ki omogočajo identifikacijo
človeka glede na njegove unikatne lastnosti. Za ta način se je uveljavil izraz biometrična identifikacija in trenutno obsega prepoznavanje naslednjih človeških
"unikatov":
prstni odtis
oblika dlani
zenica
oblika žil na dlani
očesna mrežnica
govorni spekter
dinamični podpis
Razlogi, da se biometrična prepoznava
zaenkrat še ni bolj uveljavila so bili v zahtevnosti sistemov in s tem povezani ceni,
v počasnosti prepoznavanja in neugodnosti samega postopka identifikacije.
Trenutno večina sistemov zaradi počasnosti zahteva, da se uporabnik najprej
identificira s PIN kodo ali kartico, sistem
pa potem samo preveri, če se dobljeni
vzorec ujema s tistim v pomnilniku. Torej ni identifikacije v pravem pomenu
besede, ampak poteka samo verifikacija.
Vendar se tehnologija zelo hitro izboljšuje v vseh ozirih in v naslednjih letih lahko
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Prav lahko pa bi pridružili tudi bančne
kartice (trenutno služijo samo za identifikacijo), SIM kartice v GSM telefonih,
plačilno kartico v javnem potniškem prometu, pa kartico zdravstvenega zavarovanja, bodoče osebne izkaznice, ...

IDENTIFIKACIJA ŽIVALI
Identifikacija živali sicer ni preveč v
ospredju, vendar je tu avtomatska identifikacija že kar dolgo v uporabi in je celo
standardizirana (ISO 11784/85), predvsem zaradi prehoda živali preko meja
("potni list"). Zaradi neugodnosti bližnjega kontakta in nekontroliranega obnašanja živali je v uporabi skoraj izključno samo brezkontaktna RFID tehnologija v
obliki gumbov, ovratnic ali pilul, ki jih
inicirajo v telo živali. V uporabi so predvsem identifikacija živine (sledljivost,
kontrola hranjenja), osebna izkaznica za
pse (cepljenje, identiteta lastnika psa),
pa tudi npr. označevanje golobov, ogroženih divjih živali, ...

ZAKLJUČEK
Navedli smo kar nekaj področij uporabe
avtomatske identifikacije, ki predstavlja
enega od ključnih elementov avtomatizacije poslovanja in pretoka materiala v
podjetjih. Področje je povsod po svetu v
hitrem porastu in razveseljivo je, da tudi
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slovenska podjetja ne zaostajajo pri uvajanju te tehnologije.
Prav nasprotno, Brezkontakta identifikavečkrat smo že cijska kartica
imeli priložnost
videti, da smo na marsikaterem področju
povsem z ramo ob rami z najnaprednejšimi deželami, tako po razvojni plati kot
po sami implementaciji v podjetjih in organizacijah. V podjetju Četrta pot se z
razvojem strojne in programske opreme
na področju identifikacije ukvarjajo že
deset let, v tem času so prešli več generacij ID sistemov in se lahko pohvalijo, da
tesno sodelujejo z vodilnimi v svetu na
področju identifikacijskih tehnologij.

Čitalec brezkontaktnih kartic CM1

Primer uporabe brezkontaktne identifikacijske
kartice na sistemu pristopne kontrole in registracije del. časa
A

Prediktivno vodenje
na programabilnem logičnem krmilniku in uporaba v primeru
procesov z izrazitim mrtvim časom
Avtor:

Igor Škrjanc, Igor Steiner*, Damjan Janežič*
Fakulteta za elektrotehniko, *INEA, d.o.o.
Področje prediktivnega vodenja se bliža zreli fazi
življenskega cikla. Uspelo se je uveljaviti v industrijski praksi, kar se mnogim drugim linearnim metodam
ni. Metode, ki so se uspele uveljaviti v industrijski
praksi se odlikujejo po svoji enostavnosti, sorazmerno dobrem delovanju in enostavno razumljivem algoritmu. Ena od pomembnih lastnosti prediktivnih regulatorjev je tudi
ta, da so uporabni za širok spekter najrazličnejših procesov.
1. Prediktivno vodenje
V prispevku je predstavljen prediktivno
funkcijonalni regulator (PFC), ki smo ga
vgradili v Mitshubishijev programabilni
logični krmilnik s pomočjo IDR bloka,
orodja za programiranje PLK-jev [1,2,3,4,
5,6]. Glavna prednost PFC algoritma je v
enostavnosti in dobri kvaliteti regulacije
za širok spekter procesov. PFC regulator
lahko uspešno implementiramo v primeru procesov, ki so fazno neminimalni, višjih redov, mejno stabilni in v primeru
procesov z izrazitim mrtvim časom [7,8,
9,10]. Največje število uspešnih implementacij PFC regulacije je s področja kemijske industrije, kjer se uporablja predvsem pri regulaciji temperature, pritiska,
pretoka, izgorevanja in vlage. V literaturi
je možno zaslediti industrijske aplikacije
v primeru šaržnih reaktorjev, izmenjevalnikov toplote, peči, itd. Zelo pomembne
so aplikacije v primeru zagotavljanja
ustreznih profilov regulirane veličine, ki
so zahtevani pri določenih tehnoloških
procesih.
PFC se odlikuje po svoji robustnosti v
primeru nemodelirane dinamike, dobrem izreguliranju motenj na vhodu in izhodu iz procesa, enostavnem reševanju
problema omejitev, enostavnem nastavljanju regulatorja in sledenju referenčne
trajektorije brez pogreška tudi pri referenčnem signalu, ki ima linearno naraščajoč značaj.
PFC regulator smo zaradi njegovih primerjalnih prednosti z drugimi algoritmi
vodenja, vgradili v programski paket IDR
Blok, ki omogoča programiranje regulacijskih zank v programabilnih logičnih
krmilnikih (PLK) Mitsubishi. Z uporabo
programskega paketa IDR Blok, lahko s
pomočjo PLK-jev izvajamo funkcije vode-
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nja. IDR Blok vnese v PLK novo funkcijo
večzančnega regulatorja. Poleg funkcije
industrijskega regulatorja pa opravlja tudi funkcijo sekvenčnega vodenja sistema,
to je osnovno funkcijo PLK-ja. Pri zahtevnejših sistemih vodenja se uporablja
tudi dodatne koprocesorske module
(npr. SPAC20), ki dodatno povečajo zmogljivost PLK-ja, predvsem pri matematično zahtevnih algoritmih.
V članku bomo najprej v drugem poglavju predstavli programsko okolje IDR
Blok, v katerega smo vgradili PFC regulator, v tretjem poglavju bo predstavljen algoritem prediktivno funkcionalnega regulatorja za sisteme prvega reda, v četrtem poglavju pa smo prikazali delovanje
opisanega algorima na primeru procesa
prvega reda z izrazitim mrtvim časom in
ga primerjali s konvencionalnim PI regulatorjem.

2. IDR Blok
Eden osnovnih elementov avtomatizacije
v industriji, programabilni logični krmilnik, je namenjen predvsem logičnemu in
sekvenčnemu vodenju. Taka oblika vodenja je primerna predvsem za sisteme, ki
so predominantno diskretni, to pomeni,
da se lahko strukturirajo v logična stanja.
Vodenje takih sistemov pomeni predvsem določitev logičnih stanj in določitev pogojev procesa, s katerimi definiramo prehajanje med posameznimi stanji. Logična stanja se lahko določijo za
diskretne spremenljivke, določene z digitalnimi signali in za zvezne spremenljivke, merljive z analognimi signali.
Za sisteme, ki so predominantno zvezni,
sekvenčno vodenje ni primerno. V tem
primeru moramo uporabljati zvezne zaprto ali odprtozančne regulatorje. Med-
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tem, ko pri sekvenčnem vodenju prehajamo med posameznimi logičnimi stanji
procesa, večzančni regulator deluje zvezno na proces in zagotavlja, da je razlika
med želeno in dejansko vrednostjo procesne veličine čim manjša.
V praksi lahko opazimo, da je večina
industrijskih procesov delno diskretnih
in delno zveznih. V takem primeru moramo uporabiti sekvenčno in zvezno vodenje. Navadno so v PLK-jih vgrajene tudi
enostavne oblike zveznih regulatorjev, ki
pa za bolj kompleksne sisteme ne zadostujejo. Za vodenje takih procesov moramo poleg PLK-ja uporabiti tudi zvezni
večzančni regulator. Pomanjkljivost takega vodenja je velika izmenjava podatkov
med obema sistemoma (t.j. PLK in industrijski regulator), podvajanje določenih
funkcij in višja cena podvojene opreme.
Pojavi se vprašanje, kako uporabiti prednosti PLK-jev v povezavi s funkcionalnostjo večzančnih regulatorjev. Pri Mitsubishijevih PLK-jih problem rešujemo s programskim paketom IDR Blok. IDR Blok
je uporabniško prijazno okolje za načrtovanje regulacijskih shem, ki se prevedejo
v izvršljivo kodo za programabilne krmilnike Mitsubishi ali vgrajene koprocesorske module (npr. SPAC20). Krmilnikom omogoča izvajanje operacij direktne digitalne regulacije (DDC) tako, da so
le-ti zmožni izvajati tudi kompleksne večzančne regulacije.
Osnova programskega paketa je programski jezik IDR Blok (Interpretativni
Digitalni Regulator), ki je problemsko
orientiran in s tem namenjen vodenju
različnih procesov.
IDR koda se tvori avtomatsko na osnovi
sheme načrtane z grafičnim urejevalnikom. Nato se koda prevede v kompaktno kodo za interpreter in se skupaj z
interpreterjem prenese v PLK.
Za uporabo paketa ni potrebno posebno
programersko znanje. Aplikacijski program gradimo grafično s sestavljanjem
različnih blokov, ki definirajo funkcije
(slika 1). Struktura blokov in način tvorbe programa sta načrtovana tako, da modelirata način razmišljanja inženirja avtomatike ob ustvarjanju regulacijske sheme. Tako je zagotovljeno intuitivno učenje in visoka učinkovitost programiranja.
Poleg tega pa IDR Blok spodbuja
topološki način reševanja povratnozančnih regulacijskih problemov in s
tem nadomesti teoretični pristop k razvijanju regulacijskih algoritmov.
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Slika 1: Primer sheme vodenja v IDR Bloku
2.1 Programiranje v IDR Blok-u
Osnova programskega jezika so bloki,
shranjeni v knjižnico (slika 1). Program
generiramo z nizanjem blokov, katerim
podajamo ustrezne parametre oziroma
vhodne podatke. Vsakemu bloku ustreza
podprogram, ki nad vhodnimi podatki
izvede določeno operacijo in izračuna
izhodno vrednost. Bloke logično razvrstimo v skupine, imenovane zanke. Posameznim zankam priredimo določeno
periodo izvajanja in prioriteto. Znotraj
ene logične zanke lahko izvajamo več neodvisnih regulacijskih krogov.
Vsak blok ima enega ali več vhodov in en
izhod, ki se lahko veže na vhode drugih
blokov. Sheme so strukturirane po straneh za direktno tiskanje in so opremljene
z glavo, z namenom dokumentiranja re-

