SIRIUS 3R, sistem s katerim
lahko zmanjšate stroške

Znižajte svoje stroške ! S sestavljivim sistemom SIRIUS 3R Vam nudimo kompleten program stikalnih naprav, s katerimi
lahko resnično prihranite. Z majhnim številom izvedb - le 7 standardnih velikosti in
6 različnih vgradnih širin - lahko iz standardnih naprav na preprost način, fleksibilno in gospodarno zgradite odvode do
250 kW.
Poleg močnostnih stikal, kontaktorjev,
bremenskih relejev in številnega pribora
Vam SIRIUS 3R nudi tudi elektronski
mehki zagon, najmanjši na svetu - za
daljšo življenjsko dobo motorja. Poleg
tega Vam SIRIUS 3R nudi kompleten program stikalnih in funkcijskih relejev. Ti re-

šujejo težave v stikalni omari - zagotovo
pa so cenovno ugodni.
Za zanesljivost naprav je, poleg odvodov
odpornih na zvaritev kontaktov, značilna
še nova serija kontaktorjev v zračni in vakuumski tehniki.
Odvode odporne na zvaritev kontaktov
lahko brez specialnih naprav sestavite iz
močnostnih stikal in kontaktorjev 3RT11.
Po kratkem stiku je možen takojšen ponovni zagon. Posebnost novih SIRIUS kontaktorjev so izmenljive tuljave, ki jih lahko
enostavno menjate, javljanje preostale
življenske dobe kontaktov kot tudi integrirani vmesniki - vse za boljšo rentabilnost
vaše naprave.

Če želite spoznati še druge prednosti
SIRIUS 3R, nas obiščite na naslovu:
www.siemens.de/sirius3R
ali na
fax: 01 4746 138 s pripisom za SIRIUS

SIRIUS 3R
Vse za preklapljanje, varovanje in zagon
motorjev in naprav.
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Pozdravljeni,
Dopusti so se torej polagoma
končali, jesen vse bolj kaže svoje
oblike, ujele pa so nas tudi zaostale
obveznosti zato se je delo že
pošteno začelo.
Tudi sejem Sodobna elektronika
2001 se polagoma bliža, kar se
pozna tudi v reviji. Ne glede na vse
probleme, ki se pojavljajo v zvezi z
Gospodarskim razstaviščem, je
sejem Sodobna elektronika vendarle prireditev, ki vsako jesen prinese
hitrejši utrip tako v naši metropoli,
kot med branžo, ki se ukvarja z
vsemi dejavnostmi povezanimi z
elektroniko, avtomatiko, telekomunikacijami...
Določene teme se nadaljujejo iz prejšnjih številk, nekaj pa je novih. Tako
si lahko ogledate novi ceneni sistem za prenos videoslike v realnem času
po mikrovalovnih zvezah na kratke razdalje, ki se mi zdi še posebno
zanimiv glede na napovedane cene, vendar je na žalost v trenutku pisanja uvodnika samo napoved na naših straneh, brez dejanjske elektronike,
ki bi jo lahko v tem trenutku tudi kupili. Prisotna je tudi tema, ki je na
vsakem sejmu elektronike zavzela kar nekaj štandov - merilci nivoja,
tokrat na radarskem principu. Da problem ni nepomemben vam pove
raznolikost tehnik merjenja nivojev (mehanske, ultrazvočne, svetlobne,
kapacitivne, uporovne in še kaj bi se našlo), pa tudi število
razstavljavcev, ki poleg svojih rešitev teh problemov ponujajo bolj malo
drugega.
Tu je torej prikazana radarska rešitev. Če se vam zdi uporaba radarja
pretiravanje v tovrstne namene, si pozorneje preberite članek. Radarsko
merjenje nivoja zagotovo pride še kako prav v mnogih aplikacijah kjer
vse druge metode odpovedo.
Mogoče vam ne bo všeč količina novičk, vendar so nekatere tako revolucionarne, da kar nismo mogli mimo njih. Povečanje hitrosti
pomnilnikov, zmanjšanje tranzistorjev s posebnimi metodami izdelave,
ultra svetle LED diode, ... bodo v prihodnosti krojili tudi opremo v avtomatizaciji, zato velja vse to vsaj površno poznati. Predstavili pa smo tudi
nekaj uspehov domačih podjetij, ki se v hudi konkurenci trudijo uspeti.

Vaš urednik
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16/2001 3

Kazalo vsebine

KAZALO VSEBINE
INFORMACIJE
Novosti iz Lecroyeve ponudbe- LT354 ............................
Kalibratorji Transmille .........................................................
Tudi SI.MOBIL na Client/Server .......................................
različici sistema Time & Space
Špica International dobavitelj Pošte Slovenija .................
360° pultni čitalec črtne kode .........................................
GigaAir 1010 Brezžični prenos .......................................
avdio/video podatkov na 2,4GHz
Nadgradnja SCADA sistema CITECT ..............................
Nove “Ultrabright” LED diode ...........................................
Prvi poceni infrardeči enkoder/dekoder ..........................
Nova družina ”analognih” PIC-ov ....................................
IBM-ovi novi Si-Ge tranzistorji ...........................................
hitijo na 210 GHz
Nanotehnologija prinaša nove, manjše ...........................
tranzistorje za sisteme bodočnosti
Nova natančna napetostna referenca .............................
z majhno porabo
Novi hitri DDRAM-i delujejo na 300MHz ......................
Avtomatizirana naprava za ..............................................
trajnostni tek žarilnih svečk - ADEPT Electronics
National Instruments predstavlja zmogljivo .....................
orodje za merjenje in shranjevanje podatkov

6
6
7
7
7
8
11
12
12
12
14
14
15
15
16
17

IZOBRAŽEVANJE, DOGODKI, PREDSTAVITVE
Nova trgovina z elektronskimi ............................................ 13
komponentami in materialom za serviserje
NAPAJALNI SISTEMI
Zbiralčni sistemi SASY ........................................................ 20
PX 50 ModuScaleTM ........................................................ 21
OPREMA IN SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO
Nov pristop v pobiranju in polaganju izdelkov ...............
Označevanje izdelkov in embalaže .................................
Tehnologije identifikacijskih kartic .....................................
Mobic - spletni brkljalnik za vsa zahtevna okolja ...........
Radarski merilci nivoja .......................................................
PowerFlex - nova družina frekvenčnih krmilnikov .............
SISTEMI VODENJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV
iDownTime - orodje za analizo zastojev na ....................
proizvodnih linijah
Wizfactory - Sodoben sistem za nadzor ..........................
in vodenje - I. del
Modularni koncept avtomatizacije ...................................
Proizvodni informacijski sistemi ..........................................

22
24
26
34
37
43
36
45
30
32

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA - APLIKACIJE
Homogenizator mešanice prahov ..................................... 18
Prototip sodobnega nadzornega sistema na ................... 38
industrijskem procesu sežiganja odpadnih plinov

Nov pristop v pobiranju in polaganju izdelkov
Tomaž Lasič
stran 22
V zelo konkurenčni industriji
potrošnih izdelkov je velika
potreba po znižanju stroška
pri premikanju, zlaganju izdelkov torej pri "poberi in položi" operaciji. Izdelki in njihova embalaža se neprestano spreminjajo, da bi nas kot
kupce privabili. Tem zahtevam trženja se mora prilagoditi tudi proizvodnja.
Stalno prilagajanje proizvodnje je možno le z avtomatizacijo, ki omogoča hitro in
enostavno prilagajanje izdelkom. Človek kot operater je
sposoben hitrega prilagajanja različnim izdelkov in je bil do sedaj nenadomestljiv pri
operacijah, kjer bi pri klasični avtomatizaciji potrebovali za
vsako spremembo veliko dela.
Označevanje izdelkov in embalaže
Gorazd Majcen
stran 24
Označevanje polizdelkov, gotovih izdelkov in embalaže postaja vedno bolj pomemben del
proizvodnih procesov. V vseh
industrijskih sektorjih je sledljivost
(tako medfazna v proizvodnem
procesu kot tudi po tem, ko je izdelek že na trgu) eden od ključnih elementov zagotavljanja kakovosti. Tem zahtevam trga sledi
tudi oprema za označevanje, ki
je v zadnjih dveh desetletjih napravila velik korak naprej. Predvsem napredek na področju
elektronike je omogočil razvoj tehnologij označevanja, ki so
procesorsko podprte. Takšne tehnologije imenujemo tudi fleksibilne tehnologije označevanja. Pred tem so se za označevanje uporabljali sistemi s klišeji, vložki, razne tiskarske tehnologije pa tudi preprosto ročno žigosanje.

Spoštovani bralci! Na Vašo željo smo poiskali strokovnjake, ki vam lahko profesionalno svetujejo na svojem področju dela. 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

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

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.

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 01/721-80-23, e-pošta:
alenka.znidarsic@inea.si Področje dela: vodenje projektov s področja
višjih nivojev vodenja v vseh fazah od analize zahtev do implementacije. V
to domeno sodijo proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In
12.uro, vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Computer Vision Group, tel.
01/589-75-81, e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.
Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in
integraciji sistemov računalniškega vida (tudi termovizije) v industrijske procese.
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v
INEA 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: 01/721-80-20, 041/694-742 ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

VIŠJI NIVOJI VODENJA

dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-14
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.

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: marijan.vidmar@ inea.si
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 - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.,
tel.
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

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.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, tel: 01-750-85-10, e-mail:
ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

MERITVE NIVOJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. 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)

Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor SILON d.o.o.,
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v Robotina d.o.o.,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-mail: ivan.morano@robotina.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.

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

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 ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA
Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica International d.o.o.
> tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-70-341 ali
e-mail: 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 70 341. E-pošta: fbs.elektronik@siol.net

ROBOTIKA

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elektronik@siol.net

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

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.

Obiščite poslovno/tehnični portal HYDRA - na enem mestu boste našli informacije, ki jih potrebujete!
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EXPRESS NOVICE - Merilna oprema

Novosti iz Lecroyeve ponudbe- LT354
Informacije: Elsinco d.o.o., Ljubljana
Lecroy je predstavil svoj novi model v
Waverunner-2 seriji osciloskopov- LT354,
ki je mišljen kot nekakšna zlata sredina
serije, ki nudi kar največ za vloženi denar. Kljub temu gre za high-end proizvajalca in malo verjetno je, da imate na mizi
vsaj primerljivo orodje. LT354 je 4-kanalni osciloskop s pasovno širino 500 MHz
in frekvenco vzorčenja 1Gs/s na vseh 4ih kanalih, z večkratnim proženjem pa
gre do navideznih 50 Gs/s. Vdelani A/D
pretvorniki so 8-bitni, z uporabo
povprečenja z večkratnim zajemom pa
ločljivost lahko povečate na 8.5 - 11 bitov.

Novi LT354
LeCroy je poznan po globokih pomnilnikih v svojih
osciloskopih
in tudi LT354 ni izjema. Na razpolago je v
treh različicah: od LT354 (250 Kvzorcev/kanal) prek LT354M (1Mvzorec/
kanal) do LT354ML (2 Mvzorca/kanal).
V skladu z ostalimi člani WaveRunner-2
serije tudi LT354 ponuja obilje opcij proženja, zajema, prikaza in analize…
A

Kalibratorji Transmille
Informacije: Belmet d.o.o., Ljubljana
TRANSMILLE je mlado angleško podjetje, ki ponuja na trgu široko paleto kalibracijske opreme za bolj (in tudi tiste malo manj) zahtevne kalibracijske laboratorije v industriji (ali drugod), ki bi želeli izvajati kalibracije:
digitalnih in analognih multimetrov
kleščnih merilnikov toka in tokovnih
klešč
analizatorjev parametrov električnega omrežja
instrumentov za preizkus varnosti električne instalacije
osciloskopov
in drugih instrumentov...
Spodaj vam na kratko predstavljamo njihov proizvodni program. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na BELMET v Ljubljani, ali pa nam preprosto pošljete sporočilo. Prav tako ste seveda vabljeni, da obiščete spletno predstavitev
proizvajalca.

Serija 2000 ima naslednje predstavnike:
Model 2005 in 2040 sta Multi-produktna kalibratorja
analognih
in digitalnih multimetrov
digitalnih termometrov
optičnih tahometrov
frekvenčnih števcev
grafičnih zapisovalcev
merilnikov nizkih upornosti
merilnikov moči
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tokovnih klešč
osciloskopov
RLC metrov
ampermetrov
Razlikujeta se samo v osnovni točnosti:
model 2005 s točnostjo 5ppm in
"20200000" mestnim prikazom
model 2040 s točnostjo 40 ppm in
"2020000" mestnim prikazom.
Model 2050 je kalibrator za multimetre z
osnovno točnostjo 50 ppm in naslednjimi zmožnostmi kalibriranja:
AC/DC napetosti do 1000 V
AC/DC toka do 10 A
2 in 4 žične upornosti do 10 Mohm

Model 2100 je
kalibrator za:
merilnike
izolacijskih
upornosti (do 5kV)
merilnike galvanskih povezav
merilnike impedance zanke
testerje FI stikal
V okrnjeni verziji 2105 je na voljo tudi
samo za kalibracijo merilnikov izolacijskih upornosti. Vsi modeli imajo RS232 vmesnik in možnost krmiljenja preko tega vmesnika. TRANSMILLE v ta namen ponuja več programskih rešitev:
Virtual Front Panel za preprosto
upravljanje in odčitavanje vrednosti
ProCal za avtomatsko in polavtomatsko izvajanje kalibracijskih postopkov
ProCal-Track za obvladovanje inventaA
rja meril.