Slika 2: Okno za sprotno spremljanje vrednosti
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gulacijskih zank. Preskušanje in preverjanje programa je mogoče prek simulacije
ali prek sprotnega spremljanja spremenljivk (t.j. online način) v grafični ali
numerični obliki, kar prikazuje slika 2.
Omogočeno je tudi sprotno spreminjanje vseh parametrov sheme v fazi
preizkušanja. Tako lahko nastavljamo
regulacijske parametre s poskušanjem,
ob spremljanju odzivov preko grafičnega
prikaza pa je mogoča tudi optimizacija
parametrov.
2.2 Tipi blokov
Bloki so po namembnosti razdeljeni v
skupine, ki odražajo filozofijo vodenja:
merjenje, urejanje, reguliranje, izvajanje.
Obstaja šest skupin:
vhodni bloki so namenjeni za branje
vrednosti analognih,
digitalnih in pulznih signalov in pretvorbi
vhodnih veličin procesa v inženirske enote,
funkcijski bloki izvajajo razne odločitvene
funkcije, npr. iskanje
minimalne vrednosti,
izbiranje vhodnega signala, računanje povprečja, digitalno filtriranje
šuma vhodnega signala
in podobno,
aritmetični in logični
bloki izvajajo aritmetič-
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ne in logične operacije,
regulacijski bloki izvajajo regulacijske
algoritme, npr. PID, dvo- in tri-položajni regulator, mehki regulator in podobno,
izhodni bloki krmilijo izvršne člene,
npr. analogni izhod, pulzno širinsko
moduliran digitalni izhod, izhod za
motorni pogon s povratno informacijo in podobno,
pomožni bloki izvajajo različne dodatne operacije, npr. omejevanje izhodnih vrednosti, izmenjavo podatkov z relejnim lestvičnim programom
in podobno.
Novejši regulacijski bloki vključujejo tudi
samonastavljivi PID regulator, mehki regulator in prediktivni regulator.
IDR Blok je zelo uporaben pripomoček
za načrtovanje in izvedbo regulacij in izdatno poveča funkcionalnost programabilnih logičnih krmilnikov. Zaradi številnih izvedb v avtomatizaciji vodenja procesov in v energetiki ga lahko štejemo
med preverjena in uveljavljena orodja.
Številne so tudi prednosti uporabe IDR
Bloka v programabilnih logičnih krmilnikih, pred uporabo PLK-jev in večzančnih regulatorjev skupaj. Z uporabo IDR
Bloka je povezava med logičnimi stanji in
regulacijskimi deli vodenja veliko enostavnejša in zanesljivejša. Hkrati ni potrebno, da imamo poleg PLK-ja še mnogozančni regulator, ker ga lahko izvedemo na PLK-ju. S tem se zniža cena opreme in poveča zanesljivost. Poleg tega lahko, poleg PID regulatorja, uporabimo
tudi druge algoritme vodenja, kot so:
dvopoložajni regulator, vnaprejšnji regulator, kaskadni regulator, regulator razmerja, mehki regulator, samonastavljivi
regulator in prediktivni regulator.

3. Prediktivno
funkcionalni regulator
PFC algoritem pripada skupini prediktivnih algoritmov, ki temeljijo na enakih
principih. Glavna prednost algoritma je
široka uporabnost in enostavnost. PFC
algoritem temelji na internem modelu
procesa na osnovi katerega napovedujemo obnašanje procesa v prihodnjosti in
na horizontu ujemenja. Horizont ujemanja (H) pomeni točko v prihodnosti
pri kateri zahtevamo enakost med referenčno trajektorijo in izhodom procesa.
Pri tem predpostavljamo, da je regulacijski signal v celotnem intervalu do
horizonta ujemenja konstanten. Osnove
PFC vodenja si bomo ogledali na enos-

tavnem primeru prvega reda.
Splošni linearni model procesa prvega
reda je opisan z diferenčno enačbo (1),
kjer smo predpostavili model brez zakasnjitve.
(1)
Zakasnitev uvedemo na koncu tako, da
izhodu procesa dodamo razliko med izhodom modela in zakasnjenim izhodom
modela. Na ta način izvajamo regularno
akcijo na pogrešku kot, da v sistemu ne
bi imeli mrtvega časa.
Zaprtozančno obnašanje sistema definiramo z referenčno trajektorijo, ki je podana v obliki referenčnega modela z naslednjo diferenčno enačbo
(2)
kjer je w(k) referenčni signal in kjer
parametra referenčnega modela ar in br
zadostujeta naslednji enačbi
(3)
ker na ta način zagotovimo zaprtozančno
sledenje referenčni trajektoriji. Predikcijo izhodnega signala za horizont ujemenja določimo na osnovi modela procesa in
jo lahko zapišemo z enačbo (4)
(4)
Predikcijo referenčnega signala pa zapišemo z enačbo (5)
(5)
Osnovna ideja PFC algoritma je v enakosti inkrementa procesa p in inkrementa modela m. Inkrement procesa je
definiran kot razlika med predikcijo referenčno trajektorije pri horizontu ujemanja yr(k+H) in realnim izhodom
procesa yp(k)
(6)
Glede na enačbo (5) dobimo, da je inkrement procesa enak
(7)
Inkrement modela pa je definiran z
enačbo (8)
(8)
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ki jo glede na enačbo (4) lahko zapišemo
tudi kot
(9)
Regulacijski zakon prediktivno funkcionalnega regulatorja dobimo iz zahteve
po enakosti obeh inkrementov
(10)
in ga lahko zapišemo v eksplicitni analitični obliki z enačbo (11)
(11)

kjer je y*p(k) nezakasnjeni izhoda procesa, ki ga dobimo tako, da izhodu procesa
prištejemo razliko med izhodom modela
ym(k) in zakasnjenim izhodom modela
ym(k - Td), kjer je Td mrtvi čas procesa
(12)
Iz tega lahko povzamemo, da načrtujemo
regulirno akcijo za nezakasnjene sistemske spremenljivke.

4. Eksperiment na realni napravi
Delovanje PFC regulatorja smo preizkusili na hidraulični pilotni napravi, ki smo
ji programsko dodali mrtvi čas. Pilotna
naprava je sestavljena iz: rezervoarja, črpalke in ventila. Z napetostjo na črpalki u
lahko reguliramo pretok v rezervoar. Cilj
eksperimenta je regulacija nivoja h tekočine v rezervoarju. Regulacija je bila izvedena z pomočjo programskega paketa
IDR Blok in uporabo koprocesorskega
modula SPAC20 na Mitsubishijevem PLKju.
Prenosno funkcijo med napetostjo na črpalki in nivojem tekočine smo določili na
osnovi odziva na stopnico. Prenosna funkcija pilotne naprave z umetno dodanim
mrtvim časom je izražena v enačbi (13)
(13)
Parametri PFC regualtorja se podajajo v
zveznem časovnem prostoru in se v sami
funkciji preračunavajo v diskretne glede
na čas vzorčenja Ts, ki je v našem primeru 1s.
Delovanje PFC regulatorja smo primerjali s klasičnim PI regulatorjem. PI regu-

lator smo načrtali po pravilu ChienChrones-Reswick za aperiodični odziv z
najkrajšim umiritvenim časom pri sledilnem načinu delovanja (Kp=0.4, Ti=96).
Primerjali smo delovanje pri sledenju referenci in odpravi motnje na vhodu v proces, ki je znašala 5% celotnega delovnega
razpona črpalke, ki je med 0 in 10 V, torej
je vhodna motnja zanšala 0.5 V.
Na sliki 3 vidimo zgoraj zaprtozančni odziv in referenčni signal, na sliki spodaj pa
regulirni signal v primeru regulacije z regulatorjem tipa PI. Vidimo lahko, da je
sledenje spremembi reference relativno
dobro, s tem, da je umiritveni čas relativno velik. V primeru motnje pa je delovanje slabše, saj je bil regulator načrtan
za sledenje referenci.
V primeru PFC regualtorja smo izbrali
horizont ujemenja H=21 in TRBF=10s, parametri internega modela pa so enaki parametrom, ki smo jih ocenili s pomočjo
odziva na stopnico.
Na sliki 4 lahko vidimo zgoraj izhod zaprtozančnega sistema in referenčni signal,
spodaj pa regulirni signal. Kvaliteta regu-
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V obstoječi verziji IDR Bloka smo razvili
prediktivno funkcionalni regulator za tri
različne tipe procesov in sicer: blok, ki
omogoča regulacijo procesov prvega
reda z mrtvim časom, procese drugega
reda z mrtvim časom in procese integrirnega značaja z mrtvim časom.
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Slika 3: PI vodenje pilotne naprave
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Slika 4: PFC vodenje pilotne naprave
lacije je primerna tako v sledilnem kot
tudi v regulacijskem delovanju, ker načrtovanje PFC regulatorja zagotavlja kompromis glede kvaliteta delovanja med
obema načinoma.
Pri primerjavi delovanja obeh dveh principov smo ugotovili, da je kvaliteta regulacije s PFC za 52 procentov boljša kot v
primeru PI regualcije ob dejstvu, da je
tudi porabljena energija v primeru PFC
za 2 procenta manjša.
Kazalec kvalitete regulacije smo definirali kot povprečni kvadratni pogrešek
regulacije, energija pa je sorazmerna
kvadratu regulirnega signala.

6. Zaključek
V članku smo predstavili prediktivno
funkcionalni regulator, ki je namenjen
širokemu spektru procesov tako z industrijskega vidika kot tudi z vidika narave

dinamike procesa. Zaradi enostavnosti in
preglednosti smo predstavili delovanje
na enostavnem primeru prvega reda, ki
smo mu dodali mrtvi čas. Delovanje smo
primerjali s konvencionalnim PI regulatorjem, ker pričakujemo potencialne
možnosti zamenjave obstoječih konvencionalnih algoritmov s prediktivnimi
zaradi bistveno boljše kvalitete vodenja
in tudi manjše porabe za to potrebne
energije.
Prednosti PFC regualtorja se izkažejo
predvsem pri procesih, ki imajo izrazite
mrtve čase, ki so fazno neminimalni in
pa v primeru omejitev regularnega signala tako po velikosti kot tudi po hitrosti.
Ena od bistvenih prednosti je tudi v načrtovanju regulatorja, saj lahko zahteve po
zaprtozančnem odzivu enostavno izrazimo v časovnem prostoru.
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Članek je bil objavljen v zborniku
druge konference Avtomatizacija
v industriji in gospodarstvu od 5.
do 6. aprila 2001 v organizaciji
Društva avtomatikov Slovenije. A
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Vmesniki človek-stroj
HITACHI EH-TD05

način izjemno uporaben za serviserje,
vzdrževalce in programerje, ker omogoča enostaven vpogled v PLC brez
uporabe PC, z napravico, ki jo lahko nosimo v žepu.

Avtor: Devid Palčič, Robotina d.o.o.
edno znova ista tema: kako enostavno in učinkovito povedati
krmilniku kaj želimo in kako od njega dobiti informacije, sporočila, navodila? Na tem področju je težko narediti kaj novega.
Večina proizvajalcev PLC pa tudi mnogi neodvisni proizvajalci nudijo
celotno paleto, ki prične pri prikazovalnikih teksta in konča pri postajah z Windows CE in ustrezno verzijo SCADE. Kaj je torej tu takega, da
vam predstavljamo HITACHI EH-TD05? Nič posebnega, razen, da je to
majhen operaterski terminal (OP), ki omogoča delo brez programiranja, napaja se neposredno iz krmilnika, ne potrebuje baterij, omogoča
vnos in prikaz sporočil. In pa seveda: prihaja iz Slovenije in nosi Hitachijevo ime.

V

Še pred desetimi leti je komunikacija s
PLC potekala pretežno preko tipk, stikal
in lučk. Od takrat se je svet avtomatizacije popolnoma spremenil. PLC prevzemajo vedno pomembnejše funkcije, komunikacija s človekom pa postaja vse kompleksnejša. Pri gradnji sistemov na
klasičen način se srečujemo s problemom kompleksnosti, ko se izkaže da s
preprostimi indikacijami (lučka sveti ali
ne) ni možno učinkovito sporočiti informacije operaterju, pa tudi cene, kajti
vsaka taka lučka nam porabi en izhod,
kar takoj potegne večji PLC, večji program, več časa za preizkušanje.
Ne želim vas prepričevati, da potrebujete
OP, to že vsi vemo in jih pri srednjih in
večjih sistemih tudi uporabljamo.
Podobno imajo nekateri zelo majhni
krmilniki oziroma "programabilni avtomati" že vgrajene preproste tipkovnice in
prikazovalnike. Kaj pa pri majhnih sistemih ?

OP PRI MAJHNIH SISTEMIH
Majhen sistem je sicer relativna zadeva,
vendar za naše potrebe zadošča sledeča
definicija: to so sistemi v kompaktni ali
modularni obliki, ki ne presegajo 64
(128) vhodno/izhodnih točk ali 4K programa. Pri majhnih aplikacijah se vedno
srečujemo s problemom cene, ki pa ni samo cena strojne opreme. Programiranje,
testiranje in zagon vedno predstavljajo
resen del stroškov. Za take, majhne sisteme bi potrebovali majhen OP, ki pa se
od drugih OP razlikuje še po drugih lastnostih, ne samo po velikosti.
Idealne lastnosti majhnega OP:
fizično majhen
brez baterije
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NEPOSREDNI NAČIN
Neposredni način je na voljo takoj, ko
napravico vzamemo iz škatle, za uporabo
v programskem načinu pa potrebujemo
(brezplačni) program EHOPPER, ki ga
dobimo na internetu in vmesnik, ki bo
med programiranjem zagotavljal napravici napajanje. Vse to je že vključeno v
EH-TD05 starter pack.
Na sliki 1 sta prikazana oba načina.

brez posebnega zunanjega
napajanja
neposreden
dostop do registrov krmilnika brez programiranja
možnost vnosa uporabnikovih besedil v
lokalnem jeziku
možnost kreiranja uporabniških menijev

EH-TD05
Slika 1
E H -T D 0 5 nam
nudi vse to in še
več. Dimenzijsko
je izjemno kompakten, tako, da
ga lahko namestimo neposredno
na čelno ploščo
električnega razdelilnika (torej lahko celotno montažo izvedemo z
Slika 2
uporabo vrtalnega stroja in izvijača).
Na PLC (HITACHI micro EH, EH-150) ga
priključimo s kablom. Z enakim kablom
ga tudi programiramo (če je seveda
potrebno), kajti EH-TD05 ima dva načina
delovanja: neposredni, ki nam omogoča
neposreden dostop do registrov in programski, ki zagotavlja izvedbo kompleksnejših struktur. Seveda je neposredni
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PROGRAMSKI NAČIN
Tudi uporaba v programskem načinu je
izjemno enostavna in se je vsakdo lahko
nauči v dveh urah. Osnovni element programa so ADP (active display pages). Gre
za serijo vnaprej definiranih menijev.
Programer lahko določi način prehajanja
med ADP.
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Znotraj ADP lahko izdelamo prikaz
sporočila in prikaz vrednosti registra, vse
to seveda v poljubni kombinaciji. ADP
lahko vsebuje tudi vnosna polja za vnos
podatkov v PLC (slika 2).
Kljub enostavnosti imamo pri vsakem
vnosu kar nekaj možnosti nastavitev.
Poglejmo si primer na sliki 3:

Slika
Slika 3

gramerjem, zato smo dodali tudi obravnavo alarmov, ki so zasnovani tako, da v
celoti poskrbijo za udobno in pravilno
delo (slika 5).
Kot lahko vidimo moramo v krmilniku
samo definirati alarmna stanja. Program
mora v izbrano polje vpisati logično "1",
kar pomeni aktiven alarm. EH-TD05 sam
poskrbi, da ugotovi prehod v alarmno stanje, omogoči operaterju
potrditev alarma
in sporočilo ob
prenehanju alarma. Seveda zna
vse dogodke opremiti z uro in datumom (time stamping) - slika 6.

ADP so osnovni element programa. Ko
smo pripravili vse potrebne ADP jih
povežemo v logično celoto tako, da
določimo drevesno strukturo prehoda
med ADP (branching).

Slika 6
ZA KONEC

Slika 4
Tako izdelan program nam nudi že skoraj
vse, kar potrebujemo. Manjkajo samo še
alarmi, ki bi jih sicer lahko izdelali z že do
sedaj predstavljenimi orodji, vendar to
ne bi bilo udobno, pa še s prioritetami bi

Slika 5
se moral ukvarjati programer. Namen
EH-TD05 je poenostaviti življenje pro-

V tem članku sem na kratko predstavil
osnovne lastnosti novega izdelka, ki
sveta ne bo spremenil, je pa bil, po predstavitvi na letošnjem sejmu v Hannovru,
v celem svetu sprejet z izjemnim navdušenjem. Še en dokaz, da si dobri izdelki hitro najdejo pot do kupcev.
Ne zgodi se pogosto, da imamo v Sloveniji nove izdelke na voljo hkrati z najbolj
razvitimi državami v svetu, prav zaradi
tega smo pripravili izjemno ugodno
ponudbo začetnega paketa, ki bo, vsaj
tako verjamemo, veliko Slovencem omogočila prijazen prvi ali drugi stik z avtomatiko na najboljši možen način: kombinacijo izdelka enega največjih svetovnih
gigantov s področja elektronike in izdelka, ki
je plod razvoja
majhnega slovenskega podjetja,
nosi pa Hitachijevo ime.
Več podatkov o
akciji "summer
pack" poiščite
v tej številki avtomatike ali na internetu:
http://www.robotina.com.
A
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Informacijska tehnologija, nova priložnost za industrijo!
Avtor: Jure Štangl univ. dipl. ing., Siemens d.o.o.
Na prelomu stoletja pridobiva informacijska tehnologija odločilno vlogo pri mednarodni
konkurenčnosti industrijskih podjetij. Kdor danes tega ne razume ali noče razumeti, v prihodnosti ne bo mogel prenesti zniževanja cen in stroškov na mednarodnih trgih. Osnovna
naloga je, posamezne stopnje proizvodnje inteligentno povezati in s pomočjo inovativnih
rešitev optimirati proizvodni proces. Poleg tega moramo zagotoviti, da bodo prave informacije v pravem časovnem momentu v pravem formatu na pravem mestu. Vse relevantne informacije morajo biti na voljo odločitvenem kadru brez zamud in v tolikšni meri, da jim omogočimo hitre in pametne odločitve. Pri tem mora biti osnovni cilj modernega industrijskega podjetja učinkovito
vodenje proizvodnje in ostalih procesov.
Informacijska tehnologija je veliko doprinesla k fleksibilni, optimalni proizvodnji in
k zagotavljanju upravičenosti investicije.
Konkretno so to varnost, izboljšanje kvalitete in kontrola kvalitete, optimizacija procesov z ekonomskega, tehničnega in okoljevarstvenega vidika, minimizacija surovin
in materialov, energetska optimizacija in
tehnike reciklaže. Tako kot je pred leti
informacijska tehnologija naredila revolucijo v pisarniškem svetu in popolnoma spremenila pisarniške procese, tako danes informacijska tehnologija prodira v industrijo v vseh branžah in išče možnosti z rešitvami, ki omogočajo hitrejši, fleksibilnejši in
učinkovitejši poslovni proces.

kapacitet ali kvalitet. Znanje bo najpomembnejša in najdražja dobrina.

3. Tehnologija interneta
Tehnologija interneta omogoča danes povezavo porazdeljenih proizvodnih mest na
eno centralno delovno mesto. Kot primer
lahko navedemo centralno vzdrževanje za
več proizvodnih mest. Svetovno porazdeljeno proizvodnjo lahko nadzorujemo in
kontroliramo iz enega mesta. V vsakem trenutku lahko dostopamo in primerjamo relevantne podatke proizvodnega procesa kot
so stanje strojev, podatki proizvodnje, … Na
ta način lahko zelo enostavno spremljamo
produktivnost posameznih proizvodnih
mest in direktno primerjamo različne pri-

stope vodenja proizvodnje med različnimi
proizvodnimi mesti. Podjetja lahko svojo
proizvodnjo vodijo veliko bolj učinkovito
kot do sedaj, hitreje prepoznajo napake, izboljšajo kvaliteto in izdelavo produktov in s
tem optimirajo celoten proces.

4. Optimizacija procesa s pomočjo
informacijske tehnologije
V Evropi je stopnja avtomatizacije v industriji v zadnjih letih konstantno naraščala in
je danes npr. v Nemčiji dvakrat višja kot v
ZDA. Samo vodenje proizvodnje iz procesno tehničnega vidika ni mogoče več opravljati hitreje. Zato leži usmeritev podjetji
na optimizaciji procesov s pomočjo informacijske tehnologije. Poleg do sedaj domi-

2. Prihranek stroškov
Osnovni vzvod prihranka stroškov je transparentna povezava posameznih avtomatiziranih delov proizvodnje in prav tako
nivojev proizvodnje, torej od proizvodnje
pa do vodstvenega nivoja. S takim pristopom lahko pri novogradnji ali modernizaciji obstoječe linije zmanjšamo povprečni
čas za izdelavo izdelka, zmanjšamo stanje
zalog, povečamo zanesljivost dobave. Na ta
način lahko v celotnem proizvodnem procesu prihranimo tudi do 30% stroškov.
Smernice pri optimizaciji daje vodstvena
struktura z dostopom do informacij o svetovno porazdeljeni proizvodnji, logistiki in
bazi podatkov. Zaradi dostopa do vseh
podatkov je možno izkoristiti vse potenciale, ki se skrivajo v odnosih med kupci in
dobavitelji. Koncepti za izvedbo so "Supply
Chain Management" (SCM) in "Production Planing System" (PPS). O hitrosti proizvodnje pa pri tem odloča kvaliteta informacijske komunikacije med kupci in
dobavitelji. Po izjavah več vodilnih mož
svetovno znanih podjetij, bo prihodnost
podjetja odvisna od zmožnosti organiziranja notranjih informacijskih tokov in obvladovanja podatkov, ne pa od proizvodnih
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Slika 1: Vpliv informacijske tehnologije na spremembe poslovanja

Slika 2: Časovna primerjava sprememb poslovanja na različnih nivojih vodenja proizvodnje
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nantnih tehnologij so postali pomembni
kriteriji za konkurenčnost tudi ravnanje s
surovinami, izraba proizvodnih zmogljivosti in marketinški pristop. Hkrati pridobiva
zagotavljanje kvalitete vedno večji pomen.
S povezavo proizvodnih podatkov in produkta in reprezentacijo teh podatkov v
namenskem modelu, lahko zelo enostavno
odkrijemo vzrok napake v primeru slabe
kvalitete. S pomočjo inteligentne diagnoze
in optimizacije proizvodnega procesa so
možni prihranki med 5 in 10% na leto, kot
npr. zmanjšanje porabe energije, emisije,…
Pri raziskovanju ekonomičnosti industrijske proizvodnje ne smemo upoštevati
samo začetnih investicijskih stroškov,
ampak stroške celotnega življenskega cikla
naprav. Tako kot se obotavljajo kupci rabljenega avtomobila, ker računajo z visokimi
stroški pogostih popravil, slabo razpoložljivostjo in veliko porabo bencina, moramo
biti tudi pri industrijskih napravah pozorni
na vse stroške. Na primer, pri zgradbah je
razmerje med začetno investicijo in stroškom življenskega cikla približno ena šestina, pri industrijskih mrežah pa je začetna
investicija samo še ena desetina stroškov
življenskega cikla sistema. Zaključek je, da
je zmanjševanje stroškov delovanja zelo
ekonomično in je upravičljivo skoraj za
vsak sistem.

5. Simulacije, diagnoza in
vzdrževanje na daljavo
Moderni integrirani sistemi za vodenje procesov ponujajo pregledno in enotno projektiranje tehnoloških procesov, poleg tega
tudi avtomatizme pri nadgradnji, testiranju
in spremembah celotnega sistema. Vse podatke se vnaša v sistem samo enkrat in
vzdržuje v skupni podatkovni bazi. Tako
lahko vsi delajo na istem projektu neodvisno eden od drugega. S podatkovno integracijo dosežemo enotno projektiranje, modeliranje, simulacijo, krmiljenje in optimizacijo kompleksnih tehnoloških procesov. Obnašanje procesa v realnem času
lahko opišemo z matematičnim modelom,
ki ga implementiramo v simulacijskem modulu. Simulacijski modul nam ponuja neizmerne možnosti za optimizacijo in skrajšanje spuščanja v zagon.
Danes je možno na daljavo opraviti tudi zagon in s tem zmanjšati stroške zagona naprave na tretjino. Možnost diagnoze in vzdrževanja na daljavo pa je zanimiva tudi za
podjetja, ki si ne morejo privoščiti lokalnih
servisnih mest.