EXPRESS NOVICE - Oprema za identifikacijo in registriranje

Tudi SI.MOBIL na Client/Server
različici sistema Time & Space
Informacije: Špica International d.o.o., Ljubljana
25. julij 2001 - V Simobilu so pred kratkim posodobili sistem za registracijo delovnega časa, saj so se odločili za tako imenovano CLIENT/SERVER različico sistema Time
& Space na Microsoft SQL podatkovni zbirki. Na ta način so pridobili vse prednosti
tovrstne tehnologije, kot je na primer večja robustnost sistema, boljša zaščita
podatkov pred neavtoriziranimi posegi in več možnosti za povezovanje. Za notranjo
integriteto podatkov od sedaj naprej skrbi strežnik in ne več aplikacija.
http://benti.spica.si/secure_new/documentsecure/T&S_FS_ali_CS.asp
A

Špica International dobavitelj Pošte Slovenija
Informacije: Špica International d.o.o., Ljubljana
24. julij 2001 - Pošta Slovenije je na javnem razpisu izbrala Špico
International za dobavitelja laserskih čitalcev črtne kode Symbol
LS4006 ter tiskalnikov etiket Datamax-E-4203.
Na razpisu je bila navedena oprema izbrana na podlagi testiranja več različnih tipov opreme kot najbolj
ustrezna po več različnih kriterijih. Čitalci in tiskalniki se bodo uporabljali na poštnih okencih v povezavi z
aplikacijo UPO - Univerzalno Poštno Okence.
A

360° pultni čitalec črtne kode
Informacije: Špica International d.o.o., Ljubljana
02. april 2001 - Znani pultni čitalec črtne kode Magellan SL zdaj dobavlja tudi Symbol
Technologies. Magellan je čitalec črtne kode, ki je prilagojen uporabi
na izredno frekventnih prodajnih mestih. Predstavlja idealno rešitev
za super in hiper markete, saj omogoča t.i. 360° skeniranje.
Magellan SL je pultni čitalec črtne kode, ki je prilagojen
uporabi na izredno frekventnih prodajnih mestih.
Predstavlja idealno rešitev za super in hiper markete, saj
omogoča t.i. 360° skeniranje. Blagajničarju tako ni potrebno iskati črtne kode na artiklu in je zato pretok blaga na blagajni hitrejši.
Standardna velikost čitalca je 50 x 29 cm, sega 10 cm pod pult ter 13 nad pult. Priloženi so kabli za priklop na RS232 priključek, lahko pa se naroči tudi kable za priklop na
IBM 46XX blagajne ali USB port PC računalnika. Posebna verzija čitalca vsebuje lahko
tudi že tehtnico z natančnostjo 5g. Na voljo so tudi posebni modeli čitalca, ki so primerni za manjše pulte, kjer ni prostora za montažo standardne verzije.
A
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HTE d.o.o. LJUBLJANA
HTE
d.o.o. Poslovalnica Maribor
Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140

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

l

JAMICON

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

l

KATUN
Brezžični prenos avdio/video podatkov na 2,4GHz

KATUN - NOVO!

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

PIERGIACOMI

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

Informacije: HTE d.o.o. Ljubljana
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

EXPRESS NOVICE - Brezžični prenos A/V podatkov

Naprave za brezžični prenos avdio/video se je
do nedavnega dobilo le v bolje založenih tehničnih trgovinah v tujini. Danes predstavljamo izdelek, ki ga dobite v trgovini na tem koncu Tržaške
(beri Roške 19) po dokaj ugodni ceni. Pri tem gre
za prenos slike in zvoka visoke kakovosti, ki zadošča vsem zahtevam današnje avdio/video tehnike.

Kakovostno orodje za elektroniko

EZ DIGITAL

EZ DIGITAL (GoldStar)

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

METEX

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

Kakovostni in zanesljivi multimetri

METEX

OLFA - NOVO!

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

XELTEK - NOVO!

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

XELTEK

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

OLFA

Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

Velikokrat se pojavi težava, da v nekem prostoru v zgradbi ali
bližnji okolici zgradbe (recimo na terasi, v vrtnem paviljonu,...)
nimamo možnosti napeljati avdio ali video signala. Kabelski
operater ni napeljal kabelskega omrežja po vseh prostorih ali
pa je investicija v podvojeno opremo (več avdio/video predvajalnikov, DVD enot, HiFi CD enot,...) ekonomsko nesprejemljivo. Takrat lahko uporabimo sistem GigaAir 1010 za brezžični
prenos signalov po eni od prikazanih shem. Sistem deluje z
večino sodobnih avdio/video naprav kot so: satelitski sprejemniki, videorekorderji, DVD predvajalniki, CD predvajalniki,
kamkorderji ali računalniki (s TV out priključkom ali posebnim pretvornikom). Deluje s PAL in NTSC TV sistemi.
Sistem je sestavljen iz dveh enot:
Oddajni modul GigaAir 10T - Transmitter
Oddajnik je vgrajen v kompaktno plastično ohišje na
katerem najdemo priključke za avdio/video signale, DIP
stikala za nastavitev kanala, konektor za napajanje, stikalo za
vklop/izklop in velik LED indikator vključenosti. Na ohišje
je pritrjena tudi usmerjena krožno polarizirana antena, ki jo
lahko vrtimo za skoraj 360° ter naprej/nazaj.Z DIP stikali
nastavljamo frekvenco oziroma kanal oddajnika. Seveda
morata biti sprejemnik in oddajnik na enaki frekvenci.

DIP stikalo za izbiro kanala

Oddajnik

Kanal izberemo s postavitvijo DIP
stikal na ustrezno vrednost
.
Izbrana morata biti enaka kanala na
sprejemiku in oddajniku

ON/OFF stikalo

Levi Audio Jack (White)
Desni Audio Jack (Red)
Video Jack (Yellow)

9V napajalni priključek

Slika 1: Priključki na oddajnem modulu GigaAir-10T

EXPRESS NOVICE - Brezžični prenos A/V podatkov

Sprejemni modul GigaAir 10R - Receiver
Sprejemnik je v enakem
ohišju s podobnimi priključki kot oddajnik. Z DIP
Oddajnik
DIP stikalo za izbiro kanala
stikali nastavljamo sprejemKanal izberemo s postavitvijo DIP
stikal na ustrezno vrednost
.
ni kanal, za varnostne sisIzbrana morata biti enaka kanala na
sprejemiku in oddajniku
teme pa lahko uporabimo
ON/OFF stikalo
funkcijo auto sequence.
Sprejemnik namreč samodLevi Audio Jack (White)
Desni Audio Jack (Red)
ejno preklaplja med vklju9V napajalni priključek
Video Jack (Yellow)
čenimi kanali in prikazuje
sliko na sprejemniku iz večih oddajnikov. Z DIP sti- Slika 2: Priključki na sprejemnem modulu GigaAir-10R
kalcem (pozicija 5) nastavljamo interval med preklopi med 4 in 8 sekundami. Če je aktiviran samo en kanal,
sprejemnik to zazna in ga neprestano prikazuje.
ON

1

DIP

2

3

4

5

Tovarniško nastavljen način

DIP 1-4 Nastavitev funkcije automatic channel sequence
Potisnite dipstikalca za kanale, ki jih želite gledati v
položaj ON.
DIP 5 Nastavitev intervala za avtomatsko menjavo kanala
ON: Zamenjava kanala vsakih osem sekund.
OFF: Zamenjava kanala vsake štiri sekunde

!
M
E
N
E
VSE V

d.o.o.

Radijska povezava
Vsi avdio/video signali so frekvenčno (FM) modulirani in demodulirani. Doseg oddajnika je cca 100 m na odprtem prostoru. Ovire seveda zmanjšajo domet, vendar pa sistem običajno uporabimo v zgradbi ali bližnji okolici. Paziti moramo, da sta anteni
pravilno obrnjeni druga proti drugi, saj sta ozko usmerjeni in krožno polarizirani
(polarizacija v napačni smeri prinese 30dB slabljenja!).
Uporaba in spajanje
Priklop na TV z Audio/Video Out priključki
Sistem običajno uporabimo
TV
za brezžični prenos posnetTransmitter
(GigaAir 10T)
kov s kamere na videorekorder, z enega mesta na več
OUT
VIDEO AUDIO
VIDEO AUDIO
IN
OUT
prikazovalnikov, z večih kaAudio/Video
mer na en prikazovalnik, itd.
Component
Uporaba je odvisna le od
Priklop na TV, ki nima Audio/Video Out priključkov
domišljije uporabnika. PoveTV
zava je enostavna: signal moTransmitter
(GigaAir 10T)
ramo iz izvora (VCR, DVD,
kamera, TV sprejemnik) poVHF/UHF
ANT. IN
VIDEO AUDIO
OUT
vezati na oddajnik in nato iz
RF OUT
Audio/Video
sprejemnika na predvajalnik
Component
(zaslon, ozvočenje,...). Za priklop avdio video naprave na
sprejemnik ali oddajnik lahko Slika 3: Načini priključevanja TV sprejemnika z A/V priključuporabimo standardne chi- ki in brez njih
nch priključke (slika 3a), seveda, če jih naprava ima, drugače pa se poslužimo enega od možnih načinov spajanja.
Uporabimo lahko SCART kabel s Chinch priključki (slika 4), drugo napravo, ki je

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

OBIŠČITE NAS NA 34.
MEDNARODNEM OBRTNEM
SEJMU V CELJU
OD 14.09. - 23.09

TV
Receiver
(GigaAir 10R)

VIDEO AUDIO

CH 3/4
RF OUT

VHF/UHF

RF Modulator

Slika 4: Načini priključevanja A/V naprave s
SCART kablom

Slika 5: Način spajanja TV sprejemnika brez
A/V vhoda preko RF modulatorja
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vezana v serijo (slika 3b) in ima A/V priključke, povezujemo pa lahko tudi več A/V
naprav v serijo skupaj s sprejemnikom ali oddajnikom.
Vsak modul sistema napajamo s
svojim adapterjem 220V~/9VDC.
V primeru uporabe na terenu,
Avdio/Video
RF OUT
kjer uporabljamo baterijsko nakomponenta
pajane naprave (npr.: kamere,
prenosne televizorje,...) lahko tuAvdio/Video
di za sprejemni ali oddajni modul
komponenta
VHF/UHF
uporabimo nizko baterijsko napetost (9V). Adapter se namreč
TV
Avdio/Video
komponenta
povezuje na modul preko konektorja, nanj pa seveda lahko priključimo karkoli, če je le enak konektor, polariteta in višina nape- Slika 6: Način spajanja večih A/V naprav na en spretosti.
jemnik ali oddajnik
VIDEO

VIDEO

VIDEO

AUDIO

AUDIO

AUDIO

OUT
IN

OUT
IN

OUT

Tehnične specifikacije sistema GigaAir 1010

Frekvenca
2,4 - 2,4835 GHz
Doseg
300 feet (100 metrov) na odprtem prostoru
Antena
Usmerjena cirkularno polarizirana antena
Kanali
4
Metoda A/V mod/demod. FM
Dimenzije
14 x 11 x 2,8 cm (velja za sprejemnik in oddajnik)
Barva ohišja
Drap ali siva
Teža
200 g (velja za sprejemnik in oddajnik)
Avdio
Stereo avdio vhod in izhod
Video
Kompozitni video vhod in izhod
Delovna temperatura
0°C do 40°C
Družina GigaAir brezžičnih naprav
Proizvajalec TRANWO pa ne ponuja le sprejemnik in oddajnik GigaAir 1010, ampak še
serijo drugih naprav za zajem in brezžični prenos govora in slike:

GigaAir 1010
GigaAir 2020
GigaAir 3010
GigaAir 4010
GigaAir 3050

GigaAir 10R
GigaAir 10T
GigaAir 20R
GigaAir 20T
GigaAir 40T

2,4 GHz komplet s sprejemnikom, oddajnikom in priborom
2,4 GHz komplet z vgrajenim daljinskim nadzorom funkcij vključuje oddajnik, sprejemnik in pribor
2,4 GHz brezžični sistem za B/W kamere. Vključuje eno B/W
kamero z vgrajenim oddajnikom, sprejemnik in pribor
2,4 GHz brezžični sistem za barvne kamere. Komplet vključuje eno
barvno kamero z vgrajenim oddajnikom, sprejemnik in pribor.
2,4 GHz varnostni sistem. Vključuje eno črnobelo kamero z vgrajenim oddajnikom, en 5,50˝ B/W monitor z vgrajenim sprejemnikom in pribor
Dodaten sprejemnik za namestitev večih avdio/video komponent
Dodaten oddajnik za prenos iz večih virov signala
Dodaten sprejemnik z vgrajenim daljinskim nadzorom
Dodaten oddajnik z vgrajenim daljinskim nadzorom
Dodatna barvna kamera z vgrajenim oddajnikom

Povzetek
Sistemi za brezžični prenos so vsekakor uporabni kot pomožne poti za prenos glasu
in slike. Povsod, kjer so povezave med izvorom in predvajalnikom problematične in
težko ali pa celo neizvedljive lahko uporabimo poceni GigaAir sistem (ali drugi).
Malce pogrešamo prenos digitalnih podatkov, vendar pa so takšni brezžični sistemi
običajno vsaj nakajkrat dražji. S kombinacijo sprejemnikov, kamer z oddajniki, monitorjev s sprejemniki, različnih A/V naprav, lahko izvedemo prav zanimive nadzorne
sisteme, sisteme za varovanje otrok, oddaljena ozvočenja (zabava na vrtu, proslave na
šolskih igriščih) z DJ-em v zgradbi, itd. Kot smo že omenili; vse je stvar domišljije
uporabnika oziroma načrtovalca sistema. Za več informacij in dobavljivost pokličite
podjetje HTE d.o.o. Ljubljana.
A
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INFORMACIJE - Oprema za procesno avtomatizacijo

Nadgradnja SCADA sistema CITECT
Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana
Že nekaj časa je od tega,
ko je proizvajalec SCADA
sistema CITECT tržišču
ponudil celovito rešitev
za pošiljanje podatkov iz
sistema CITECT različnim uporabnikom znotraj
podjetja, ki potrebujejo
aktualne procesne podatke za učinkovitejše odločanje in poslovanje.
Novi programski sklop so
imenovali Plant2Business in vsebuje tri podsklope:
Plant2SQL,
Plant2NET in
Plant2Pocket.
Zanimivo je, da programi
niso strogo vezani na
SCADO CITECT, ampak so napisani
dovolj splošno, da lahko po njih posežejo
tudi uporabniki konkurenčnih SCADA
sistemov. Na primer, preizkušeno delujejo v navezi z iFIX-om proizvajalca Intellution.
Plant2SQL je strežnik, ki omogoča učinkovito in poceni posredovanje podatkov do drugih mrežnih
uporabnikov. Strežnik vsebuje vsa potrebna orodja, ki omogočajo, da na enostaven način definiramo vsebino informacij in način njihovega posredovanja različnim klientom. Za uporabo tega paketa
ni potrebno predhodno znanje s področja SQL strežnikov. Posredovanje podatkov poteka s pomočjo standardov kot so
na primer OLE DB za Microsoft Data
Engine (MSFE) ali SQL Server 7. Podatke
lahko spremljamo s standardnimi orodji
kot so MS Excel ali Seagate Crystal Reports. Z uporabo Plant2SQL objektne knjižnice si uporabnik lahko kreira tudi nove
SQL odjemalce.
Plant2NET omogoča vpogled v procesno dogajanje preko interneta oziroma intraneta. Za to lahko uporabljamo kar obi-

raga
d.o.o.

računalništvo - globalna avtomatizacija

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

www.raga.si

Vmesniki za priključitev
serijskih naprav na Ethernet
čajne brskljalnike, na primer Internet Explorer. Plant2NET je web strežnik, ki hkrati tudi sortira podatke in jih pripravlja
za prenos preko interneta. Vsakdo, ki
ima potrebna pooblastila, lahko po internetu pregleduje procesne podatke, kot
so recimo alarmi, trendi, arhivi in pripravljena poročila.
Plant2Pocket omogoča uporabo najnovejše WAP tehnologije za prenos podatkov na mobilne telefone, dlančnike in žepne PC-je. Plant2Pocket server posreduje
procesne podatke v 'realnem času' kadarkoli in kamorkoli. Pri tem upošteva
značilnosti brezžičnega prenosa podatkov in majhnih zaslonov.
SCADA sistem CITECT je prejel vrsto nagrad za svojo odličnost. Sledijo mu tudi
novi proizvodi istega proizvajalca. Tako
je strežnik Plant2Pocket že dobil priznanje "BEST BUSINESS APPLICATION"
v tekmovanju avstralskih razvijalcev
mobilnih internetnih aplikacij, ki je
potekalo pod pokroviteljstvom firme
A
Ericsson.