6. Inteligentno vzdrževanje
Osnova za izračune, ki so relevantni za vzdrževanje je stalno zajemanje, vrednotenje
in arhiviranje vseh podatkov iz sistema
vodenja proizvodnje. Izračuni iz prvotnih
podatkov temeljijo na objektno orientiranem modelu, ki vsebuje poleg tehničnih
komponent tudi medsebojne tehnološke
odvisnosti v obliki pravil in omejitev. S pomočjo tako zgoščenih podatkov lahko
planiramo in izvajamo dogodkovno orientirane vdrževalne ukrepe. Tak pristop
izboljšuje na eni strani izrabo kapacitet za
vzdrževanje, na drugi strani pa zmanjšuje
čas ustavitve proizvodnje zaradi izvajanja
vzdrževalnih del. Potencial izrabe možnosti pri takšnih rešitvah preventivnega ali
inteligentnega vzdrževanja je zelo odvisen
od stopnje avtomatizacije proizvodnje in
lahko pripelje do zmanjšanja potrebnega
časa za vzdrževanje oziroma do povečanja
razpoložljivosti proizvodnih zmogljivosti.
V praksi preizkušene procentualne vrednosti zmanjšanja stroškov se gibljejo med 5
in 15 %.

7. Fleksibilna proizvodnja
Pri fleksibilni proizvodni je neobhodno
potrebna hitra komunikacija, sinhronizacija in koordinacija med posameznimi deli
proizvodnega procesa. Poleg tega potrebujemo optimalen pretok informacij po
celotnem proizvodnem procesu, kadar koli
mora biti na voljo informacija o vsakem
naročilu in vsakem posameznem proizvodnem koraku. Samo na tak način lahko dosežemo prikaz, vrednotenje in optimizacijo
proizvodnih procesov od naročila kupca,
planiranja proizvodnje, skladiščenja pa do
podatkov delovanja strojev in proizvodnje.
Ta transparentnost delovanja ne omogoča
samo vpogled v aktualno stanje procesa,
ampak posledično prihrani 10 do 20% stroškov na leto.

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
nadzor nad kvaliteto. Vendar je k izboljšanju omogočila šele prepoznavnost in merljivost teh faktorjev (razpoložljivost, storilnost, nadzor kvalitete in učinkovitost proizvodnje).
Inteligentne rešitve, ki danes temeljijo na
informacijski tehnologiji vsebujejo različne oblike modelov, ki vsebujejo povezave
med tehnološkim in tehničnim znanjem
proizvodnega procesa. Informacijska revolucija v industriji se je šele resno začela in
sprošča ogromen inovacijski potencial.
Zgrabiti priložnost, najti pravo pot med
tehnično izvedljivim in ekonomsko upravičenim je cilj bodočih zmagovalcev.

8. Povzetek
V zadnjih letih so bile v okviru re-inženiring projektov, v skoraj vseh večjih industrijskih državah opravljene raziskave možnosti optimizacije proizvodnih procesov.
Paralelno so se spreminjale tudi organizacijske strukture podjetij in prilagajale na
podlagi novih spoznanj in možnosti, ki si
jih prej ni bilo možno niti zamisliti. Kot
rezultat raziskav se je pokazalo šest izvorov
izgub: izpad posameznih naprav, časi
spreminjanja in priprave proizvodnje, kratkotrajni organizacijski zastoji, izgube storilnosti zaradi premajhnega takta proizvodnje, problemi pri zagonu in pomankljiv
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Članek je bil objavljen v zborniku
druge konference Avtomatizacija v
industriji in gospodarstvu od 5. do
6. aprila 2001 v organizaciji DruštA
va avtomatikov Slovenije.
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO ZAJEM IN OBDELAVO PODATKOV

Novo PXI™/CompactPCI™
ohišje z 18 sloti

Novi SCC moduli iz
National Instrumentsa

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

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

Novo PXI/CompactPCI ohišje ponuja 18 slotov za kartice. PXI-1006 vsebuje vodilo, izmenljivi 600W napajalnik in tri ventilatorje, (vsak s pretokom
130CFM~4m3/min).

SCC-FV01 je dvokanalni frekvenčno-napetostni pretvornik, ki
sprejema signale do napetosti +/-10V pri frekvencah do 100 Hz.
Izhodna napetost modula je premosorazmerna vhodni frekvenci in je lahko 0V pri enosmernem vhodu.
SCC-ICP0 je enokanalni modul za aktivne merilnike pospeška,
ki sprejema vhodne signale v obsegu +/-5V
in
ima
vdelan
Besselov
filter tretjega reda za filtriranje
motenj
in antialiasing. Modul ima vdelan tokovni generator 4mA za
pogon ICP-združljivih senzorjev.
Dvokanalni SCC-RTD01 modul lahko priklopimo na 2, 3 in 4žični platinasti RTD senzor, modul pa zagotavlja tudi izvor toka
A
za napajanje RTD senzorjev.

Ohišje ima dovršen sistem za odvajanje toplote, posebno prožilno vodilo v
zvezda konfiguraciji in poseben 10MHz takt, ki skrbi za sinhronizacijo med
moduli. Ob uporabi dveh vdelanih PXI-PXI mostov je moč povezati v PXI1006 do 18 kartic ob polni prepustnosti 132 Mbyt/s, ki jo definira PXI standard.
Napajanje za vseh 18 slotov v ohišju se lahko vključuje daljinsko preko DB9 konektorja. Na konektor so pripeljane tudi napetosti +3.3, +5 in +12V
A
tako, da jih upravljalci lahko daljinsko nadzirajo.
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO - Programsko orodje za enostavne kontrolne naloge

Intuitivno konfiguriranje in programiranje za enostavne kontrolne naloge
Avtor: Andrej Maselj, Siemens d.o.o.
tep 7 Lite" programsko orodje Siemens Automation and Drives
Group (A&D) je namenjen za enostavne kontrolne naloge.
Orodje, načrtovano po zadnjih svetovnih trendih uporabniških
vmesnikov, omogoča začetniku enostavno in hitro učenje programiranja PLC-jev. Tipična področja uporabe so samostojni standardni stroji, obdelovalni stroji in manjše proizvodne linije. Novi "Step 7 Lite" je
združljiv s krmilniki Simatic S7-300 in C7 kot tudi z ET200X ter ET200S
distribuiranimi vhodno izhodnimi enotami s CPU funkcionalnostjo.
Poleg procesne enote je možno konfigurirati do 32 vhodno izhodnih
modulov s programom do 1000 simbolov in 100 blokov.

“S

odpre okno z izdatno pomočjo in
možnimi rešitvami. Opisana pomoč je
nastavljiva od kratkih nasvetov do
izčrpne pomoči z razlagami, povezavami in celo priročniki. Poleg tega
ima orodje tudi močno vsebinsko orientirano pomoč. Za nove uporabnike
je na voljo uvajalni paket "Getting
Started".
Prenos projekta v okolje "Step 7 Basis/Professional" je mogoč z uporabo
Import/Export funkcij. Slednje dopušča
uporabo že izdelanega projekta v razširjenih mrežnih aplikacijah ali tehnološko
zahtevnih procesih. Možno je tudi
združevanje "Step 7 Lite" z orodji S7-PLCSIM (simulator) in TeleService za daljinsko povezovanje.
Funkcijsko se "Step 7 Lite" uvršča med
"Step 7 Micro/Win" za programiranje
mikro krmilnikov S7-200 in "Step 7
Basis/Professional" za izdelavo zahtevnejših avtomatizacijskih aplikacij. Novo
programsko orodje, v katerem lahko uporabnik programira v njemu najljubšem
načinu (lestvični diagram, tekstovnem
jeziku ali s funkcijskimi bloki), je bilo
načrtovano predvsem s poudarkom na
enostavnosti, inštrukcijski set pa je prilagojen kontrolnim nalogam. Programiranje funkcijskih in komunikacijskih modulov ni podprto, niti konfiguracija mrežnih povezav z distribuiranimi vhodno
izhodnimi enotami.

Uporabniški vmesnik nudi okolje in funkcije na enak način, kot jih sam operacijski sistem Windows ter tako omogoča
enostavno navigacijo s poudarkom reševanja zastavljenih nalog. Snovalci orodja
so pri izdelavi orodja upoštevali predvsem naslednje principe:
Samo-pojasnjevalnost = hitra učljivost:
"Step 7 Lite" optimalno podpira uporabnika v vseh fazah projekta, da lahko reši zastavljeno nalogo v najkrajšem možnem času. Programsko orodje je izdelano tako, da izvajanje funkcij
nudi uporabniku tudi pojasnjevalni
značaj.
Pričakovana ustreznost = domačnost:
Pri uporabi "Step 7 Lite" dobi uporab-

nik občutek, da popolnoma obvladuje
programsko orodje. Ta mu nudi občutek domačnosti, tudi v primeru, ko je
pred tem uporabnik uporabljal konkurenčne produkte. Občutek obvladljivosti je dosežen z novim uporabniškim nadzornim oknom, enostavno
navigacijo in razumljivimi barvnimi
opozorilnimi zapisi.
Aplikacijska orientiranost: "STEP 7
Lite" ima osnovno vidne tiste funkcije,
ki jih uporabnik trenutno potrebuje
za rešitev konkretnega problema.
In ko je nekaj nejasno? "Step 7 Lite"
ima vdelan nov več-nivojski sistem
pomoči. Če uporabnik zadrži kazalec
miške na simbolu ali ukazu, se mu

"Step 7 Lite" deluje na operacijskem sistemu Windows 98, ME in 2000 in zahteva
minimalno prostora ter pomnilnika na
programirni napravi ali osebnem računalniku. Projekt zaseda skromno količino prostora, na primer: 1,4 MB disketa
zadošča konfiguraciji z eno procesno
enoto in petimi vhodno izhodnimi moduli, dvajsetimi programskimi bloki s po
8 KB vsak in eno simbolno tabelo s stotimi vnosi.
Na tržišču se bo produkt "Step 7 Lite"
pojavil koncem leta 2001 in bo namenjen
uporabnikom družine S7-300, C7 in ET200 CPU z manjšimi aplikacijami, ki ne
želijo vlagati veliko časa in sredstev v
programiranje in konfiguracijo krmilnih
A
sistemov.

Obiščite poslovno/tehnični portal HYDRA - na enem mestu boste našli informacije, ki jih potrebujete!
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GZS - EFCA 2001 - Konferenca “Obnova Balkana”

EFCA 2001 - Konferenca " Obnova Balkana "
Poročilo s konference in letne skupščine EFCA, Ljubljana 27. - 29. maj 2001
Avtorja: Franc Žle - sekretar, Mag. Vekoslav Korošec - predsednik, GZS
EFCA je v sodelovanju z gostiteljem ZISP - Združenje inženirsko svetovalnih podjetij - izvedla 27. 29. maja 2001 v Ljubljani poslovno konferenco in letno skupščino. Dogodka se je udeležilo 140
predstavnikov inženirsko svetovalnih podjetij, predstavnikov institucij EU, upravnega odbora
EFCA, predsednik in izvršilni direktor FIDIC - mednarodnega združenja svetovalnih inženirjev.
Ta konferenca in letna skupščina je bila izvedena prvikrat v državi izven EU z namenom, da pomaga promovirati svetovalni inženiring v državah v tranziciji za razvoj investicijske prakse po direktivah EU.
ZAKA J KONFERENC
KONFERENC A IN SKUPŠČINA
V LJUBLJANI
LJUBLJANI
Največja poslovna priložnost za evropski svetovalni inženiring v letu 2001 in naprej je
obnova in modernizacija držav jugovzhodne
Evrope. Na konferenci naj se srečajo podjetja
in institucije iz EU in vseh držav
jugovzhodne Evrope, se spoznavajo in se dogovarjajo za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja. Najbolj primerno mest za tako konferenco je bila izbrana Ljubljana.
ZISPS je že organiziralo letne
skupščine inženirsko svetovalnih
združenj držav CEFTA. Udeleženci so ugotovili, da ima
združenje kadre in materialno
osnovo za izvedbo evropske konference. ZISPS je član FIDIC od
leta 1993 in EFCA od leta 1998. V
sodelovanju z obema mednarodnima organizacijama uvaja v slovensko okolje
metode svetovalnega inženiringa, etiko in sodobno poslovno prakso v graditeljstvu in javnih naročilih. Obe združenji sodelujeta s svetovno banko za obnovo in razvoj, pripravljata
osnutke za direktive za javna naročila, sodobne oblike financiranja infrastrukture, razvoj,
varstvo okolja, racionalno rabo energije in
organizirata lobby za razvoj proste konkurence v vseh mednarodnih institucijah. Sodelovanje predstavnikov ZISPS v strokovnih odborih obeh organizacij, prevajanje publikacij in
prevzemanje poročil ter priporočil obeh
združenj, je najpomembnejši vir in zgled za
razvoj sodobne poslovne prakse v Sloveniji.

SVETO
SVETOVALNI INŽENIRING
Svetovalni inženiring ni samo čist tehnični
nasvet in načrt, ampak je mnogo več. Tehnični predlog je osnova za vsak projekt, za katerega je dodatno potrebno ponuditi široko paleto storitev. Te storitve se lahko povzame v
naslednjih točkah:
svetovanje za naročilo in finaciranje projekta,
določitev ciljev projektnega in izvedbenega managementa,
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študije izvedljivosti projekta,
zasnova načrtov,
izdelava detajlnih načrtov,
pridobite izvajalcev in dobaviteljev,
izvajanje pogodb in nadzor gradnje ter
montaže.
Inženiring svetovalne storitve naročajo inve-

stitorji. Naročniki stalno povečujejo naročila
za celoten spekter storitev vezanih na projekt
od svetovanja, ekonomskih, pravnih, računovodskih, finančnih in drugih storitev.
Inženiring svetovanje in sorodne storitve so
po naravi intelektualne storitve in iz tega razloga nematerialne. Zato so v javnosti nevidne
in malo poznane.
Inženiring storitve se uporabljajo za:
gradnjo vseh vrst zgradb v celoti ali samo
njihovih glavnih funkcij,
infrastrukturna dela (ceste, železnice, mostovi, tuneli, pristanišča, letališča, parkirišča, itd.),
razvoj in vzdrževanje javnih naprav (voda,
energija, telekomunikacije, itd.)
industrijske obrate (skladiščenje surovin
in materialov, raziskave in razvoj procesov),
zaščito okolja (predelava odpadkov, kontrola onesnaženja )
poljedelstvo (namakanje, razsoljevanje,
itd.),
eksploatacija naravnih virov (rudarstvo,
pridobivanje plinov in nafte, i.t.d.),
računalniške storitve (obdelava podatkov,
svetovanje za strojno in programsko opre-
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mo, i.t.d.),
management in organizacija (razvoj kadrov, tehnologije, i.t.d.)
planiranje (urbano, transport, itd.).

Sekt ors
ors ki ekonoms
ekonoms ki pomen in n jejegov
gov vpliv na gradbeni
gradbeni sektor
sektor
Zadnja EFCA statistika dokazuje, da celotni svetovalni inženiring v gradbeništvu, v
državah EFCA članicah zaposluje nad 650.000 visoko kvalificiranih strokovnjakov, kar
predstavlja povprečno 1,5
zaposlenega na 1000 prebivalcev. Za isto skupino držav,
so inženiring investicije ocenjene na 1530 miljard evrov
in pri tem je delež svetovalnega inženiringa ocenjen na
približno 70 miljard evrov,
kar je približno 158 evrov na
prebivalca. Od teh 70 miljard
evrov je izvoz približno 20 miljard. Povprečna
velikost inženirsko svetovalnih podjetij varira
med državami, toda večinoma so mala in v
severni Evropi, ki je med razvitejšimi, imajo
podjetje manj kot 10 zaposlenih. Prihodki po
tržnih segmentih so med državami znatno
različni. Najpomembnejši segmenti trga so
gradbeništvo, industrija, energija in okolje.

KA J JE EFC A?
EFCA
je evropska federacija, ki zastopa svetovalni inženiring in sorodne storitve,
združuje 25 nacionalnih združenj,
zastopa nad 850 podjetij,
v njih je zaposleno nad 200.000 strokovnjakov,
letni prihodek je nad 18 miljard evrov,
posredni vpliv je 20 x večji kot njihov prihodek,
je neprofitna in neodvisna profesionalna
organizacija,
usmerjena je v zastopanje in promocijo
svetovalnega inženiringa in sorodnih storitev,
lobira institucije EU tako, da direktive in
predpisi zagotavljajo korektno delovanje
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svetovalnega inženiringa in sorodnih
storitev tako za svetovalno dejavnost kot
za javni interes,
zastopa interese članic do kreditnih agencij, kot je npr. Svetovna banka, Evropska
banka za obnovo in razvoj in do drugih
institucij izven Evrope.
Deluje, da zagotovi:
primerne zakone,
korektne poslovne pogoje,
delujočo selekcijo in dodelitev naročil,
ustrezne informacije,
primerno publiceteto,
od članic zahteva spoštovanje profesionalnega kodeksa, ki usmerja sposobnost in
kvaliteto njihovih storitev.

ZDRUŽENJE
ZDRUŽENJE INŽENIRSKO
INŽENIRSKO
SVETO
SVETOVALNIH PODJETIJ
PODJETIJ - ZISP
Združenje za inženiring in ostale intelektualne dejavnosti iz SKD 71.00 - 74.00 je bilo
ustanovljeno 1981 v okolju GZS. Po letu 1990
se je izvedla ločitev med svetovalnim in izvedbenim inženiringom. Leta 1993. je bilo ZISP
sprejeto v FIDIC in leta 1998. v EFCA. Celotna
dejavnost tehnične storitve SKD 74.20, ki je
statistični razred za inženiring obsega nad
4000 podjetij z nad 5000 inženirji.
ZISP:
zastopa inženirsko svetovalna podjetja do
javnega sektorja, oblikuje stališča in predloge za posodabljanje predpisov s področja gradnje, urejanja prostora, varstva kon-

kurence in pogojev za opravljanje dejavnosti,
sodeluje v FIDIC in EFCA ter z koordinacijo združenj za svetovalni inženiring svetovalni držav CEFTA, t. j. kandidatk za članstvo v EU,
organizira sodelovanje z združenji držav
jugovzhodne Evrope,
organizira prevajanje in adaptacijo FIDIC
knjig v slovenščino,
sodeluje na sejmih doma in tujini ter organizira strokovna posvetovanja.
je odprto združenje za podjetja sorodnih
storitev povezanih z inženiring dejavnostjo in jim nudi svoje okolje, organizacijsko
koordinacijo in inženiring metode za razvoj in promocijo intelektualnih storitvenih dejavnosti.

KONFERENC A
"OBNOV
"OBNOVA BALKANA"
Konferenca je pomemben razvojni korak k
povečanju angažiranosti EFCA za razvoj trga
inženiring storitev. Jugovzhodna Evropa je
razvojno najbolj perspektivno področje. EU
je organizirala programe OBNOVA za financiranje obnove JVE in program SECI "jugovzhodna evropska pobuda za kooperacije."
Oba programa podpirata vsestranski družbeni, gospodarski, kulturni, izobrazbeni in ostali razvoj, da bodo te države dosegle razvojno
stopnjo za integracijo v EU. Predstavniki EU
so predstavili programe pomoči in oblike so-
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delovanja za obnovo. Pogoji za prejem pomoči zahtevajo organiziranost javnega sektorja
in posebej organiziranost inženiringa za razvoj konkurenčne sposobnosti in prehod na
kratke liste pri institucijah EU.
Predstavniki vseh združenj iz držav nekdanje
Jugoslavije in Bolgarije so predstavili svoja
združenja in organiziranost svojih držav za
obnovo ter razvoj. V Ljubljani so se prvič po
razpadu Jugoslavije srečali predstavniki vseh
inženiring združenj in izrazili interes za
razvoj sodelovanja. Konferenca je ustvarila
pogoje za razvoj pobud za sodelovanje med
združenji in organiziranje za skupno nastopanje na razpisih obnove in razvoja.
Vsa združenja držav jugovzhodne Evrope so
imela svoje prostore za vodenje partnerskih
poslovnih razgovorov in razvoj sodelovanja.
Prioritetna področja za obnovo, razvoj in dolgoročne kooperacije so:
infrastruktura
vode
sanacija in urejanje okolja
energija
informatika in telekomunikacije
sodobna gradnja
avtomatizacija zgradb in naselij (integrated facility management in integrated
business management of buildings)

EFC A - VLOG
A , DEJA
VLOGA
DEJAVNOSTI
VNOSTI IN
PRILOŽNOS
TI
PRILOŽNOSTI
EFCA je največja priložnost za inženiring:
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za organiziranje združenja po načelih
FIDIC in EFCA (neodvisen in samostojen
inženiring izven vpliva državnih ali paradržavnih institucij),
prevzemanje sodobne mednarodne zakonodaje, tehničnih predpisov oz. direktiv,
sprejemanje mednarodne poslovne prakse,
vzpostavljanje sodelovanja s svetovalnimi
podjetji iz cele EU (obiski, povabila, cross
border sodelovanje),
omogoča mednarodno sodelovanje na državnem in na podjetniškem nivoju. Za
vsako povabilo ali ponudbo se preko EFCA ali njenih članic lahko išče in najde najbolj primerna inženiring, industrijska in
druga podjetja za vzpostavitev sodelovanja,
z EFCA članicami se vzpostavlja zgodnje
sodelovanje za skupno nastopanje na razpisih EU za projekte ali države skupnega
interesa.

EFC A - STR
OKO
OVNI ODBORI
STROK
ODBORI
Strokovni odbori, imenovani task forces so
oblika mendnarodnega strokovnega dela EFCA, v katere vstop je dokaj odprt za članice.
TASK FORCE je prostovoljna strokovna interesna skupina, samoiniciativno organizirana za doseganje cilja, ki je skupnega pomena
za EFCA. Člani skupine se samostojno organizirajo, določijo cilje, program dela, vire financiranja in izvedejo nalogo. Posebnost in
primerno za zgledovanje je načelo strokovnih
skupin: samoiniciativno se organizirajo in samoiniciativno dosežejo cilj, ne glede na napore oz. probleme.
Task forces so organizirani posebej za področja:
okolje,
racionalna raba energije,
informatika in telekomunikacije,
infrastruktura,
privatno financiranje infrastrukture,
projektno financirnaje i.t.d.