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, EX-TEC,
MOXA, INTERLINK,
AEROCOMM, BERNIC

EUROTHERM

Regulatorji in registratorji temperature

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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EXPRESS NOVICE - Nove elektronske komponente

Nove “Ultrabright” LED diode
Informacije: HTE d.o.o. Ljubljana
Pri HTE d.o.o.
so se pohvalili z ultrasvetlimi LED diodami, tokrat
iz ponudbe
doslej malo
znanega podjetja DAINA. Nekaj dni nazaj
so nam prikazali presenetljivo svetli beli
LED-ici, ki dosegata 1500 oz. 3000 mcd
pri sevalnem kotu 20° in porabi 20 mA.
Gre za zadnjo generacijo LED-ic, kjer
modra LED dioda vzbuja fosforno površino in slednja pretvarja modro svetlobo v
širok spekter vidnih frekvenc, ki ga vidimo kot belega. Kljub vsemu ima svetloba
rahlo modrikast odtenek, je pa več kot
primerna za uporabo v majhnih baterijskih svetilkah in podobnih napravah. Še

posebno močna je 3000 mcd LEDica
tako, da je težko gledati vanjo že z razdalje nekaj metrov. Podatkov o hitrosti prižiga in ugasa novih LEDic nisem našel, bi
se pa znalo zgoditi, da zaradi vdelanega
fosforja (ki ima svojo svetlobno vztrajnost) odpadejo aplikacije, ki zahtevajo
hitre preklope (kot so na primer stroboskopi in daljinski upravljalci). Kljub
vsemu si jih oglejte.
Zagotovo si niste mislili, da si lahko naredite solidno majhno svetilko kar z LED
diodo! Ko boste že tam, naj vam pokažejo
tudi modro, (ki je res boleče intenzivno
modra) in modro v SMD ohišju….
Ker verjamem, da boste DAINA-o težko
našli na spletu, si pomagajte z naslovom:
http://www.dain.com.tw/.
A

Prvi poceni infrardeči enkoder/dekoder
Informacije: ElbaComp d.o.o., Ljubljana
Novi enkoder/dekoder MCP2120
in komunikacijski
kontroler MCP2150 ponujata visokoučinkovito
rešitev, katero ob
nizki ceni odlikuje tudi majhna
poraba. MCP pretvarja serijske podatke z UART vrat
v impulzno moduliran signal in ima nastavljivo hitrost prenosa. MCP2150 pa
omogoča zdužljivost z IrDA standardom
in podporo IrComm, TinyTP, IrLMP in

IrLAP protokolom, ki so implementirani v čipu
skupaj z IrPHY.
MCP2150 je trenutno edina “lowcost” rešitev, ki
ponuja tako IrDA
standard kot tudi
bitno kodiranje
in dekodiranje.
Vzorci so že na
voljo.
Poleg čipov ponuja Microchip tudi razvojni komplet, ki vsebuje vse potrebno za
začetek…
A

Nova družina ”analognih” PIC-ov
Informacije: ElbaComp d.o.o., Ljubljana
Microchipovi novi
PIC-i ponujajo zanimive stvari. Prva
člana družine, PIC16C781 in PIC16C782 sta v bistvu samostojni sistem na
20 pinskem čipu.
Glavna razlika med
čipoma je vidna v
velikosti programskega OTP pomnilnika. Ta znaša pri PIC16C781 1024 (14-bitnih) besed in pri
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PIC16C782 dvakrat več - 2048
besed. Oba čipa
vsebujeta operacijski ojačevalnik
z n a s t a v lj i v i m
ojačenjem, 8-bitni A/D konverter,
8-bitni D/A konverter, nekaj timerjev + watchdog, 128 bytov podatkovnega RAM-a in
A
16 I/O pinov.

PREDSTAVITVE - TSP elektronika d.o.o. odpira novo trgovino

Nova trgovina z elektronskimi komponentami in materialom za serviserje
Informacije: TSP elektronika d.o.o., Ljubljana, www.avtomatika.com/tsp
Podjetje TSP elektronika d.o.o. smo poznali kot soliden servis profesionalne in
amaterske komunikacijske opreme, še
posebno pa kot pooblaščene serviserje
firme Kenwood. Sedež in servisni prostori so bili (in so še) v Zalogu, Pot na
Labar 9A, sedaj pa so odprli še trgovino
na Zadobrovški cesti 18A, v Ljubljani.

Telekomunikacije
Glavna dejavnost TSP Elektronike d.o.o
je bila inženiring v telekomunikacijah,
dobava, nameščanje in servisiranje telekomunikacijske opreme. Ukvarjajo se z
naslednjimi storitvami v telekomunikacijah:
načrtovanje, nameščanje in servisiranje žične telefonije:
nameščanje telefonskih aparatov,
sekretarskih garnitur in hišnih central
nameščanje in servisiranje daljinskih telefonov
načtovanje, nameščanje in servisiranje opreme za stacionarne radijske komunikacije in vozila:
ročne, mobilne in stacionarne radijske postaje za profesionalne službe
ročne, mobilne in stacionarne amaterske radijske postaje različnih proizvajalcev, predvsem pa Kenwood.
dodatna oprema: mikrofoni, zvočniki, kabli, antenski ojačevalniki in močnostni ojačevalniki za vse frekvence in
različne moči,...
merilna oprema: analizatorji mrež,
SWR metri, merilniki moči, umetna
bremena

antenska oprema za profesionalna,
radioamaterska in CB področja.
brezžična telefonija
pogodbena prodaja GSM paketov
operaterja mobilne telefonije Si.Mobil
GSM telefonski aparati
NMT telefonski aparati
dodatna oprema: antene, avtomobil-

ske antene, polnilniki, rezervne baterije, ...
servisiranje GSM in NMT aparatov
in dodatne opreme,...
oprema za radijske in TV sprejemnike
antenski kabli, antenski ojačevalniki, razen pribor,...
Trgovina
Pri servisiranju pa tudi proizvodnji nekaterih elektronskih sklopov je potrebna
kar precejšnja količina komponent, ki jih
je bilo potrebno dobavljati tudi iz tujine. Dejstvo, da imajo že sedaj
veliko pozicij v servisnem skladišču, poznavanje potreb serviserjev
in že vzpostavljene trgovske vezi so dale idejo
za odprtje trgovine.
Z nakupom lastnih prostorov v novi poslovni
coni v Polju v Ljubljani,
so idejo tudi uresničili.
Prijetno naselje poleg

AVTOMATIKA

pošte in banke, bližina ljubljanske obvoznice, obenem pa relativna bližina industrije in centra mesta dajejo izbrani lokaciji določene prednosti. Svoje naredi tudi
prijaznost osebja, ki vam je na voljo od
8.00 do 17.00 vsak dan, razen sobote, nedelje in praznikov. Seveda so se pripravljeni posvetiti vsakemu kupcu in mu tudi primerno svetovati.
V trgovini boste našli elektronske komponente različnih proizvajalcev, različne
tipe baterij in akumulatorjev, kable in
pribor za telekomunikacije, servisni material za različne znamke (rezervni deli
za TV, avdio, video naprave), GSM aparate različnih proizvajalcev, lahko pa si
omislite tudi naročniško razmerje z operaterjem Si.mobil. Ker
so zastopniki firme
Kenwood, boste lahko
tudi izbirali med množico radijskih in CD aparatov za avto, ki vam
jih bodo v lastnem servisu tudi vgradili.
Na kratko smo predstavili novo trgovino z
elektroniko, kaj več pa
boste izvedeli, ko jih
boste obiskali.
A
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ZANIMIVOSTI - Novi Si-Ge tranzistorji
Distribucija elektronskih komponent

IC elektronika d.o.o.
Vodovodna 100, 1000 LJUBLJANA
tel: 01/ 568 01 25, 568 01 26
fax: 01/ 568 91 07
e-naslov: prodaja@ic-elect.si
web: www.ic-elect.si

Smo zastopniki in distributerji
za sledeče firme:

IBM-ovi novi Si-Ge tranzistorji hitijo na 210 GHz
Informacije: IC elektronika d.o.o., Ljubljana
dirki za najmanjšimi, najhitrejšimi in najcenejšimi čipi je
tranzistor, kot osnovni gradbeni element seveda v
središču pozornosti. Vsak napredek na tem polju se v
kratkem času pokaže v obliki cenejših PCjev, lažjih in manjših GSM-ov, da o Internet omrežjih niti ne govorimo.

V

Tako je najnovejša novica iz IBM-ovih laboratorijev nosi pomembnost
industrijske smernice.
Uspelo jim je narediti
tranzistor, ki ima mejno
frekvenco preklopa pri
kar 210 GHz. To samo
po sebi ne bi bilo tako
pomembno, če jim to ne bi uspelo z materiali, namenjenimi uporabi navadnim
smrtnikom.
Tako se niso poslužili galijevega arzenida
in podobnih dragih zadev, ampak (rela-

tivno) cenejšega Si-Ge,
kot ga uporabljajo že
sedaj. Glavna zasluga
za večjo hitrost gre
tanjšemu sloju izolatorja pod vrati tranzistorja, ki je dobesedno
“debel” le nekaj sto atomov. IBM o točni debelini noče povedati nič določenega.
Največja težava pri tako tankih slojih je
nadzor debeline izolacije. Pri IBM-u so
izpopolnili postopek nadzorovanega tanjšanja prvotnega nanosa.
A

Nanotehnologija prinaša nove, manjše
tranzistorje za sisteme bodočnosti
Informacije: IC elektronika d.o.o., Ljubljana
skrbeh za bodočnost računalništva so pri IBM-u začeli
razmišljati o uporabi povsem novih rešitev. Tako so se
spomnili nanotehnologije, katerega skorajda edini
dosežek v zadnjem času so tim. “nanocevi” - nanotubes.
Gre za molekule, sestavljene iz ogromnega števila ogljikovih atomov, ki imajo fizično obliko cevi. Znanstveniki kar tekmujejo zadnje čase v iznajdbi kar največ uporab nanocevi.

V

Pri IBM-u so poskusili in uspeli narediti
majhen FET tranzistor, kjer vlogo prevodnega kanala igra prav nanocev.
Znano dejstvo je, da imajo lahko nanocevi nekaj različnih tipov struktur, od
katerih so odvisne njihove mehanske,
kemične in električne lastnosti. Tako
lahko nanocevi prevajajo električni tok
podobno kot kovine, ali pa se obnašajo

OBIŠČITE NAS NA SEJMU
SODOBNA ELEKTRONIKA!
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Izrisan del nanocevi
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podobno kot polprevodniki in prevajajo
tok samo pod določenimi pogoji.
Ker pa so nanocevi tako izredno majhne,
je težko manipulirati z njimi. Pravzaprav
jih je še težje narediti po željenih specifikacijah in brez defektov. Tako še ne
znamo izdelati enostenske nanocevi iz
recimo 6-tih atomov v obroču cevi z debelino stene enega atoma,
ki bi imela polprevodniški
(in ne kovinski) značaj,
prav taka natančnost pa je
zahtevana pri izdelavi
elektronskih komponent.
Glavni trik v IBM-ovi inovaciji je selekcija nanesenih nanocevi na enostaven način, katere posledica je relativno nezahtevno
pozicioniranje nanocevi
na čip pred montažo. Nanocevi na poseben način

ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Tranzistorji bodočnosti/Novi elementi

Izrisan del nanocevi
natrosijo na prej obdelano silicijevo površino. Nato z litografskim postopkom
nanesejo zlate elektrode, ki držijo nano-

Neželjene kovinske nanocevi najprej “skurijo”…
cevi na površini polprevodnika. Ker so
se v elektrode “ujele” cevi z različnimi
lastnostmi, se najprej znebijo “kovinskih”
nanocevi. Polprevodne nanocevi lahko z
zunanjim električnim poljem “ugasnejo”
in tako preprečijo električni tok skoznje,
kovinske pa prevajajo ne glede na elek-

trično polje. Zato “ugasnejo” polprevodne cevi, kovinske pa “skurijo” s tokom
preko nanešenih elektrod. Tako preostale polprevodne cevi so že pravzaprav zelo kakovostni FET tranzistorji, ki jih je
treba le še prilagoditi danim zahtevam s
tanjšanjem cevi. Z nadzorovanimi tokovi
nato s pomočjo kisika v okolici stanjšajo
cevi in tranzistorji so narejeni. Pri IBM-u
pravijo, da eksperimentalni FET-i kažejo
lastnosti, povsem primerljive z lastnostmi enako velikih klasičnih FET-ov.