PRILOŽNOS
TI ZA SLO
PRILOŽNOSTI
SLOVENIJO
Razvoj poslovnih priložnosti z EFCA članicami je opisan v gornjih točkah poročila. Za ostala področja Evrope so se na konferenci ustvarile nove priložnosti.
Države jugovzhodne Evrope:
oblikovanje dolgoročnega programa inženiring sodelovanja z združenji in podjetji
za inženiring, razvoj industrijskih kooperacij in barter poslov,
organiziranje skupnih regionalnih strokovnih odborov in grozdov za vse vrste inženiring poslovnih dejavnosti po metodah
in poslovnih pogojih prilagojenih na možnosti v JVE,
stalni sejmi in strokovni kongresi za razvoj
dolgoročnega gospodarskega sodelovanja,
organiziranje standardnih strokovnih seminarjev za aktualne razvojne teme (obno-
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va infrastrukture, sodobna gradnja, informatika in telekomunikacije ),
organiziranje skupnih podjetij.
Z vsako od teh držav je na podjetniškem nivoju že doseženo sodelovanje. Nadaljevati se
mora s skupinskim nastopanjem na sejmih,
strokovnih kongresih in uporabiti za razvoj
poslovne mreže inženiring združenja in gospodarske zbornice.
CEFTA države
pričakujejo pobude za razvoj srednjeevropskega področja v skupnih projektih in
v svoji organizaciji za razvoj konkurenčne
sposobnosti
pričakujejo naše pobude za skupno nastopanje na trgih JVE in VE,
predlagajo razvoj dolgoročnih kooperacij
predlagajo da vodimo task force za JVE
Sosednje države
Avstrija, Italija, Hrvaška in Madžarska
predlagajo v letu 2001 izvedbo poslovnih
konferenc po vnaprej določenem programu za konkretne cilje. Obveznost ZISPS je
realizirati pobude.
Posebej Avstrija želi skorajšnje srečanje.
Nemčija
Glede na dosedanje sodelovanje je dogovorjeno srečanje delegacij v Muenchnu
oziroma južni Nemčiji in sicer letos ob
priliki zanimivega sejma ali strokovnega
kongresa.

POVZETEK
POVZETEK
EFCA dogodek v Ljubljani je pokazal, da je
združenje sposobno uspešno organizirati
evropske konference po standardih EU, v
polno zadovoljstvo udeležencev, ki so bili
izjemno zadovoljni z organizacijo, gostoljubjem in razvitostjo Slovenije.
ZISPS ima novo izhodišče za razvoj inženiringa in poslovno sodelovanje v EU in v državah CEFTA in državah jugovzhodne Evrope.
Dokumetacija za dogodek je pomembno
vodilo za razvoj združenja in inženiringa
za povečanje gospodarske uspešnosti Slovenije.
Združenje se mora pospešeno organizirati
po smernicah FIDIC, EFCA in EU.

ZAHVALE
ZAHVALE
Združenje se zahvaljuje za sodelovanje in
pomoč pri izvedbi dogodka:
GZS - prostori, finančno računovodska služba in ostale strokovne službe za pomoč
pri izvedbi
Ministrstvo za gospodarstvo - državna pomoč za povabilo delegatom iz JVE
Mesto Ljubljana, županja - pozdravni nagovor ob otvoritvi dogodka na ljubljanskem
gradu
Festivalu Ljubljana in Arhivu Republike Slovenije - za izvedbo sprejema na ljubljanskem
gradu in predstavitev razstave ob 10-letnici
A
neodvisnosti Republike Slovenije
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Avtomatizacija zgradb
Primerjava EIB inteligentne instalacije in LonWorks tehnologije
Priredil: Miha Erklavec, univ. dipl. inž., (sposojen članek iz revije DE)
EIB in Lon pripadajo sistemom inteligentnega univerzalnega ožičenja, ki so del modernega
upravljanja zgradb. Oba sistema sta del evropskega standarda CEN TC 247, kjer sta standardizirana kot način komunikacije med posameznimi elementi. Za razliko od EIB, ki je bil razvit kot
nadgradnja elekričnih instalacij v zgradbah, je LonWorks razvit kot kompleksna tehnologija
vodenja v komunikacijsko zahtevnih sistemih. Sistem LonWorks vključuje poleg LON inteligentne
instalacije tudi LonMark standarde za zagotavljanje odprtosti na 7. Nivoju ISO/OSI standarda,
LNS mrežni operacijski sistem za podporo strežnikom in uporabnikom omrežja.
LonWorks odprti sistem ni namenjen samo
inteligentnim instalacijam v zgradbah ampak
pokriva tudi druge zahtevnejše procese
avtomatizacije:
Industrijska avtomatizacija
Avtomatizacija transporta (vlaki, letala)
Avtomatizacija distribuiranih sistemov
(distribucija električne energije, distribucija toplotne energije) in podobno.
V nadaljevanju bomo primerjali EIB in LON
kot sistema vodenja in upravljanja zgradb.
Primerjali bomo odprtost, način vgradnje,

instalacije, parametriranje in vodenje
posameznih podsistemov.
Za lažje razumevanje je tu razlaga kratic, ki se
jih uporablja:
BCU priključek na omrežje (bus couple
unit)
CSMA Protokol z detekcijo trkov
CRC Zaščita in korekcija napak
CAIzogibanje trkov
EIB European Installation Bus
JINI Tehnologija na osnovi JAVA, ki jo razvija SUN Microsystems za inteligentno

2) Osnovni podatki obeh sistemov

2.1 Ime
2.2 Gradniki omrežja

LON

povezovanje naprav
LonWorks Network Services mrežni
operacijski sistem narejen na osnovi
tehnologije strežnik-odjemalec
LON Local Operating Network inteligentna krmilna omrežja razvita v podjetju
ECHELON
LonMark Organizacije sestavljena iz uporabnikov LonWorks tehnologije, ki skrbi za odprtost
in "interoperabilnost" elementov na aplikacijskem mrežnem nivoju.
LonTalk Protokol, ki je osnova LonWorks tehnologije in je od leta 1997 ANSI standard 709.
LonWorks Tehnologija avtomatizacije odprtih
LNS

EIB

Local Operating Networks
European Installation Bus
Vozel (Node)
Uporabnik (Teilnehmer)
Kanal (Channel)
Linija (Linie)
Podomrežje (Subnet)
Področje (Bereich)
Ruter (Router)
Veznik (Koppler)
Grupa (Group)
Grupa (Gruppe)
Domena (Domain)
2.3 Preverjanje
ECHELON
EIBA, organizacija proizvajalcev EIB elementov
LonMark združenje
Nacionalna združenja, KOT so LNO (Lon Nutzer
Organisation), Lon Users France, Lon Users Italy
Neuron procesor, sestavljen iz treh 8 bitnih
8 bitni procesor
2.4 Procesor
procesorjev v raznih verzijah
3150 (zunanji spomin, FLASH, RAM))
3120xxx (notranji spomin (FLASH, RAM)
Transciever
BCU
2.5 Oddajnik sprejemnik
Spomin
FLASH 2048 Byte
EEPROM 991 Byte
RAM 2048 Byte
RAM ca 100 Byte
(3120E2 od Toshibe)
(BCU 2 od Siemensa)
“Interoperabilnost” in kompatibilnost je
“Interoperabilnost” in kompatibilnost je
2.6 “Interoperabilnost”
zagotovljena in preverjana s strani LonMark
zagotovljena z oznako EIB
organizacije, ki skrbi za postavljanje standardov
in preverjanje izdelkov posameznih proizvajalcev
AVTOMATIKA
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3) Tehnične primerjave

LON
3.1 Tehnologija

EIB

Popolnoma razpršena inteligenca

Razpršena inteligenca

Produkti raznih proizvajalcev se lahko preko LonTalk protokola
pogovarjajo med seboj
Do 32.000 vozlov v enem omrežju

Pošiljanje telegramov med senzorji in aktuatorji različnih
proizvajalcev
Do 10.000 uporabnikov v enem omrežju

Podpira veliko različnih komunikacijskih prenosnih poti

Podpira tri komunikacijske prenosne poti

Podpira enostavne in sestavljene kompleksne topologije (linija,
zvezda, drevesna struktura, zaprti krog, prosta toplogija)

Podpira topologije, kot so linija, ali zvezda ali drevo, ne
podpira pa kompleksnih topologij, kot so zaprti krog ali prosta
topologija
Naslavljanja omrežja na uporabnika,grupo ali področje

Naslavljanje omrežja na več načinov (vozel, podsistem, grupa,
in domena)
3.2 Hitrosti prenosa

Hitrosti do 1.25 MBaud. Hitrosti so odvisne od izbire
prenosnega medija

9600 Baud, ni na izbiro hitrejšega medija

Do 4000 sporočil v sekundi Najbolj se uporablja 78 Kbaud v
prosti topologija

25-50 sporočil v sekundi

250-500 sporočil v sekundi
Power line 4400 Baud
3.3 Komunikacijske poti

Power line 2400 Baud

Do 10 sporočil v sekundi

3 – 5 sporočil v sekundi

Možne komunikacijske poti

Možne komunikacijske poti

Radio zveza

EIB radio zveza

Vpleteni par (več načinov)

Vpleteni par

FTT Prosta topologija
220 V omrežje

220 V omrežje

Koaksialni kabel
Optični kabel
3.4 “Interoperabilnost” in
kompatibilnosti

3.5.Nastavljanje parametrov
in programiranje vozlov

3.6 Orodja

3.7 Prilagodljivost

3.8 Daljinski nadzor in
vodenje (CNS)
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z vmesnimi členi tudi optika

Infra rdeča komunikacija
LonMark organizacija skrbi za postavljanje standardov
“interoperabilnosti”. Proizvajalci, ki so tudi člani organizacije in
vplivajo na odločitve lahko zaprosijo za preverbo svojih elementov
ter LonMark znak. LonMark znak pomeni, da je element primeren za
vgradnjo v odprto “interoperabilno” omrežje. Proizvajalci,lahko sami
sledijo navodilom LonMark in izdajo svojo izjavo, da so elementi
LonMark skladni.
Za lažje razumevanje teh parametrov s strani uporabnika
predvideva mrežni operacijski sistem LNS uporabo posebnih
programov, ki se imenujejo LNS PLUG-INS in jih da proizvajalec
elementov skupaj z elementi na voljo uporabnikom. LNS plug-in
programi so uporabniku prijazni vmesniki
Uporabnik lahko tudi sam napiše aplikacijo v programu
NeuronC ali s pomočjo orodij kot je VisualControl.
Orodja za programiranje, konfiguracijo, povezovanje omrežja,
dokumentacijo in nadzor so dobavljivi s strani večih različnih
proizvajalcev. S tem je LonWorks tehnologija tudi na tem področju
odprta. Zaradi velikega števila proizvajalcev je tudi cena teh
produktov konkurenčna
Zelo prilagodljiva tehnologija. Možnost pisanja lastnih
programov na posameznih vozlih
Širok spekter produktov ne samo za potrebe avtomatizacije
zgradb ampak tudi širše
Popolnoma mogoč. Vsaka mrežne spremenljivka, tako
vhodna, izhodna ali konfiguracijska je vsak trenutek dosegljiva
Uporaba prenosa na pobudo noda (binding), povpraševanja
po podatkih (polling) in mehanizma vprašanje-odgovor (requestresponse)
Možna uporaba standardnih SCADA ali drugih vmesnikov
človek – stroj preko OPC, DDE vmesnika ali pa z gonilniki
proizvajalcev

AVTOMATIKA

Vsaka naprava mora slediti strogim zahtevam in standardom,
ki jih preverja EIBA. Tako so naprave združljive v omrežje.

Uporabnik lahko nastavlja samo parametre, ki so predpisani s
strani proizvajalca v aplikaciji

Uporabnik ne more sam spremeniti programa in
preprogramirati elementa
ETS je edini program za postavljanje, konfiguriranje in
dokumentiranje EIB omrežja.