Nato pa preostale polprevodne cevi stanjšajo
na željeno debelino.
Čemu potem ves trud ? Predvsem zaradi
tega, ker bodo “nanoFET-i” kakih 500krat manjši od najmanjših današnjih FETov in zaradi tega, ker klasičnega FET-a ni
moč zmanjševati v nedogled brez poslabA
šanja lastnosti.

Nova natančna napetostna referenca
z majhno porabo
Informacije: ElbaComp d.o.o., Ljubljana
Nova natančna napetostna referenca
ponuja nizek delovni tok, odlično linijsko in bremensko regulacijo in začetno
natančnost v obsegu +/- 1%, ob možnosti
obremenitve s tokovi do 2mA. Microchip
jo ponuja v dveh izvedenkah, glede na
izhodno napetost: MCP1525 (2.5 V) in
A
MCP1541 (4.096V)

Novi hitri DDRAM-i delujejo na 300MHz
Informacije: ElbaComp d.o.o., Ljubljana
Prvi 300 MHz
DDRAM je prišel iz Samsungove proizvodnje. Čip je kapacitete
64Mbit in gre v serijsko proizvodnjo v
tretji četrtini leta. Gre za precejšen
hitrostni korak naprej glede na dosedaj
najhitrejšo generacijo
RAM-ov, ki je segla "le"
do 266 MHz. To pomeni možnost pretoka do
2.4 Gbytea v sekundi
skozi vodilo čipa, zato
je slednji namenjen pomnilniško inten-

zivnim
aplikacijam v delovnih postajah, mrežna oprema, digitalna televizija in zadnjim generacijam PC računalnikov z 1GHz ali hitrejšimi procesorji.
Glavna
konkurenca
DDRAM pomnilnikom
so Rambus DRAM-i, ki
tudi ponujajo visoke
hitrosti prenosa, so pa
tudi del Samsungove
A
ponudbe pomnilnikov.
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PREDSTAVITVE - ADEPT Electronics

Avtomatizirana naprava za
trajnostni tek žarilnih svečk
Informacije: Adept electronics, Postojna
postojnskem podjetju Adept so pred kratkim uspešno
zaključili pomemben projekt; za slovenskega naročnika
so izdelali povsem avtomatizirano napravo za trajnostni
tek žarilnih svečk, ki se uporabljajo za ogrevanje motorjev v osebnih vozilih Ford.

V

V uspešnem postojnskem podjetju se
ukvarjajo z avtomatizacijo industrijskih
procesov, predvsem z izdelavo krmilnih
omaric za upravljanje strojev. Jedro

Premična konstrukcija omogoča preprosto
premikanje naprave.

čnih mest za svečke, poganja pa jo Siemensov krmilni računalnik. Frekvenčni
pretvornik na motorju črpalke skrbi za
regulacijo pretoka hladilne in ogrevalne
vode, posebna napajalna enota za svečke
pa omogoča računalniško regulacijo
napetosti od 0 do 30V ter obremenilni
tok do 180A.
Parametri so nastavljivi preko posluževalnega panela, enostavno upravljanje pa
omogoča zaslon občutljiv na dotik. V času enega teka, ki traja 24 dni, žarilno
svečko 18.480-krat vklopi in izklopi ter jo
pri različnih pretokih hladi z vodo. Po
končanem testu lahko z eno predhodnih
naprav, ki so jo izdelali v podjetju, izvede
še preizkus nazivnih karakteristik, kar
omogoča sprotno testiranje in ugotavljanje ustreznosti vzorcev s predpisi, ki jih
zahteva proizvajalec avtomobilov.

zaposlenih tvorijo strokovnjaki s področja elektrotehnike, svoje znanje in sposobnosti pa so v preteklosti že večkrat dokazali in uspešno sodelujejo s številnimi
priznanimi podjetji iz Slovenije in tujine.
Pred kratkim so za slovenskega proizvajalca izdelali že tretjo napravo za trajnostni tek žarilnih svečk, ki se uporabljajo v
fordovih avtomobilih focus in mondeo.
Tokratna izvedba je bila bolj zahtevna, saj
se za razliko od prvih dveh, pri katerih je
hladilni medij zrak, za hlajenje svečk
uporablja voda. Naprava, ki je namenjena
umetnemu postaranju žarilnih svečk je
povsem avtomatizirana. Ima šest priklju-

Zaslon občutljiv na dotik zagotavlja enostavno upravljanje.
Omenjena naprava pomeni za podjetje
Adept nadaljevanje uspešnega dolgoletnega sodelovanja s podjetji iz zahtevne
avtomobilske branže in še en dokaz njiA
hove strokovnosti.
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INFORMACIJE - Elementi za zaščito naprav

National Instruments predstavlja zmogljivo orodje
za merjenje in shranjevanje podatkov
Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10 Fax: 01-750-85-29

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje
National Instruments
predstavlja novo programsko orodje, ki je
namenjeno merjenju
in shranjevanju podatkov. National Instruments VI Logger
je samostojna programska aplikacija, s katero lahko inženirji in raziskovalci preko različnih konfiguracij enostavno zajemajo, shranjujejo,
preglejujejo in objavljajo podatke. VI
Logger omogoča učinkovit način zbiranja in arhiviranja podatkov, tako da uporablja moč in fleksibilnost osebnega računalnika in menije za konfiguracijo.
"VI Logger je fleksibilno orodje, ki ga je
enostavno konfigurirati in povezati z National Instruments strojno opremo, tako
da lahko inženirji in raziskovalci prihranijo čas, ki je potreben za razvoj lastnih
aplikacij za zajem in shranjevanje podatkov."
Tako je novo orodje predstavil vodja razvojne skupine za VI Logger Stefano Zanetti. "Po konfiguraciji lahko VI Logger
hkrati zajema podatke z različnih senzorjev in še bolj poveča produktivnost."
VI Logger je samostojna aplikacija, ki
namesto tradicionalnega programiranja
uporablja pogovorna okna, tako da lahko
vsakdo enostavno kreira aplikacije za
zajem, shranjevanje in pregled podatkov.
Orodje je intuitivno, vendar zaradi enostavnosti ne izgubi na svoji moči. Ker
deluje s širokim spektrom National
Instruments strojne opreme za zajem
(data acquisition) in kondicioniranje
(signal conditioning) signalov, lahko
uporabniki zajemajo počasi spreminjajoče signale (npr. vlago) in hitre signale
(npr. vibracije). Z VI Logger-jem lahko
uporabniki kreirajo aplikacijo za zajem

temperature na samo
enem kanalu ali pa
aplikacijo z zajemom
na večih kanalih, ki
spremlja delovanja
stroja. Poleg možnosti zajema različno
hitrih signalov, ima
uporabnik torej tudi možnost kreiranja
zelo različnih aplikacij.
VI Logger lahko zazna signale, ki prekoračijo definirane meje in se na njih odzove z določenimi akcijami, kot npr. pošlje e-mail, sproži digitalne izhode, aktivira opozorilno okno na osebnem računalniku operaterja, sproži zvočni alarm…
Uporabnik lahko sestavi program, ki
sproži določeno popravljalno akcijo, če
signal prekorači definirane meje. Kot
primer, če VI Logger zazna, da je na
določenem delu stroja previsoka temperatura, lahko sproži akcijo, ki avtomatsko
izklopi stroj, dokler se temperatura ne
spusti ne sprejemljiv nivo.

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

Uporabniki lahko meritev, ki so jo konfigurirali v VI Logger orodju, integrirajo
v LabVIEW, National Instruments grafično programsko okolje, in LabWindows/CVI, razvojno okolje za ANSI C programerje, ki je ena izmed bistvenih komponent National Instruments Measurement Studia. Z LabVIEW-jem in LabWindows/CVI lahko uporabniki razširijo
zmožnosti svojih sistemov in zajemanje
ter shranjevanje podatkov povežejo z
drugimi merilnimi aplikacijami, kot npr.
analizo, kreiranjem poročil in prikazom
podatkov. Za več informacij o orodju VI
Logger pokličite National Instruments
Slovenija, telefon 03/425 42 00 ali kontaktirajte preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com.
Na spletnih straneh pa pojdite na
A
ni.com/info in vnesite kodo exp8sj.

Napake tiskarskega škrata:
Podjetju JANTAR d.o.o. iz Nakla se opravičujemo zaradi napačne navedbe
avtorja v članku o sistemu registracije delovnega časa in pristopne kontrole. Avtor
je seveda g. Robert Grušovnik iz podjetja Jantar d.o.o..
Opravičujemo se tudi g. Teržanu in podjetju Metrel d.d., saj smo napačno navedli
njegovo ime in status podjetja.
Za napake in s tem povezane težave se podjetjema iskreno opravičujemo
in upamo na čim manjše delovanje škrata v prihodnje.

AVTOMATIKA
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ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Proizvodnja magnetov

Homogenizator mešanice prahov
Avtor: Mitja Pregelj, univ. dipl. inž., Magneti Ljubljana d.d.
procesu izdelave magnetov, mletju prahov (ki sem ga opisal v prejšnji številki
revije) sledi mešanje prahov. Z mešanjem se doseže homogenost materiala, ki
se uporablja v nadaljnjem postopku izdelave
magnetov. Ustrezna homogenost mešanice prahov je eden od pogojev za doseganje ustreznih
mehanskih (gostota) in magnetnih lastnosti magnetov. V nadaljevanju bom opisal tridimenzionalni mešalni sistem, ki smo ga izdelali v podjetju
MAGNETI Ljubljana d. d.

V

Princip delovanja
Posoda z mešanico prahov (približno 30 kg) se vrti okoli dveh
neodvisnih osi, kar omogoča "prostorsko" mešanje. "Intenzivnost" mešanja je odvisna od hitrosti vrtenja in sprememb
smeri vrtenja. Seveda pa sta ta dva parametra odvisna od mešanice prahov v posodi, od njene sipkosti, sprijemljivosti, ... Pomembno je tudi, da se smeri vrtenja obeh osi ne spremenita
istočasno, saj bi v tem primeru prišlo do kratkotrajnega mirovanja prahu v posodi. Na sliki 1 je predstavljen primer programa vrtenja ene osi. Realni odzivi sistema seveda niso tako hitri,
saj je za zaustavljanje in pospeševanje potreben realni čas reda
velikosti 1s.
Rezultati homogeniziranja niso merljivi med samim procesom,
tako je za določitev parametrov vrtenja potrebno opraviti več
različnih poskusnih mešanj. Ti parametri so seveda potem nastavljeni za določeno mešanico prahov in jih ni potrebno vsakič
znova spreminjati.

Slika 1: Primer diagrama poteka vrtenja ene od osi
Realizacija vodenja procesa
Krmiljenje elektromotorjev za
pogon obeh osi vrtenja opravljata frekvenčna regulatorja, ki poskrbita za postopno pospeševanje (ne daljše od 1s) in zaviranje
ob zahtevi (preko analognega
vhoda) po spremembi smeri ali
hitrosti vrtenja. Mehanska konstrukcija je izvedena tako, da ni
dodatnih sil, ki bi bile posledica
ekscentrično nameščenih mas
(protiutež na sliki 3).
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Slika 2: Homogenizator mešanice prahov

ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Proizvodnja magnetov

manjšimi amplitudami, spremenimo vrednost enega vnosnega
polja. Če tega faktorja ne bi bilo,
bi bilo potrebno za spremembo
vseh amplitud bloka spremeniti
vrednosti kar 40 polj.

Slika 3: Homogenizator brez zaščitne mreže
Frekvenčna regulatorja sama ne uspeta
zmanjšati hitrosti vrtenja v dovolj kratkem času, zato sta dodana še zaviralna
upora. Za zaustavitev v sili pa sta vgrajeni
mehanski zavori na samih motorjih, ki v
trenutku blokirata vrtenje motorjev. To
je namreč potrebno, če se med delovanjem odprejo vrata mešalnega prostora
(na sliki 3 zaradi preglednosti ni vrisana
varovalna mreža), ali če je prišlo do izklopa v sili.

Ob vnosu dolžin segmentov
(časov) je potrebno paziti na njihovo vsoto. Vsoti časov vseh segmentov ene in druge osi morata
biti enaki, saj bi v nasprotnem
primeru lahko ena os stala, druga
pa bi se še vrtela. Temu v izogib
program krmilnika preveri dolžino programa za obe osi, in v primeru
različnih dolžin na to opozori. Programa,
ki nima enakih časov, operater ne more
uporabiti za mešanje.