Samo uporaba standardnih programiranih modulov. Ni možno
spreminjati programov
Širok spekter produktov na omejenih področjih (osvetlitev)
Možno vendar povezano z programiranjem
Uporaba mehanizma request-response. Ne pozna “binding” in
“polling” mehanizma
Preko OPC vmesnika povezljivo s SCADA sistemi

INTELIGENTNE ZGRADBE - LonWorks VS EIB

3.8 Podpora
INTERNET in JINI
tehnologiji

LON
Dostop do Interneta je možen preko routerjev, tipa i.LON
ki delajo na tretjem nivoju ISO/OSI standarda. LonTalk je
tuneliran preko IP protokola. Omrežje s tem ne izgubi
svojih bistvenih značilnosti in IP kanal postane eden od
fizičnih prenosnih medijev. Senzorji in aktuatorji se lahko
pogovarjajo neposredno preko IP kanala

EIB
Dostop je možen preko programskih vmesnikov
centralnih naprav (PC računalnik)
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Vsi podatki omrežja so dostopni tudi preko spleta
Podpira JINI tehnologijo
3.9 Uporabnost in Ø Uporablja se na vseh področjih avtomatizacije po
razširjenost
celem svetu
Ø Najbolj razširjen in de-facto standard v svetu za
avtomatizacijo zgradb.
Ø Pokriva vse podsisteme, ki nastopajo v
inteligentnih zgradbah od enostavnih osvetlitev,
konvektroji, žaluzije, kontrola dostopa do kompleksnih
kot so naprave za klimatizacijo, vodenje energetskih
postrojenj in podobno
Ø Standard tudi v avtomatizaciji indutrije
polprevodnikov ter naftni industriji
interoperabilnih sistemov, ki zajema LonTalk
protokol, LonMark standarde in navodile, LON
kompatibilne odprte elemente, LNS mrežni operacijski sistem ter programska orodja.
Neuron Osnovni gradnik, LON mikroprocesor, ki je del vsake naprave.
OSI
Open System Interconnection,
model predstavitve komunikacije
SNVT
Standard Network Variable Types
Standardizirane mrežne spremenljivke

Zaključek
V Evropi se uveljavljata oba sistema za avtomatizacijo zgradb ozioma sistema inteligentne hiše.
Osnovna razlika med obema sistemoma je v
zgodovini njihovega razvoja.
EIB sistem se je razvijal iz potreb enostavnejšega
ožičenja v zgradbah in se je začel približevati tehnologijam avtomatizacije. LonWorks tehnologija
pa izhaja iz klasičnih sistemov avtomatizacije in
se je razvijala na področje inteligentnih instalacij
in avtomatizacije odprtih sistemov.
Iz tega razloga ima tudi EIB zgoraj namenjene
omejitve predvsem pri tehničnih značilnostih in
tudi pri uporabnosti. To se vidi tudi pri proizvajalcih elementov obeh tehnologij. EIB so na zače-

Vsi podatki omrežja so dostopni preko spleta
Podpira JINI tehnologijo
Ø Uveljavlja se predvsem v delu Evrope z nemškim
vplivom.
Ø Uporaben kot sistem inteligentne instalacije v
posameznih podsistemih inteligentnih zgradb
Ø Pokriva enostavne podsisteme, konvektorji,
žaluzije, kontrola dostopa, osvetlitev, ne podpira pa
kompleksnih vodenje klimatskih naprav in energetskih postrojenj. Tu se priključuje na druge tehologojije kot je Profibus
Ø Ne pojavlja se na nobenih drugih področjih
avtomatizacije

tku prevzeli proizvajalci opreme za instalacijo
(proizvajalci stikal, luči in drugih enostavnih
senzorjev in izvršilnh organov). LonWorks pa so
prevzeli proizvajalci elementov za avtomatizacijo. Kot prvi so ga prevzeli proizvajalci naprav za
prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. Šele sedaj
pričenjajo to tehnologijo uporabljati tudi proizvajalci elementov za instalacije (stikala, luči).
EIB ima določeno prednost pred LonWorks
tehnologijo pri izgradnji enostavnih podsistemov. S šolanjem in samo enim orodjem, ki je
na voljo, ni potrebno posebnih znanj za postavitev in avtomatizacijo podsistemov, ki jih
pokrivajo elementi EIB. LonWorks tehnologija je rahlo kompleksnejša in širok nabor orodij zahteva več znanja pri postavitvi sistema.
Se pa ta značilnost hitro prevesi v prid LonWorks tehnologiji. V trenutku, ko gledamo
zgradbo v celoti in ne samo njen instalacijski
del ampak tudi energetska postrojenja, toplotne postaje, agregatske postaje in podobno,
pa postane LonWorks tehnologija enostavnejša za uporabo. EIB namreč ne pokriva vseh
podsistemov v zgradbah temveč se povezuje s
kompleksnejšimi tehnologijami, ki jih ne
obvadujejo instalaterji šolani za postavljanja EIB

AVTOMATIKA

omrežij. Tu so potrebna drugačna strokovna
znanja za programiranje in vzdrževanje drugih
elementov in omrežjij. LonWorks tehnologija
pokriva vsa področja in vse podsisteme.
Uporabnik, ki pozna LonWorks tehnologijo,
opravi z vsemi podsistemi v zgradbah. Poleg tega
vedno več proizvajalcev teh podsistemov nudi
svoje standardne LonWorks in LonMark kompatibilne rešitve, tako da je uporabniku enostavno povezati elemente v omrežje.
Zaradi svoje razširjenosti in uporabnosti podpira
LonWorks tehnologijo že okoli 5000 proizvajalcev
po celem svetu. V Evropi je okoli 1000 proizvajalcev, če se ne računa svetovnih koncernov kot so
Philips, Honeywell GE in drugi. Samo v Nemčiji je
članov LNO (Lon Nutzer Organization Deutschland) okoli 250. Posebej močno je LonWorks odprta tehnologija v Evropi prisotna v skandinavskih
državah ter v zadnjem času v Italiji. Zaradi te razširjenosti postaja LonWorks de-facto standard na tem
področju avtomatizacije v svetu.
EIB se uveljavlja predvsem v delu Evrope z nemškim vplivom. Prevzeli so ga proizvajalci instalacijske tehnike. Močno je prisoten na področju
vodenja osvetlitve prostorov. Trenutno ga podpira okoli 200 proizvajalcev.
A
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Avtomatizacija in nadzor termalnega
kopališča TERME 3000
Priredil: Aleš Skušek, David Dovgan, Metronik
V Zdravilišču Moravske Toplice, je bil v letu 2000 zgrajen nov bazenski
kompleks TERME 3000. Zdravilišče je pridobilo več kot 2500 m2 novih
vodnih površin v enajstih bazenih, namenjenim gostom z različnimi željami in potrebami. Za njihovo dobro počutje, je bilo treba izbrati optimalne
procesne parametre in zasnovati učinkovit sistem upravljanja s klimatizacijskimi napravami, sistemi za ogrevanje bazenske vode in drugimi
energetskimi in razvedrilnimi sklopi. Velikost kompleksa in veliko
število porabnikov so skladno z zahtevami po varčni rabi energije narekovali optimiranje sistemov
tako s strojnega kot regulacijskega vidika, kar smo zagotovili z vključitvijo sodobnih načinov vodenja
sistemov in uporabo kompleksnih rešitev računalniškega vodenja in nadzora.
Ob uspešnem sodelovanju z investitorjem in projektantskimi podjetji ter
poznavanju problematike sistemov vodenja tovrstnih objektov smo v Metroniku razvili učinkovit sistem vodenja
in računalniškega
nadzora
TERM
3000 (slika 1).
V nadaljevanju je
podrobneje predstavljen sistem vodenja in centralnega nadzora novega
bazenskega kompleksa z njegovimi bistvenimi gradniki in
značilnostmi.

čevanje in toplozračno ogrevanje garderob, sanitarij, podbazenja, avle, savne in
kuhinje. Za vodenje
klimatskih naprav
skrbijo trije krmilniki GE-FANUC. Slika
3 predstavlja shematski prikaz bazenskega klimata.

Slika 1: Osnovni prikaz

2. Arhitektura računalniškega
sistema vodenja Term 3000
Sistem je hierarhično zasnovan na dveh
ravneh:
procesna krmilno-regulacijska raven,
nadzorna raven.
Uporabljena je bila preizkušena in v
Sloveniji zelo razširjena kombinacija PLC
krmilnikov GE-FANUC serije 90-30 na krmilno-regulacijski ravni in SCADA programske opreme Fix ameriškega proizvajalca Intellution na nadzorni ravni.

3. Krmilno regulacijski nivo
Krmilniški sistem sestavlja 15 krmilnikov
ameriškega proizvajalca GE-FANUC serije 90-30, ki obdelujejo skupno približno
2000 vhodno/izhodnih signalov. V posamezne krmilnike je vgrajena centralna
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procesna enota tipa CPU350 z ustreznim
številom vhodno/izhodnih modulov. Komunikacija z nadzornim računalnikom je
izvedena s pomočjo
standardnega SNP protokola (slika 2).
Vodenje klimatskih
naprav
Sistem klimatizacije objekta sestavljata dve večji klimatski napravi za
potrebe prezračevanja‚
razvlaževanja in toplozračnega ogrevanja kopališkega dela zgradbe
in šest manjših klimatskih naprav za prezra-

Poleg zanesljivih regulacij klimatov (regulacije vlage in temperature v prostorih) so na krmilniškem nivoju izvedene
zagonska zaporedja
korakov, blokade, in
ostala diagnostika,
ki uporabnikom omogoča enostavno
manipulacijo in vzdrževanje klimatskih
naprav.

Slika 2: Arhitektura sistema
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Slika 3: Klimatska naprava

Slika 4: Distribucija geotermalne vode
Geotermalna voda
Geotermalna voda (slika 4) predstavlja v
objektu osnovni vir toplotne energije.
Kotlovnica je kot sekundarni vir namenjena le za izredne primere (izpad katere
od vrtin geotermalne vode, nizke zunanje temperature). Sistem napajanja objekta Terme 3000 je izveden s tremi dovodnimi vrtinami termalne vode. Vrtini Mt4
in Mt5 sta opremljeni s potopnimi črpalkami za črpanje na površino, vrtina
Mt1 pa je samoeruptivna in ima na razpolago dovolj tlačne energije, da geotermalna voda prihaja na površino sama.
Mešanico geotermalne vode in plina (90
% CO2) je pri tem potrebno še dodatno
ločiti v separacijski posodi. Geotermalna
voda kot nosilec toplotne energije zagotavlja energijo za:
ogrevanje bazenske vode,
pripravo tople sanitarne vode,
ogrevanje vode za klimatske naprave,
ogrevanje vode za radiatorsko, talno
in konvektorsko ogrevanje objekta.
Sistem izkoriščanja toplotne energije geotermalne vode iz treh dovodnih vrtin je

z vidika termodinamičnih lastnosti vode in
načinov njene uporabe
izveden optimalno. Za
kopalce z različnimi
potrebami in željami
po kakovosti in temperaturi vode poteka ogrevanje bazenov višjega temperaturnega režima (33 do 37° C) primarno prek vrtine Mt1
in prenosnikov toplote.
Voda iz omenjene vrtine ima višjo temperaturo, voda drugih vrtin
pa je prednostno namenjena za ogrevanje prenosnikov toplote za potrebe sanitarne tople
vode in dogrelnikov klimatov. Konec primarne
ogrevalne verige predstavlja takoimenovani
geotermalni odpad. To
je zbirni bazen odpadne termalne vode, v katerem se zbira voda primarnega ogrevalnega
kroga. Omenjeni bazen
se zvezno prazni, energija ogrevalne vode pa
se porablja v sekundarnem ogrevalnem
krogu za potrebe ogrevanja bazenov nižje temperaturne ravni (28 - 32° C), predgrelnikov klimatov in sanitarne vode. Če
želene temperature ni mogoče doseči z
ogrevanjem bazenske vode s prenosniki
toplote, pride do avtomatskega dovajanja
sveže geotermalne vode v bazene.
Prilagajanje količine vode v bazenih v
primeru praznenja ali v primeru večjega
števila kopalcev je prav tako izveden
avtomatsko z dodajanjem sveže geotermalne in tehnološke vode v kompenzacijske bazene. Manipulacija tehnološke vode in vode studencev za potrebe zalivanja zelenic ob objektu je izvedena s frekvenčno vodenimi potopnimi črpalkami,
ki zagotavljajo konstanten tlak v sistemu.
Distribucija in poraba vode (dopolnjevanje kompenzacijskih bazenov, zalivanje)
je izvedena avtomatsko.
Na koncu verige uporabe toplotne energije geotermalne vode, se le-ta zbira v
geotermalnem odpadu. Tu se toplotno in
kemično obdela v skladu z zahtevami, ki
jih postavlja ustrezna inšpekcijska služba, ter tako obdelana odteka v potok.
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Razsvetljava objekta
V sistem avtomatizacije
TERM 3000 je vključena
tudi razsvetljava objekta.
Uporabniku omogoča vklapljanje določenega sklopa
luči lokalno s klasičnimi
stikali ali prek nadzornega
računalnika. Ustrezni urnik lahko operater poljubno nastavlja, kar omogoča
prilagajanja sistema razmeram v kopališču in prispeva k varčevanju z električno energijo.
Vodni efekti
Za delovanje vodnih atrakcij (slika 5) kot so divja reka
- brzica, hidrozračni ležalniki, gejzirji, slapovi, vodne
in zračne masaže, so potrebni vklopi črpalk in zračnih ventilatorjev. Tudi te
naprave se vklapljajo prek
krmilniškega sistema in
nadzornega računalnika.

5. Zaključek
Opisani sistem vodenja energetskih funkcij objekta
Terme 3000 je v slabem letu poskusnega obratovanja
deloval zelo zanesljivo. Primerjava sistema z obstoje’čimi v hotelskih kompleksih Ajda in Termal je pokazala bistven prihranek termalne vode za vzdrževanje
energetskih funkcij objekta.

Slika 5: Vizualni efekti

Vklapljanje posameznih efektov je možno avtomatsko
po urniku ali z ročnim daljinskim vklopom. Avtomatsko vklapljanje efektov je izvedeno po določenem zaporedju v časovnih presledkih, tako da obiskovalec spozna, uživa in preizkusi atrakcije celotnega ko- Slika 5: Vizualni efekti
mpleksa. Vklapljanje bazenv sistem s pomočjo dodeljenih pravic
skih efektov je omejeno z nastavljivo skuoperater lahko nastavlja želene vrednosti
pno močjo trenutno delujočih efektov
posameznih regulacijskih sklopov, spre(slika 6).
minja želene parametre, spremlja dina4. Nadzorna raven
mične parametre procesnih veličin, daNadzorna raven je za uporabnika najpoljinsko vklaplja ali izklaplja posamezne
membnejši gradnik računalniškega sisnaprave glede na potrebe in se lahko tatema vodenja in nadzora TERM 3000. Seko popolnoma prilagaja željam obiskostavljata jo dva nadzorna računalnika s
valcev.
sistemsko programsko opremo FIX, ki
Vsi grafični prikazi so nazorni in omogodeluje v okolju Windows NT. SCADA počajo enostavno uporabo ter v vsakem trestaja, ki je v vzdrževalni službi v podbanutku tudi hitro ugotavljanje mesta napazenju TERM 3000, je povezana s krmilnike ali okvare naprave v bazenskem komki prek dveh serijskih vrat in ustreznih
pleksu. Centralni nadzorni sistem omopretvornikov RS-232/485. View postaja
goča spremljanje in arhiviranje vseh alarje v pritličju kompleksa v pisarni bazenmnih stanj in vseh procesnih veličin sisskega mojstra in komunicira s SCADA potema. Poraba toplotne energije (števci)
stajo po Ethernet omrežju. Aplikativna
po posameznih segmentih se prav tako
programska oprema omogoča uporabniarhivira, rezultati analiz pa bodo osnova
ku nazoren vpogled v dogajanje v kompza nadaljnje investicije v revitalizacijo obleksu. Na osnovi sistemske ravni dostopa
stoječih bazenskih površin.
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Minimalne predelave obstoječega sistema so omogočile, da investitor izvaja
kompletno vzdrževanje z
enakim številom ljudi kot
prej, nočna dežurstva vzdrževalcev pa niso potrebna, saj je v sistem vključeno učinkovito alarmiranje, ki opozarja dežurnega vzdrževalca v primeru
izpada katerega od segmentov sistema ali v primeru poplave podbazenja.
Z morebitno adaptacijo
obstoječih sistemov v hotelih (bazenska voda, klimatizacija, vodenje električne konice, …), je mogoča
povezljivost sistemov in
centraliziran sistem nadzora.
Skladno z vse bolj izraženimi zahtevami po kakovosti bivanjskega prostora v tovrstnih
objektih, so namenske investicije za zadostitev želja obiskovalcev v zdraviliškem turizmu neizogibne in potrebne.
Želje investitorjev in stroke so usmerjene
k učinkoviti rabi energije, kar vodi k nujnosti informacijskih pristopov, z jasno
definiranimi stroškovnimi nosilci pri
razvoju in izvedbi sistemov.
A

Članek je bil objavljen v zborniku
druge konference Avtomatizacija
v industriji in gospodarstvu od 5.
do 6. aprila 2001 v organizaciji
Društva avtomatikov Slovenije.
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Krmiljenje in avtomatizacija
procesov v multikinu''KOLOSEJ''

UPRAVLJANJE AVDIA,
VIDEA IN
MULTIMEDIJE
REMOTE

CONTROLE

SYSTEMS

Avtor: Andrej Trojar, TSE d.o.o., Ljubljana
V številki 11 sem obljubil, da bom nadaljeval pisanje na temo Crestron krmilnega sistema. Novejša generacija Crestron opreme - CNX omogoča povezovanje posameznih modulov na modernejši način. Povezava je izvedena z ethernet 10BaseT/100BaseT
vmesniškimi karticami. Tak način povezovanja omogoča vključitev aktivne Crestron opreme - CNX v
računalniška LAN omrežja.
Glede na trenutno najnovejše izvedene
aktivnosti, kjer je vključena tudi CNX generacija opreme Crestron, se mi zdi najprimernejši opis vgrajenega sistema v
multikinu ''Kolosej''. V multikinu ''Kolosej'' je krmiljenje posameznih sklopov celotnega tehnološkega projekta izvedeno
s CNX Crestron-ovo opremo. Celoten sistem je sestavljen iz več ločenih delov, ki
pa so v smislu komunikacije med seboj
povezani. Vgrajeno tehnologijo v multikinu ''Kolosej'' lahko prikažemo na sledeč
način:
Kino projekcijska in avdio tehnologija
Multimedijska tehnologija in informacijski sistem (MPEG-2 predvajalniki,
LCD projektorji, informacijski monitorji, ...)
Informacijsko poslovni sistem (prodaja kart, ...)
Sistem za prezračevanje, ogrevanje,
razsvetljavo in požarno varnost - CNS
Telekomunikacijska in računalniška
infrastruktura

Osnovni namen Crestron tehnologije v
celotnem sistemu multikina ''Kolosej'' je
sinhronizacija in krmiljenje multimedijskega, ter informacijskega dela sistema.
Predvsem pa lahko omenimo povezavo
multimedijske in informacijske opreme v
računalniško LAN omrežje.
1. Osnovni gradnik kino projekcijske
tehnologije so kino projektorji proizvajalca Kinoton. Za izvajanje projekcije v vseh 12-ih dvoranah je postavljenih 12 takih kino projektorjev. Kino
projekcijska in avdio tehnika sta povezani v sistem krmiljenja z EMK-1 krmilnimi enotami, proizvajalca Kinoton. Povezava posameznih EMK-1 krmilnikov med seboj je izvedena z RS485 komunikacijskim vodilom. RS485 vodilo na katerega so priključene
posamezne EMK-1 enote, pa je povezano na osebni računalnik - PC. Na
tem PC-ju je možno pripraviti urnike
predstav za posamezno dvorano. Za

Crestron Isys™ TPS-4500
Advanced Touchpanel
Control System

Crestron CNMSX-PRO™
New Generation Integrated
Control System

DALJINSKI VIDEO
NADZOR
PO IP

VAROVANJE
OBJEKTOV
NA DALJAVO

TSE

d.o.o.
AUDIO VIDEO INŽENIRING
1111 LJUBLJANA, TRŽAŠKA 126
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)1/24-25-400
Fax: +386 (0)1/42-37-190
Domača stran: http://www.avi-tse.si

Slika 1

AVTOMATIKA

15/2001 49

INTELIGENTNE ZGRADBE - Avtomatizacija procesov v KOLOSEJU

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

Vrhunska oprema
za razvoj
MIKROPROCESORSKIH
aplikacij
8 bit: Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,
Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
16/32 bit: Motorola 683xx, 68302, 68HC12,
M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logični analizatorji...
iC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.
iC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.
iC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokontrolerje.
iLA128 Logièni analizator

Opcijska mo nost Logiènega analizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

C-prevajalniki
SOFTWARE
Let's Embed the World

8051, C166

Programatorji
EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!

Nudimo demonstracije in
brezplačno preizkušanje.
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usklajeno delovanje kino in digitalnega LCD projektorja pa poskrbi program, ki je naložen v Crestron centralnih enotah. Iz omenjenega PC računalnika se urniki posameznih predstav prenesejo na pripadajoči TV
monitor takoj, ko so le ti vneseni v
program za sestavljanje predvajalnih
sekvenc.
2. Multimedijski del sistema predstavljajo MPEG-2 predvajalniki, digitalni
LCD projektorji in informacijski monitorji. MPEG-2 predvajalniki omogočajo predvajanje reklam in predfilmov v
kino dvoranah. Projekcija reklam in
predfilmov pa se vrši z digitalnimi
LCD projektorji. Sam multimedijski sistem je popolnoma avtomatiziran.
Predvajanje reklam in vklapljanje/izklapljanje žarnice LCD
projektorja se
vrši popolnoma avtomatsko,
po točno določe n e m , p re d pripravljenem
scenariju. Predvajalne liste digitalnih reklam
Slika 2
in predfilmov
so sinhronizirane s kino projekcijsko
tehnologijo s pomočjo krmilnega sistema Crestron. Prav tako je vklapljanje/izklapljanje žarnice LCD projektorja usklajeno z delovanjem kino
projektorja, za kar zopet poskrbi Crestron tehnologija. Komunikacija med
LCD projektorji in Crestron krmilnim
sistemom je tudi izvedena z RS-485
vodilom. Razen digitalne projekcije v
kino dvoranah
v ta sklop sistema sodi še informacijski sistem. Informacijski sistem je sestavljen iz 28 inčnih TV monitorjev, RF distribucijske mreže in priključka na CA-TV. Na
Slika 3
vsakem od TV
monitorjev je s pomočjo Crestron krmilnega sistema možno izbrati željeni
program. Krmilni sistem Crestron je z
vsakim posameznim TV monitorjem
povezan z in IR - komunikacijsko pari-
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co. Tako je omogočeno avtomatsko izbiranje posameznih programov in s
tem prikaz željenih informacij na
ustreznem monitorju (urniki predstav za posamezne dvorane, TV programi...)
3. Informacijski poslovni sistem je z ostalimi deli povezan preko LAN omrežja
in za komunikacijo z ostalimi deli
uporablja TCP/IP protokol. Isto velja
za CNS sistem, ki ga v grobem lahko
označimo s sistemom za krmiljenje
prezračevanja, ogrevanja, razsvetljave
in požarne varnosti. CNS sistemu je
dodana še programska komponenta,
ki omogoča pripravo ambienta v kino
dvoranah glede na urnik predstav v
posamezni dvorani. Tako je tudi ta del

sistema popolnoma avtomatiziran in
se samodejno nastavlja na prednastavljene vrednosti.
4. Za komunikacijo opisanega sistema z
ostalimi telekomunikacijskimi in računalniškimi napravami pa lahko rečemo, da je ta sistem še vedno odprt.
Princip združevanja posameznih sklopov omogoča ActiveCNX komponenta (slika 3). Z omenjeno komponento

lahko vsak posamezni Crestronov krmilnik, na LAN omrežju tretiramo
enakovredno z osebnim računalnikom - PC le, da ga uporabimo za njemu namenjene operacije.
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