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
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Ustavljanje v poziciji za zamenjavo
posode
Sistem vodenja nima podatkov o položaju osi in s tem položaju posode s prahom. Tako je pred snemanjem posode z
mešanico prahov (30 kg!) obe osi potrebno obrniti (slika 4) ročno. To ne pomeni
PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS

Celoten proces vodi Siemensov krmilnik
družine S7-300, komunikaciji z operaterjem pa je namenjen panel OP-17.
Operater izbere, glede na tehnološka navodila, enega od petih, predhodno vpisanih programov.
Programi mešanja
Programi mešanja so, kot že omenjeno,
sestavljeni iz ločenih nastavitev časa in
števila obratov za vsako os posebej. Tako
je mogoče uporabljati tudi programe za
vrtenje le ene osi.
Programski blok je sestavljen iz 20 segmentov (primer na sliki 1). Eden od razlogov zakaj je programski blok sestavljen
le iz 20 segmentov je ta, da se celoten blok lahko 256-krat ponovi. Vsakemu segmentu bloka je potrebno določiti čas trajanja in obrate motorja (amplitudo) v %.
Amplituda 100 % pomeni vrtenje motorja s 50 Hz, na primer amplituda 50 % pa
pomeni vrtenje motorja s 25 Hz. Negativni predznak pred vrednostjo amplitude pomeni spremembo smeri vrtenja
motorja. Ob vnosu parametrov programa
je potrebno vnesti tudi skalirni faktor
amplitude. To je faktor s katerim sta
pomnoženi obe amplitudi vseh 20 segmentov bloka. Zakaj neki bi bil ta faktor
uporaben? Odgovor je zelo preprost, kajti, če želimo uporabiti isti program le z

Slika 4: Posoda s prahom v položaju za
zamanjavo
vrtenja osi "na roke", temveč pritisk tipke (rumeni tipki na sliki 2) za počasno
vrtenje ustrezne osi. Hitrost vrtenja osi
pri ročnem pomiku je mogoče poljubno
spremeniti na panelu operaterja.
Po končanem mešanju, ko je mešanica
prahov homogena, se le-ta uporabi za
stiskanje na stiskalnicah, kjer "prah dobi
obliko magneta".
Več o tem pa prihodnjič.
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NAPAJALNI SISTEMI - Zbiralčni sistemi Sasy

Zbiralčni sistemi SASY
Informacije: Synatec d.o.o., Idrija
S stikalnim blokom se od zasnove do končne uporabe sreča veliko uporabnikov.
Njihove naloge so različne: od projektiranja, konstruiranja in izdelave, montaže in
priklopa, spuščanja v pogon, do obratovanja in vzdrževanja. Vsem pa je skupen cilj na
preprost način izdelati napravo, ki bo varna, funkcionalna in kvalitetna. Pri razvodu
električne moči se ta cilj lahko doseže z uporabo tipskih, industrijsko izdelanih zbiralk,
kjer se oprema stikalnega bloka mehansko in električno spaja s posebnimi vmesniki.
To omogočajo sistemi zbiralk SASY, ki jih kratko predstavljamo v tem članku.
Zakaj zbiralčni sistem SASY Zbiralke so
zelo pomemben del vsakega stikalnega
bloka, saj določajo njegovo termično in
kratkostično trdnost. Namenjene so razdelitvi električne moči na posamezne odcepe stikalnega bloka. Netipske zbiralke
so običajno izdelane iz ploščatega bakra
različnih presekov, ki je na ustreznih
podpornih izolatorjih pritrjen v stikalni
blok. Stikalni aparati, npr. motorska
zaščitna stikala, so povezani na zbiralke z
različnimi vrstami privijačenih vodnikov.
Običajno so prekrite z izolacijskimi zaščitami, da je dosežena potrebna IP zaščita.
Taka rešitev zahteva veliko dragocenega
prostora v stikalnem bloku, za njeno dobro izvedbo pa je potrebno veliko znanja
in izkušenj ter specialna orodja. Zakaj ne
bi tega prostora bolje izkoristili in teh
improviziranih zbiralk zamenjali s tipskimi industrijskimi, ki jih poleg tega lahko
sestavimo še z običajnim orodjem v vsaki
delavnici? Namesto pogleda na zbiralke
polne vijakov lahko v stikalnem bloku
vidimo naslednjo sliko:

2. nosilci zbiralk,
3. napajalni priključni elementi,
4. montažni
vmesniki za
vgradnjo stikalne opreme,
5. izolacijski zaščitni pokrovi.
Prednosti industrijsko izdelanih
sistemov
Sistem SASY odlikujejo naslednje prednosti:
1. visoka kratkostična in termična trdnost zbiralk
2. ekonomična izraba prostora
3. zanesljivo obratovanje (zmanjšano
pregrevanje)
4. hitra in enostavna vgradnja brez specialnega orodja
5. dobra zaščita pred dotikom
6. enostavna dogradnja brez vrtanja (v
nekaterih primerih tudi brez izklopa
napajanja)
7. standardni razmik omogoča kombiniranje elementov različnih proizvajalcev
8. ni improvizacij
Različni sistemi za različne moči
V Moellerjevem programu zbiralčnih
sitemov SASY sta glede na razmik med
zbiralkami dve družini.

Primeri uporabe
S sistemom zbiralk SASY lahko gradimo
razdelilne (PPC - Power Control Centre) ali elektromotorne (MCC - Motor
Control Centre) stikalne bloke. V prihodnjih številkah vam bomo na dveh konkretnih primerih prikazali uporabo tega
sistema in potek konstrukcije stikalnega
bloka.
Sestavni deli
Zbiralčne sisteme sestavljajo:
1. zbiralke različnih nazivnih tokov,
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Dodatne informacije
Sisteme zbiralk SASY si lahko ogledate v:
1. glavnem katalogu HPL do vključno
letnika 2000, poglavje 15
2. katalogu Energieverteiler - Systemme,
Anlagenprodukte, poglavje 9
Za vse, ki se ukvarjate s konstruiranjem
in sestavljanjem stikalnih blokov, imamo
pripravljeno predstavitev v programu
Microsoft PowerPoint, kjer lahko na
primeru enopolne risbe zasledujete potek konstruiranja stikalnega bloka. Predstavitev vam lahko na vašo željo posreduA
jemo po elektronski pošti.

NAPAJALNI SISTEMI - Nova serija On-line UPS napajalnikov

PX 50 ModuScaleTM
Informacije: Ludvig Vudler, univ. dipl. inž., Lumic d.o.o. Maribor
S svojo novo serijo PX 50 ModuScaleTM, nam podjetje Powerbox
predstavlja novost na področju UPS sistemov za zaščito najzahtevnejših naprav informacijske tehnologije, kot so računalniški in
komunikacijski centri, naprave v procesni tehniki in ostalo. UPS
moduli so vgrajeni v 19" Rack omarah, v katerih je prostor tudi za
baterije. Moduli so dobavljivi z močmi 10, 15, 20 in 30 kVA in so
opremljeni z vso potrebno močnostno in krmilno elektroniko,
avtomatskim in mehanskim bypassom, ter kontrolno elektroniko
za vzporedno vezavo.
Sistem lahko neomejeno nadgrajujemo in sicer z
dodajanjem napajalnikov za povišanje moči sistema (decentralna N+1 paralelna
vezava) in z dodajanjem baterij
za povišanje avtonomije.Pri večjem številu modulov in baterij le-te
vgradimo v dodatne 19" omare. Razširitev in zamenjave modulov lahko opravimo med delovanjem sistema. Napajalniki
so izdelani v On-Line (Double Conversion) tehnologiji. Klasifikacija napajalnika po EN 50091-3 in IEC 62040-3 je VFISS-111, kar pomeni, da je izhod UPS-a popolnoma neodvisen od mrežne napetosti
in frekvence. Napajalnik oskrbuje priključene naprave vedno s konstantno in
čisto električno energijo. Oblika izhodne
napetosti je neodvisno od načina delova-

nja čisti sinus. Za normalno delovanje
napajalnika brez pomoči baterij, lahko
vhodna napetost niha med 300 in 460 V.
Napajalnik samodejno nadzoruje stanje
baterij in nam v primeru okvare ali oslabelosti le-teh to takoj javi. Omeniti velja
tudi izkoristek, ki pri teh napajalnikih
znaša 97%, zato je poraba električne energije zelo majhna.
Zaradi naštetih lastnosti nam PX 50
ModuScaleTM zagotavlja najvišjo možno
varnost priključenih naprav in nizke obratovalne stroške.
Napajalnikom je priložena profesionalna
programska oprema LanChute za nadzor
UPS-a in nadzorovano zaustavitev sistema. Omogoča nam tudi daljinski nadzor UPS sistema in podpira vse operacijske sisteme.Prihodnost investicije je
zagotovljena, ker se zmogljivost UPS sistema povečuje skupaj z Vašim informacijskim sistemom. Zamenjava starega UPS-a
za zmogljivejšega ni več potrebna.
Podrobnejše informacije lahko dobite
pri podjetju LUMIC d.o.o., na tel. številki
02-25-21-310, napajalnik pa si lahko ogledate tudi na sejmu
Sodobna Elektronika v Ljubljani, od
01. - 05.10.2001. A
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AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Pobiranje in polaganje na proizvodni liniji

Nov pristop v pobiranju in polaganju izdelkov
Robot IRB 340 FlexPicker TM v paketu s PickMaster TM prinaša nov,
revolucionaren pristop v pakiranju majhnih izdelkov v industriji
Informacije: Tomaž Lasič, univ. dipl. inž., ABB d.o.o., Ljubljana

Že vrsto let ABB postavlja standarde v fleksibilni avtomatizaciji za industrijo. Robot IRB
340 FlexPickerTM s svojo hitrostjo in natančnostjo odpira nova področja uporabe z nižjimi
stroški na "poberi in položi" operacije. Nove možnosti kot so nov programski paket
PickMaster TM , pralna verzija manipulatorja in nadgrajen krmilnik za različne hitrosti in
kontrolo gibanja, sedaj dajejo sistemu nove moči.
V zelo konkurenčni industriji potrošnih
izdelkov je velika potreba po znižanju
stroška pri premikanju, zlaganju izdelkov
torej pri "poberi in položi" operaciji. Izdelki in njihova embalaža se neprestano
spreminjajo, da bi nas kot kupce privabili. Tem zahtevam trženja se mora prilagoditi tudi proizvodnja. Stalno prilagajanje proizvodnje je možno le z avtomatizacijo, ki omogoča hitro in enostavno
prilagajanje izdelkom. Človek kot operater je sposoben hitrega prilagajanja različnim izdelkov in je bil do sedaj nenadomestljiv pri operacijah, kjer bi pri klasični avtomatizaciji potrebovali za vsako
spremembo veliko dela.
Ključ do fleksibilne avtomatizacije, ki bi
lahko ekonomično nadomestila človeka
tudi na takih operacijah v industriji potrošnih izdelkov, je robot IRB 340 FlexPickerTM skupaj s programskim paketom
PickMasterTM. Ta kombinacija je bila
razvita ravno za to industrijo.
Robot - IRB 340 FlexPickerTM
Nov sistem temelji na izredno hitrem
robotu s posebno aplikacijsko programsko opremo, ki zaznava objekte za pobiranje in polaganje v letu, točno tako kot
to dela človek vendar z dvojno hitrostjo
in to neprestano 24 ur na dan brez odmora. Čokolade, bomboni in drugi prehrambeni izdelki, ter zdravila in elektronske komponente so primeri, kjer lahko revolucionarno spremenimo proizvodnjo pri "poberi in položi" (pick and place) operacijah.
Robot poleg svoje hitrost omogoča tudi
možnost hkratnega sledenja več tekočim
trakovom in obstaja v pralni verziji za
prehrambeno in farmacevtsko industrijo. V kombinaciji s programsko opremo
PickMaster, ki se izvaja na samostojnem
osebnem računalniku, omogoča identifikacijo izdelkov v letu in tako iz enega
tekočega traku lahko pobere bombon in
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delovna mesta s ponavljajočimi gibi, ki
vodijo tudi do trajnih poškodb delavcev
na teh delovnih mestih.

ga položi v škatlo na drugem tekočem
traku v gibanju. IRB 340 FlexPicker TM
temelji na Delta konceptu ( Patentiral ga
je prof. Clavel EPFL, iz Lausanne). To je
paralelni robot, kar pomeni, da glavne
osi delujejo paralelno ena glede na
drugo. Ima 4 prostostne stopnje in dinamično maso samo 4 kg (ne vključujoč
1kg izdelka, ki ga lahko nosi). Zahvaljujoč konstrukciji in S4Cplus krmilnemu
sistemu s QuickMoveTM zmožnostmi
omogoča čez 150 prijemov v minuti, kar
je več kot dvakrat toliko kolikor zmore
človek. Poleg tega nadomešča monotona
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PickMasterTM
PickMaster je programski paket funkcij,
ki omogočajo programiranje in krmiljenje operacij robota pri pobiranju. Paket se
lahko prilagaja različnim konfiguracijam
celic ali pa proizvodnjih linij. Tipična
robotska linija je sestavljena:
En ali več robotov
En ali več tekočih trakov na robota za
pobiranje ali polaganje izdelkov
Ena ali več kamer
Lokalna ethernet mreža, ki povezuje
PC s PickMaster-jem in roboti
PickMaster aplikacijski program se izvaja
na PickMaster PC-ju kjer je tudi vgrajena
video kartica za obdelavo slik, ki lahko
obdeluje več kamer hkrati. Cognex OMI
programski paket skrbi za obdelavo slik
in razpoznavanje objektov.
Pakirna linija
Tipična linija za pakiranje izdelkov recimo piškotov deluje tako, da video sistem
s pomočjo video kamere razpozna piš-

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Pobiranje in polaganje na proizvodni liniji

kot. Robot pobere piškot v letu s traku in
ga položi v škatlo, ki se premika na sosednjem traku. Kamera naredi sliko, ki je
sinhronizirana z gibanjem tekočega traku tako, da je vsaka sekcija tekočega traku pokrita najmanj z eno sliko. Tako so
vsi izdelki, ki so po naključju položeni na
tekoči trak, razpoznani in pobrani s traku. Sinhronizacija tekočega traku je dosežena s pomočjo števca in enkoderja
pritrjenega na tekoči trak. Sistem sledi za
koliko se je premaknil tekoči trak in ob
določenih pozicijah pošlje sinhronizacijski pulz kameri za posnetek.
Pobrani piškot je potrebno nato položiti
v škatlo na sosednjem tekočem traku.
Ker so škatle ravno tako položene po naključju z različno orientacijo in razdaljo
je potrebna dodatna kamera, ki zazna pozicijo vsake škatle. Vsakič, ko nova škatla
prekine optični senzor kamera naredi
posnetek in sistem preračuna pozicijo in
orientacijo nove škatle. PickMaster sistem sledi prostim mestom v posamezni
škatli kjer lahko odloži piškot pobran s
prvega traku.
S4CPlus Krmilnik
S4Cplus je najnovejši v seriji robotskih
krmilnikov. Temelji na tradicionalni za-

nesljivosti, robustnosti, enostavni uporabi
in na edinstvenem sistem
kontrole gibanja, ki omogoča največje hitrosti gibanja.
Krmilnik temelji na Pentium procesorjih
in uporablja PC kompatibilne enote
priključene na PCI vodilo. Večja procesorska moč omogoča hitrejše in bolj
natančno gibanje robota. Ethernet in
USB komunikacijski priključki so standardni del opreme. Sistem ima vgrajen
diagnostične rutine in rutine za korekcije napak. Na sistem lahko priključimo PC
in tako pregledamo arhiv napak in dogodkov na krmilniku.
Krmilnik S4Cplus je ravno tako kot predhodnik prijazen uporabniku in uporablja
isti programski jezik RAPID za programiranje manipulatorja, komunikacije preko
zaslona…
Krmiljenje gibov robota je enkraten program, ki z zahtevnim modelom robota in
njegovih karakteristik sledi programirani poti ne glede na obremenitev, pozicijo ali hitrost gibanja. Krmiljenje gibov
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temelji na QuickMove in TrueMove
tehnikah, ki omogočajo izvedbo gibov s
hitrostjo blizu fizičnih mej in z veliko
natančnostjo.
Hitra in prilagodljiva rešitev
Inštalacija FlexPickerja s PickMasterjem
zagotavlja izvrstne performanse, ki omogočajo donosno investicijo. Uporaba je
možna v različnih aplikacijah od zlaganja
elementov v elektronski industriji, pakiranja v prehrambeni industriji do pakiranja v farmacevtski industriji. Izredna
hitrost s 150 prijemi v minuti in več kot
99% razpoložljivostjo (ki se jo zahteva recimo v avtomobilski industriji) zagotavljajo zelo visoke proizvodne kapacitete.
PickMaster s svojim video razpoznavnim
sistemom omogoča robotskemu sistemu,
da najde ne sortirane izdelke. Tipe izdelkov je možno hitro reprogramirati na
druge oblike v Windows okolju.
Servisiranje in vzdrževanje kompaktnega
sistema je enostavno in hitro zahvaljujoč
modularnemu sistemu mehanike in elektronike. Lahko pričakujemo, da bodo ti
sistemi v kratkem spremenili proizvodnje operacije zlaganja in pakiranja v potrošnji industriji in kasneje tudi v drugih
proizvodnih industrijah.
A
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Označevanje izdelkov in
embalaže
Avtor: Gorazd Majcen univ.dipl.inž., EMA d.o.o. Celje
Označevanje polizdelkov, gotovih izdelkov in
embalaže postaja vedno bolj pomemben del
proizvodnih procesov. V vseh industrijskih sektorjih je sledljivost (tako medfazna v proizvodnem
procesu kot tudi po tem, ko je izdelek že na trgu)
eden od ključnih elementov zagotavljanja kakovosti.

torji etiket. Ti sistemi omogočajo "on
line" tiskanje etiket in njihovo avtomatsko apliciranje na embalažo v sklopu proizvodne oz. pakirne linije. Na ta
način lahko zagotovimo boljše sledenje, saj lahko na etiketo natisnemo vse
aktualne informacije (ura, izmena,
šarža, zaporedna številka, …). To omogočajo tudi tiskalniki etiket, vendar pa
je težko zagotoviti lepljenje brez
napak. Takšni sistemi se lahko povežejo v informacijski proizvodni sistem in mu posredujejo stalne podatke
o pretoku označenih izdelkov (slika
2).

Tem zahtevam trga sledi tudi oprema za
označevanje, ki je v zadnjih dveh desetletjih napravila velik korak naprej. Predvsem napredek na področju elektronike
je omogočil razvoj tehnologij označevanja, ki so procesorsko podprte. Takšne
tehnologije imenujemo tudi fleksibilne
tehnologije označevanja. Pred tem so se
za označevanje uporabljali sistemi s klišeji, vložki, razne tiskarske tehnologije pa
tudi preprosto ročno žigosanje.

Slika 3: Direktni termo transfer tisk na pakirno folijo
na razpolago v različnih barvah. Potiskane etikete lepimo na embalažo
ročno ali z avtomatskimi etiketirnimi
napravami (slika 1).
Drugo področje uporabe termo transfer tehnologije so tiskalniki & aplika-

Slika 1: Tiskalnik etiket
V podjetju EMA d.o.o. iz Celja ponujamo
celovite rešitve označevanja s tehnologijami, ki so dan današnji najbolj razširjene:
Termo-transfer tehnologija je verjetno najbolj razširjena in poznana,
predvsem to velja za termo transfer
tiskalnike etiket. Tiskalniki so namizne izvedbe. V povezavi z osebnim računalnikom omogočajo tiskanje etiket
od najmanjših pa tudi do formata A4.
Uporabniku prijazna programska oprema (tudi v slovenščini) omogoča
enostavno in hitro delo tiskalnikom.
Etikete so praviloma v roli, nosilec
barve pa je termo-transfer trak, ki je
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Direktni termo transfer tisk se
uporablja za tiskanje variabilnih podatkov na predtiskane pakirne folije.
Tiskalnik se vgradi v pakirni stroj za
pakiranje v folijo. Preden folijo formiramo in zvarimo v vrečko, tiskalnik
odtisne želeno oznako. V primerjavi s
prejšnjima dvema sistemoma ima
bistveno nižje obratovalne stroške, saj
ni stroška etikete. Direktni termo
transfer tisk omogoča tudi velike
prihranke pri nabavi pakirnih folij, saj
jih lahko standardiziramo za določeno
družino izdelkov (slika 3).
Sicer pa za vse termo transfer
tehnologije velja, da omogočajo tisk
visoke kvalitete (tipično 300 dpi), kar
omogoča tiskanje grafik, črtnih in 2D
kod….

slika 2: Tiskanje in apliciranje etiket na
proizvodni liniji
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Ink jet tehnologija se za označevanje uporablja zadnjih dvajset let. Najbolj razširjena je t.i. CIJ (Continous
Ink Jet) tehnologija. Industrijski ink
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jet tiskalniki omogočajo tiskanje datumov, poljubnih tekstov
ipd. in tudi črtnih kod na razne izdelke oz. embalažo.
Tiskalniki se integrirajo v proizvodno linijo. Ker je to
brezkontaktna tehnologija, omogoča tiskanje na vse vrste
materialov in tudi na razne oblike izdelkov. Zaradi tega in
tudi zaradi visokih hitrosti tiskanja je marsikje postala
nenadomestljiva (polnilnice pijač, mlekarne, tiskarne…)
(slika 4).

Slika 4: Tisk variabilnih oznak z ink jet tiskalnikom
Laserska tehnologija je od omenjenih najnovejša. V laserskih tiskalnikih se uporablja svetloba različnih valovnih
dolžin in moči. Laserski tiskalniki omogočajo izredno hitro tiskanje poljubnih
oznak; glavna
omejitev so
materiali, ki
jih lahko na ta
način označujemo. Najbolj
primerni materiali so papir, folije, kovine. Problematične so nekatere vrste
plastike, stekla, …
Laserski tiskalniki so zaenkrat še bistveno dražji od
ostalih tehnologij in zaradi
tega manj razslika 5: Datum na etiketi natisnjen z laserskim
A
širjeni.
tiskalnikom
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Tehnologije
identifikacijskih kartic
Avtor: Tomaž Frelih, univ.dipl.inž.el., ČETRTA POT d.o.o.
V prejšnji številki smo si ogledali osnove avtomatske
identifikacije in namene uporabe. Tokrat pa se posvetimo različnim tehnologijam, ki omogočajo napravam
informacijske tehnologije, da zanesljivo prepoznavajo ljudi, hkrati pa služijo tudi kot nosilec informacij oz.
osebni pomnilniški medij. Zaradi številnih potreb v
industriji, bančništvu, telekomunikacijah in drugod, razvoj na tem
področju že vrsto let poteka zelo hitro, spremlja pa ga tudi standardizacija.
1. MAGNETNI
MAGNETNI ZAPIS
Tehnologija temelji na zapisu določene
enotne kode in ostalih podatkov na magnetni trak, ki poteka po vsej dolžini kartice. Standardi so bile razviti že v šestdesetih letih predvsem za namene bančnih
kartic. Standardne kartice vsebujejo tri
steze z informacijami, ponavadi se
uporablja ena od stez (2) ali kombinacija
dveh, redkeje vse tri. V standardni izvedbi po ISO 7810 je magnetni sloj na točno
določenem mestu. Na njem se nahajajo 3
sledi:
ISO 1 IATA, 210 bpi, 79 znakov po 7
bitov (alfanumerični)
ISO 2 ABA, 75 bpi, 40 znakov po 5 bitov (numerični)
ISO 3 THRIFT/MINTS, 210 bpi, 107
znakov po 5 bitov (numerični)
Najbolj je v uporabi sled št. 2, zaradi zanesljivosti (na sredini magnetnega sloja
in manjša gostota zapisa). Obstajata dve
vrsti nanosa in s tem tudi čitalcev. Starejša je tehnologija LoCo (low coercitivity), kar pomeni zapis z manjšo energijo
300 Oe. Novejši HiCo pa omogoča bolj
zanesljiv zapis, odpornejši na zunanje
magnetne motnje, z energijo 4000 Oe.
Na magnetni zapis je mogoče večkrat pisati, vendar omejeno-krat.
Sistem je zelo razširjen predvsem v Severni Ameriki, v Evropi pa so glavno po-

dročje uporabe bančne kartice in cenene kartice. Kartice je dokaj enostavno
ponarejati zato predstavljajo zelo nizko
stopnjo varnosti in se pri večjih varnostnih zahtevah v glavnem uporabljajo skupaj z vnosom PIN kode ali podpisom.
Čitalci so lahko dveh vrst. Eni so režni
(slot), kjer mora imetnik ročno enakomerno potegniti kartico skozi režo.
Zahtevnejši so motorni, kjer sistem sam
potegne kartico v režo in jo po opravljeni operaciji vrne (ali pa tudi ne). Predvsem v prvem primeru je identifikacija
ponavadi dokaj nezanesljiva zaradi
neenakomernega vlečenja, v drugem pa
je precej počasna. Poleg tega so kartice
že same po sebi precej nezanesljive
(občutljive na razmagnetenje, na vlago,
temperaturo, umazanijo). Ena od prednosti magnetnih kartic pa je, da ponujajo
tudi večkraten zapis podatkov (vendar
samo z avtomatskim motornim čitalcem).
Vsekakor pa so kartice zelo poceni (reda
0.1-1 DEM) in to jih skupaj z zgodovinsko
inercijo in bančnim konzervatizmom še
ohranja na trgu.

2. VIDNI ZAPIS
Tehnologija omogoča izdelavo
unikatnih identifikacijskih elementov - kartic z običajnimi tiskalniki. Velika
prednost te tehnologije
je tudi, da je ID tudi
vizuelno vidljiv. Seveda
pa je uporaba omejena,
saj zaščite proti ponarejanju praktično ni, informacije na kartici pa
ni mogoče naknadno
spreminjati.
Primer personalizirane (”mačizirane” :o)) kartice
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2.1. ČRTNA KODA
Na kartico je enkratno natisnjena enotna
koda ali ime v obliki črtne kode, ki jo
čitalnik lahko zelo enostavno prečita (za
razliko od pisanih alfanumeričnih znakov). Črtna koda je oblika zapisa številk
ali črk z vertikalnimi črtami različne
debeline in različnih razmakov. Obstaja
več formatov zapisa (največkrat uporabljeni so Coda 39, Coda 128, Interleave
2/5, Industrial 2/5, EAN, UPC, Codabar,
...). Sam zapis je lahko viden pod normalno svetlobo ali neviden, oz. viden samo
pod infrardečo svetlobo. V zadnjem
primeru vidimo samo črn trak, kodo pa
vidi le čitalnik in je s tem bolj zaščitena
proti ponarejanju. Sicer pa je sistem
namenjen samo za zelo ceneno in varnostno nepomembno uporabo. Še največji namen doseže pri nadomeščanju
ročnega vnosa podatkov z avtomatskim
in bolj zanesljivim vnosom s čitalnikom
črtne kode.
Čitalniki črtne kode so v raznih oblikah,
za kartice se največ uporablja režni čitalnik, drugače pa obstajajo tudi laserski,
CCD in peresni čitalniki. Čitanje s čitalniki, ki zahtevajo ročni poteg (režni,
peresni) je precej nezanesljivo, ker je
težko navaditi ljudi na enakomeren
poteg.
2.2. OCR ZNAKI
OCR (optical character recognition)
znaki so poseben tip (font) znakov v
latinici, ki je prilagojen avtomatskemu
branju. Prednost te vrste zapisa je v tem,
da je informacija berljiva tako strojem
kot tudi ljudem. Po ostalih karakteristikah pa je ta zapis podoben črtni kodi, s
to razliko, da je avtomatsko čitanje mnogo bolj zahtevno, počasnejše in manj
zanesljivo. Ta zapis je v uporabi predvsem na uradnih listinah (potni listi) in
bančnih dokumentih (čeki).

Poseben tiskalnik za personalizacijo kartic s HDP
tehnologijo
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3. KONTAKTNE ČIP KARTICE
Kontaktne kartice je prvi patentiral in
postavil standarde francoz Roland Moreno, kasnejši ustanovitelj firme Innovatron, že v letih 1972 in 1974. Velik razmah pa je ta tehnologija pridobila po letu
1994. Kartice so v glavnem standardizirane po ISO 7816. Po kompleksnosti
čipa jih grobo ločimo v memorijske in
procesorske čip kartice, za zadnje se je
uveljavil izraz pametne kartice (smartcard).
Kot že naziv pove, sta glavni komponenti
kartice majhen čip in kontaktno polje s 6
do 8 priključki. Ko oseba potisne kartico
v režo čitalnika, se kontakti čitalnika in
kartice sklenejo in čitalnik preko kontaktov kartici zagotovi napajanje in vzpostavi komunikacijo s čipom. Glede na
prej naštete kartice, je čip kartica znatno
dražja, vendar ponuja veliko večjo stopnjo varnosti. Identifikacija je malce počasnejša zaradi vtikanja kartice, poleg tega
pa so kontakti izpostavljeni zunanjemu
svetu in kot taki občutljivi na umazanijo,
vlago, mehanske obremenitve, statično
elektriko, pa tudi dostopni ponarejevalcem.

PRIMERJALNA TABELA LASTNOSTI POSAMEZNIH KARTIČNIH TEHNOLOGIJ:
(ocena 1-10) 1-slabo 10-odlično

PRIMERNOST UPORABE POSAMEZNE TEHNOLOGIJE KARTIC NA RAZLIČNIH
PODROČJIH:
(ocena 1 - 10) 1 - slabo 10 - odlično; razporejeno po trenutni razširjenosti uporabe

3.1. MEMORIJSKE KARTICE
Čip ima običajno vprogramirano enotno
kodo in/ali enostaven pomnilnik, običajno tipa OTP ali EEPROM. Čip kartice se
največ uporablja za varnostno nezahtevne aplikacije kot so npr. plačevanje
pogovorov v telefonskih govorilnicah.
Čitalec običajno samo nepovratno prežiga bite pomnilnika (impulze). Ker cena
čipa ni posebej visoka, se kartice mnogokrat po izrabi odvrže.
3.2. PROCESORSKE ALI PAMETNE
KARTICE
Pametne kartice so po obliki, mehanskih
lastnostih in načinu komunikacije enake
memorijskim karticam. Razliko je v kompleksnosti integriranega vezja. Čip namreč običajno vsebuje skoraj celotno računalniško arhitekturo, seveda v omejeni
obliki:
mikroprocesor
ROM pomnilnik za OS v tehnologiji
mask ROM, OTP ali FLASH
nezbrisljivi bralno/pisalni pomnilnik
EEPROM ali FRAM
trenutni statični bralno/pisalni pomnilnik SRAM
enoto za kriptografijo ali kripto procesor
operacijski sistem

Ta kartica ponuja tudi večjo količino
pomnilnika (8 bytov do nekaj deset kB)
za zelo veliko število pisanj (reda
100.000), zaščiten prenos podatkov in
dostop do pomnilnika, uporabnost za
več aplikacij, itd. Kartica je uporabna
tudi kot prenosni pomnilniški medij
manjše kapacitete. Smart kartice doživljajo razcvet v bančništvu, kjer uspešno zamenjujejo neučinkovito in zastarelo tehnologijo magnetnega zapisa. Poleg tega
so nepogrešljiv element pri GSM aparatih za identifikacijo uporabnika - SIM kar-
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tica. V uporabi so tudi kot kartice zdravstvenega zavarovanja. Odpira se novo
področje - identifikacija za dostop do
računalnika, mreže ali interneta, predvsem v namene elektronskega poslovanja. Vodilni proizvajalci čipov so Infineon,
ST, Philips, Hitachi in Atmel, kompletne
kartice pa proizvaja zelo veliko število
proizvajalcev. Posebno poglavje so operacijski sistemi, kjer so posebej na bančnem področju in na dostopu do interneta že dalj časa poskušajo uveljaviti standardi za inter-operabilnost. Kot zanimi-
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vost, tudi Microsoft je pristavil svoj
lonček z Windows for Smartcards,
veliko prahu pa dviga tudi Sunov Java
OS. Žal omejene zmogljivosti strojne opreme (čip) še vedno ne dosegajo entuziazma programskih hiš in tako se končni
rezultati kljub medijskemu pompu velikokrat izkažejo za neuporabne.
Ker imajo smart kartice kriptografsko zaščiten pomnilnik in komunikacijo (tako
proti ponarejanju kot proti branju podatkov) so zelo primerne za uporabo v
pristopni kontroli, njihova slabost je le v
tem, da je treba kartico nekam vtikati, s
čimer je sistem počasnejši, manj zanesljiv in manj robusten. To slabost pa rešuje kartica, ki jo bomo navedli kot naslednjo.
4. BREZKONTAKTNE KARTICE,
RADIOFREKVENČNA IDENTIFIKACIJA (RF/ID)
Brezkontaktne kartice so na en način podobne kontaktnim (vsebujejo čip), vendar pa je razlika v načinu prenosa podatkov s kartice na čitalnik. Brezkontaktni
medij je sestavljen iz integriranega vezja
in antene v obliki tuljave, oboje je zalito v
plastično ohišje kartice, gumba, pilule,
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obeska, ključa, ure,... Čitalnik oddaja
elektromagnetno polje določene frekvence (običajno 125kHz ali 13,56MHz).
Ko kartica vstopi v to polje, iz njega pridobi potrebno energijo za napajanje in
začne oddajati kodo po istem EM kanalu.
Torej je za identifikacijo povsem dovolj,
da kartico približamo na določeno razdaljo od čitalnika. Identifikacija je tako
zelo hitra, enostavna, možna tudi če je
kartica v denarnici ali čitalnik za steklom. Ljudje se zelo hitro navadijo na uporabo sistema, ki je poleg tega zelo robusten (ne vsebuje nobenih mehanskih delov in zunanjih kontaktov) in zanesljiv.
Kartica je zelo neobčutljiva na vse vplive
okolja, lahko jo peremo, zvijamo, umažemo, ni občutljiva na katerokoli sevanje,
itd. Življenska doba je praktično neomejena. Možna je identifikacija preko denarnice, torbice, kovčka. Kartica je namenjena zanesljivi identifikaciji. Vsebuje lasersko vprogramirano unikatno kodo. Zelo
velika prednost kartice je velika hitrost
identifikacije (nobenega vlečenja).
Glede na razdaljo čitanja ločimo tri
glavne kategorije:
do 2cm ... skoraj kontaktna identifikacija, ponavadi režni čitalci
2 do 15 cm ... približevalna identifikacija
do 1m ... identifikacija na veliko razdaljo, lahko brez uporabe rok (kartica
v žepu)
več od 1m ... zelo velika razdalja, samo
z aktivnimi karticami v mikrovalovnem področju (2.4GHz)
Pravkar smo omenili aktivne kartice. To
so kartice, ki v notranjosti poleg integriranega vezja in antene vsebujejo še baterijo, ki traja 3-10 let. Na račun te baterije je
kartica debelejša in ima omejen rok
uporabe. Njena prednost pa je daljša razdalja čitanja.

Sestava brezkontaktne kartice
(vir: www.smartcardportal.com)
Sicer pa poznamo dve glavni vrsti
brezkontaktnih kartic:
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4.1. BRALNE ID KARTICE
Bralne kartice (read only) so na nek
način primerljive memorijskim čip karticam in sicer zato, ker vsebujejo zelo
enostavno integrirano vezje. Vse kar to
vezje počne je oddajanje enotne vprogramirane kode, takoj ko dobi napajanje.
Slovenci se lahko pohvalimo, da smo bili
eni od pionirjev na tem področju.
Kartica SEZAM (sive barve) je bila razvita
na Ljubljanski elektrofakulteti s pomočjo
zunanjih strokovnjakov že leta 1987, kot
ena prvih v svetu. Do leta 1995 je bila
narejena v okrog 100.000 kosih kot del
sistemov za registracijo delovne prisotnosti in kontrole dostopa podjetja Četrta
pot d.o.o. v sodelovanju z Mehanizmi
Lipnica. Na podlagi tega lahko rečemo,
da imamo tudi v Sloveniji ves čas prisotno najsodobnejšo tehnologijo s področja
brezkontaktne identifikacije.
Trenutno so se kot nenapisani standard
uveljavile kartice, ki temeljijo na derivativih integriranega vezja H4002 iz švicarskega uEM in delujejo na povsod
dovoljeni frekvenci 125kHz. Kot zanimivost, ta čip je v zgodnjih devetdesetih
letih oblikoval Slovenec g. Maks Štiglic.
Čip je zaradi masovne proizvodnje in
zelo majhne velikosti še vedno pravi cenovni hit na vseh področjih RFID. Seveda
pa je uporaba omejena samo na identifikacijo. Zaradi realne možnosti ponarejanja, kartica ni primerna za kontrolo
pristopa, kjer je zahtevana visoka stopnja
varnosti.
4.2. BRALNO PISALNE KARTICE
Bralno pisalnim (R/W) karticam lahko
rečemo tudi brezkontaktne smart kartice. Vsebujejo namreč precej zahtevno
integrirano vezje - mikrokrmilnik, ki skrbi za zaščito dostopa do pomnilnika, pomnilnik v katerega se da skoraj neskončnokrat pisati, zaščito komunikacij itd.
Ker obstaja možnost, da je v magnetnem
polju čitalnika hkrati več kartic, so nekateri proizvajalci razvili antikolizijski sistem, ki zna prepoznati vse kartice v polju
in brati ali pisati samo na eno točno
določeno.
Velikost pomnilnika je zaenkrat od 8
bytov do 1kB. To je zelo zanesljiv medij.
Število dovoljenih zapisov v kartico je
skoraj neomejeno (10.000-100.000), trajnost podatkov je garantirana od proizvajalca na 10 let. Kartice ponavadi vsebuje-
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jo tudi zahtevno zaščito pomnilnika pred neavtoriziranim
dostopom (kriptografija) in
so z vidika zaščite trenutno
eden najbolj zanesljivih pomnilniških medijev. Obstajajo
razne izvedbe teh kartic,
glede na količino pomnilnika, na zaščito podatkov, itd.
Tudi te kartice imajo tako kot
smart kartice kar preveč
funkcij za enostavno pristopno kontrolo, vendar pa imajo
pomembno lastnost, ki je ne
gre zanemariti. Zaščita pomnilnika in brezkontaktna
identifikacija sta resnično
najboljša kombinicija za sisteme pristopne kontrole.
Tehnologija pomeni robust- Bralno/pisalna enota z integrirano anteno za brezkontaktne
nost, hitro identifikacijo, pametne kartice MIFARE in pametne nalepke i-Code, deluje
enostavnost uporabe, boljšo na frekvenčnem območju 13.56MHz
vklopljivost v okolje itd. Šibka
točka teh kartic je pravzaprav samo cena.
Trenutno se največ pričakuje od kartic,
Vsekakor pa prihodnji razvoj gre v smeri
ki so bazirane na enem integriranem
brezkontaktne tehnologije, ki postaja vse
vezju in imajo dva vmesnika: kontaktni in
bolj razširjena in s tem tudi cenejša.
brezkontaktni. Prvi se uporablja predBrezkontaktna tehnologija je trenutno
vsem v bančništvu in kot plačilna kartica,
brez dvoma opcija številka ena pri sisbrezkontaktni vmesnik pa za plačila v
temih pristopne kontrole, za uporabo v
javnem potniškem prometu (avtobusi,
industrijskem okolju, za elektronske
vlaki, parkirišča, cestnina) in kontrolo
vozovnice v javnem potniškem prometu,
pristopa. Prednost je v tem, da je del
itd. Najbolj razširjene so kartice s čipi
pomnilnika dostopen preko obeh vmesproizvajalca Philips Semiconductors, pa
nikov in je torej možna uporaba elektudi čipi proizvajalcev uEM, TI, Atmel in
tronske denarnice za zelo različne aplikaSony, v igri za perspektiven trg pa je tudi
cije. Tako lahko uporabnik eno kartico
še kar nekaj drugih polprevodniških
uporablja kot bančno kreditno ali predgigantov.
plačilno kartico, vozovnico za avtobus,
registracijo delovnega časa, pristopno
V podjetju ČETRTA POT iz Kranja so
kontrolo, dostop do parkirišča, zavarorazvili že kar nekaj generacij bralno/
valniško kartico, vozniško dovoljenje, ...
pisalnih enot za več tipov brezkontakntih pametnih kartic, ki jih vgrajujejo v fikNekatere aplikacije bolj težijo k kontaktsne, mobilne ali POS terminale.
nemu načinu identifikacije in visoki
stopnji varnosti, druge, kot kontrola
5. KOKTEJL OZ. HIBRIDNE KARTICE
pristopa ali vozovnica pa zahtevajo hitKer se kartice v zadnjem času standardrost, robustnost in enostavnost (brezizirajo in obstaja vedno močnejša težnja
kontaktna identifikacija).
po zmanjšanju števila kartic v samo eno večuporabno, so proizvajalci kartic
Razvoj in standardizacija bosta prav gotopričeli z združevanjem več tehnologij na
vo šla prav v smeri univerzalne identieno kartico. Poleg tega imajo novejše
fikacijske in plačilne kartice, kar pomeni,
kontaktne in brezkontaktne smart karda se bodo temu morali prilagoditi tudi
tice že same tudi dejansko podporo mulsistemi, ki uporabljajo kartice za eno od
tiaplikativnosti z razdelitvijo pomnilnika
aplikacij.
A
in več dostopnimi ključi.
Na vsako kartico se da natisniti podatke o
imetniku, črtno kodo, OCR tekst, magnetni trak, ...
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Modularni koncept avtomatizacije
Avtor:

Andrej Brelih, univ. dipl. inž., Siemens d.o.o.
Component based Automation is the concept for modular plant- and machine construction within T.I.A. (Totally Integrated Automation). It uses PROFINet, the standard of the PROFIBUS User
Organization (PROFIBUS International), and provides for a considerable additional reduction
in configuring and commissioning overhead. Playing a central role is the Siemens' cross-vendor engineering tool, substitutes conventional high-overhead programming with easy graphical configuration of communications between intelligent devices.
Modularnost tovarne

Modularni koncept avtomatizacije tovarne je v uporabi že vrsto let. Modularnost
se je najprej kazala na področju programske opreme, kjer je bil nek stroj ali
del tovarne predstavljen s programskim
modulom v centralnem krmilniku. Poleg
velikih stroškov instalacije takega sistema so se pojavljali tudi časovni problemi realizacije. Delni zagon in preizkus
posameznih pod-sklopov je praktično
nemogoč, dokler nimamo dobavljene
vse opreme, vključno z vsemi senzorji in
aktuatorji. Zaradi morebitnih zamud
dobave kasni celotna realizacija avtomatizacije. Naslednji korak v razvoju je bila
uvedba distribuirane periferije. Še vedno
se problem avtomatizacije rešuje iz centralnega krmilnika, velik napredek pa je
dosežen pri stroških ožičenja, preglednost in obvladljivost sistema pa sta
močno povečana. Običajno operacijski
sistemi krmilnikov poskrbijo, da je distribuirana periferija, programsko gledano, v krmilniku predstavljena enako, kot
bi bila nameščena centralno in ne priključena na krmilnik preko omrežja. Vse
bolj zahtevne naloge v avtomatizaciji so s
časom prinesle porazdelitev avtomatizacijskih nalog na več krmilnikov, povezanih v omrežja z veliko distribuirane
periferije ter centralnim krmilnikom za
zajem in obdelavo procesnih podatkov
na nivoju tovarne. Sledil je velik razvoj
omrežij na vseh nivojih tovarne, v katerega tudi danes proizvajalci vlagajo največ
sredstev. Pričeli so se postavljati standardi, ki so omogočali povezave naprav med
različnimi proizvajalci, hkrati pa se je
vnel boj med tipi mrež, glede na
prenosne hitrosti podatkov, dostopne ali
odzivne čase ter potreba po determinizmu.
Velik napredek pri modularizaciji tovarne je dosežen z razvojem in uporabo "distribuirane inteligence". To so inteligentne naprave v polju tovarne, pogoni ter
vhodno izhodne naprave, ki imajo svoje
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programabilno PLC jedro. Distribuirana
inteligenca omogoča fizično integracijo
kontrolnega programa in pripadajočega
stroja ali procesnega modula. Proizvajalci podsestavov in naprav lahko na ta
način popolnoma lokalno preizkusijo
svoj izdelek ter napišejo vso potrebno
programsko opremo za lokalno delovanje. Pri vključevanju take naprave v proizvodni proces tovarne se ukvarjamo večinoma samo še s povezljivostjo modulov
in optimizacijo na nivoju tovarne. Modularne naprave je prav tako lažje standardizirati, preskok z enega proizvajalca na
drugega pa veliko lažji. Rast tovarne ali
dosežena stopnja avtomatizacije je lahko
veliko hitrejša, če moduli med seboj delujejo relativno neodvisno.
Kot rezultat uporabe distribuirane inteligence se pojavljata dve primarni zahtevi:
definicija standarda za komunikacijo
med različnimi proizvajalci ter poenostavitev programiranja komunikacije med
inteligentnimi moduli.

Component Based Automation

vojih (vertikalna integracija). Cilj strategije je uvesti sistematično modularizacijo
v smislu uporabniško prijazne implementacije distribuirane inteligence ter
dostop do procesnih podatkov na vseh
nivojih.

Kaj je komponenta?
Komponenta je programski modul, narejen za neko inteligentno napravo, ki le tej
daje neko funkcionalnost. S standardnimi orodji za izdelavo programske opreme se izdela uporabniški program namenjen za uporabo na določeni inteligentni
napravi. Program popolnoma definira
funkcionalnost naprave, preko zunaj
dostopnih spremenljivk (vmesnika komponente) pa je mogoče s procesom na
napravo vplivati ali iz nje pridobivati podatke za povezljivost, vizualizacijo, diagnozo itd.
Dostop do vmesnika komponente je uniformen in neodvisen od funkcionalnosti
komponente. Komponenta je lahko generirana s strani proizvajalca, OEM-a ali
celo s strani uporabnika.

Component Based Automation je odgovPROFINet
or podjetja Siemens na zgoraj omenjeni
PROFINet je sorazmerno nov standard
zahtevi, v okviru strategije Totally IntePNO - Profibus User Organization, ki degrated Automation, za izgradnjo modufinira komponento, tehnološko orientilarnih strojev in tovarn.
Strategija uvaja
poenostavitev
prenosa podatkov med avtomatizacijskimi
moduli na produkcijskem nivoju (horizontalna integracija) ter preko
standardnega
komunikacijskega vmesnika
omogoča dostop do procesnih podatkov Slika 1: Reprezentacija PROFIBUS naprav na Ethernet omrežju preko "proxy"
na različnih ni- principa
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ranost, komunikacijo med različnimi
Net standard in operacijski sistemi inteliproizvajalci ter avtomatizacijski in
gentnih naprav. Poleg konfiguriranja
inženirski model.
modularnih aplikacij pa nam inženirsko
Značilnsti PROFINet standarda so odprorodje omogoča tudi testiranje kompotost distribuirane avtomatizacije, integranent in diagnostiko. Inženirsko orodje je
cija "fieldbus"-a in Etherneta ter uporaba
načrtovano tako, da dopušča povezavo z
odprtih IT standardov.
drugimi proizvajalci preko odprtega
PROFINet je bil trgu predstavljen v zavmesnika.
četku avgusta 2000.
Ko m u n i k a c ij s k i
vmesnik je v obliki
odprte specifikacije
na voljo vsem zainteresiranim in številni člani PNO so se
že dogovorili ter odločili za izdelavo
proizvodov s tem
vmesnikom. Siemensov koncept Tota- Slika 2: Nivoji konfiguriranja komponent in tovarne
lly Integrated Automation uporablja PROFINet kot standard
Jasna je tudi razmejitev med orodji za
za implementacijo Component Based
generacijo komponent (pisanje uporabAutomation strategije.
niškega programa za inteligentno perIntegrirana komunikacija Ethernet-PROiferijo), ki so specifični glede na proFIBUS Standard PROFINet definira stanizvajalca in inženirskim orodjem za povedardno komunikacijo, ki uporablja PROzovanje komponent v modularne sisFIBUS in Ethernet ter uporablja stanteme.
darde iz IT področja. Totally Integrated
Vertikalna integracija
Automation uporablja PROFINet kot
S stališča operaterjev tovarn je zelo postandard za Component Based Automamemben pretok informacij med različnition projekte in ščiti vložke v velike invemi deli tovarne, še posebej med različnisticije uporabnikov PROFIBUS-a. Obstomi nivoji od naprav v polju tovarne pa
ječi PROFIBUS segmenti se združujejo v
vse do vodstvenega nivoja. Totally IntePROFINet projekte preko "proxy" princigration Automation in PROFINet preko
pa. S tem ohranjamo vse prednosti PROodprtega vmesnika omogočata povezavo
FIBUS protokolov, segmenti in protokoli
med procesnimi podatki in MES (Maostanejo spremenjeni, prav tako pa se
nufacturing Execution System) sistelahko tudi v prihodnosti uporablja široka
paleta PROFIBUS perifernih naprav.

Inženirska orodja
V okviru Siemensovega
koncepta Totally Integrated Automation je
razvito inženirsko orodje, ki omogoča povezovanje komponent na
nivoju tovarne. Uporabniški vmesnik je popolnoma grafičen in omo- Slika 3: Prehod informacije preko različnih omrežij na različnih
goča s povezovanjem nivojih
spremenljivk tehnološmom ter odpirata vrata avtomatizacij v
kega vmesnika komponent dejansko
A
IT svet.
vzpostavitev komunikacije med komponentami. Programer samo poveže
Literatura
spremenljivko ene komponente s spre[1] CBA Strategy, SIEMENS, Nuernberg,
menljivko druge komponente. Za ostalo,
feb 2001.
to je prenos vrednosti, pa poskrbi PROFI-
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Proizvodni informacijski sistemi
Avtor:

dr. Saša Sokolič, Metronik d.o.o.
V zadnjem času prihaja vse bolj do izraza potreba po informacijski nadgradnji proizvodnih
krmilno-regulacijskih in nadzornih sistemov. Konkretni koraki, ki jih v tej smeri izvajajo
uporabniki, so zelo različni: nekateri sramežljivo uvajajo posamezne informacijske funkcije,
drugi spet uvajajo na široko zastavljene rešitve. Tudi s ponudniki tovrstnih rešitev, med
katere sodi tudi Metronik, je podobno. V nadaljevanju želimo osvetliti problematiko proizvodnih informacijskih sistemov, predvsem pa rešitve, ki jih na tem področju ponuja Metronik.

Razlogi za uvajanje proizvodnih
informacijskih sistemov
Razlogi za uvajanje proizvodnih informacijskih sistemov so številni: nemalokrat
so povezani s potrebo po prenosu podatkov v hierarhično višji, poslovni sistem, s potrebo po minimizaciji stroškov,
s potrebo po sledenju proizvodnih parametrov in genealogiji ali rodovniku produkta (s česa in na kakšen način je produkt nastal) in končno kot posledica zahtev, ki jih podaja domača in mednarodna
regulativa. Funkcije proizvodnih informacijskih sistemov v osnovi prinašajo
številne prednosti predvsem na področje operativnega vodenja in obvladovanja
proizvodnje, lahko pa pozitivno vplivajo
tudi na področje vodenja poslovanja
podjetja, kar so že v osnovi dovolj močni
razlogi za njegovo implementacijo.

Problematika proizvodne
informatike
Problematika, ki sodi pod okrilje proizvodne informatike je zelo široka. Sem
sodijo naloge kot so sledenje proizvodnje, vodenje proizvodnje, genealogija
proizvodov, operativno posluževanje delovnih nalogov, vzdrževanje, vodenje človeških virov pri proizvodnji, vodenje sistema proizvodnih dokumentov, proizvodno planiranje, povezava na poslovni sistem itd.
Trdne definicije, ki bi natančno opredeljevala problematiko tega področja ni. Še
najbližje se je takšni definiciji približalo
združenje MESA (www.mesa.org), ki
podaja definicijo t.i. MES (Manufacturing Execution Systems) sistemov in njihovih funkcij. Posledično so se na trgu
pojavili produkti, ki se opredeljujejo kot
MES produkti - sistemi, ki rešujejo problematiko proizvodne informatike. Kot
posledica te definicije v praksi velikokrat
govori o "Instaliranih MES sistemih", pri
čem se misli na uporabo konkretnih MES
produktov. Zaradi raznolikosti nalog so
možni pristopi k realizaciji nalog proiz-
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vodne informatike in s tem povezane rešitve lahko zelo različne in zato še zdaleč
niso omejene samo na MES produkte.
Za področje proizvodne informatike je
pomembno tudi to, da so časovni odzivi
trenutni, oziroma, da gre za sisteme v realnem času (v primeru informacijskih
sistemov se odzivni čas nekaj sekund razume kot trenuten odziv). Lahko rečemo,
da med poslovno in med proizvodno
sfero obstaja raskorak v miselnosti, ki je
pogojen prav z različnimi časovnimi odzivi. Zdi se, da je tudi to eden od razlogov, zakaj funkcije proizvodne informatike delajo težave mnogim podjetjem s
področja poslovnih informacijskih sistemov, ki so velikokrat neuspešno poskušala reševati to problematiko.
Vsekakor se pri uvajanju proizvodne
informatike srečujemo tudi z vprašanjem
"Kaj je smotrno podpreti z informacijsko
tehnologijo?" in "Kaj se splača povezati
na poslovni sistem?". Podjetje je zapletena organizacija, kjer se razen vertikalnega pretoka podatkov tudi po horizontali
dogajajo povezovanja in prepletanja ljudi, opreme in informacij, kar privede do
večdimenzionalnega problema. Izkaže
se, da vsiljevanje informacijske podpore
povsod ne pripelje do rezultatov, da se
vsiljevanje "računalnikovega" načina razmišljanja povsod ne obnese in da ponekod ljudi enostavno ni možno nadomestiti. Prav ta problematika lahko predstavlja veliko past pri uvajanju proizvodnega informacijskega sistema, saj le-ta vedno temelji na nekem modelu. Včasih je za
vzpostavitev takega modela potrebno
menjati navade v podjetju, kar pa ni lahko in poceni. Po drugi strani včasih izgleda, da je model na pogled enostaven, potem pa se izkaže, da zahteva ogromno izjem, kar zelo zakomplicira proizvodni
informacijski sistem. Vsekakor je za "pametno" odločitev potrebno veliko izkušenj in občutka za proizvodno problema-

AVTOMATIKA

Pretok podatkov v podjetju, prikazan
z modelom peščene ure. Peščena ura
ponazarja razmeroma majhno količino podatkov, ki se izmenjujejo med
poslovnim in proizvodnim sistemom, ki sta vsak zase lahko zelo velika.
Funkcije, ki so realizirane v okviru
proizvodnega informacijskega sistema, so lahko zelo različne.
Model razkriva, da so podatki, ki jih
generira SCADA sistem in ki niso
obdelani informacijsko, za poslovni
sistem sami posebi običajno neuporabni. Posledično se izvedba določenih segmentov proizvodne informatike kaže kot pogoj za uspešno izvedbo povezave na poslovni sistem.
Krog predstavlja domeno aktivnosti,
ki jih pokriva Metronik.

tiko. Povejmo še to, da obstaja ISA S95
standard, ki pokriva problematiko integracije krmilnih in poslovnih sistemov.
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Kaj prinašajo
sodobne tehnologije?
Proizvodna informatika ne zahteva in ne
prinaša nobenih novih revolucionarnih
tehnologij. Izkorišča moment splošne
razširjenosti informacijskih tehnologij,
ki je privedlo do nižjih stroškov, kar posledično omogoča njihovo uporabo tudi
v industrijskih okoljih. S stališča tehnologij je pomembno povedati, da so proizvajalci krmilno-regulacijskih oziroma nadzornih (SCADA) sistemov pričeli širiti
funkcionalnosti svojih sistemov v smeri
proizvodne informatike. Dograjevanje
konkretnih funkcij ter odprta arhitektura, ki omogoča integracijo z drugimi sistemi sta prisotna pri večini proizvajalcev.
SCADA sistem iFix iz Intellutionove
družine Dynamics lahko po eni strani
vrednotimo kot SCADA sistem, po drugi
strani pa kot platformo za vzpostavitev
funkcij proizvodne informatike, saj s
svojo odprtostjo in komponentno arhitekturo to omogoča. Za dodatno zapletenost so poskrbeli tudi proizvajalci poslovnih informacijskih sistemov, ki so se v
iskanju novih niš spustili tudi na proizvodni nivo. Zato niso redki tisti, ki napovedujejo, da v vmesnem nivoju v prihodnosti ne bo prostora za velike "MES" produkte, ampak za k povezavi in reševanju
posameznih nalog usmerjene komponentne sisteme.

Metronikov pristop
Metroniku smo se zgodaj zavedali pomembnosti problematike proizvodne informatike, zato smo že pred tremi leti v
okviru postavitve smernic strateškega razvoja podjetja jasno začrtali cilje in aktivnosti ter področje proizvodnih informacijskih sistemov uvrstili med strateška
področja poslovanja.
Podjetju so se priključili novi strokovnjaki s specifičnimi informacijskimi znanji,
obstoječa znanja o problematiki proizvodnih procesov, ki jih je v podjetju na
pretek, smo analizirali v luči informacijske nadgradnje. Prišlo je do prvih projektov - najprej manjših, ki so reševali kakšno od funkcij proizvodne informatike,
nato so sledili večji, ki so zajemali že kar
večino opisanih funkcij... Danes lahko rečemo, da so otroška leta razvoja za nami
in da smo pripravljeni na največje izzive,
ki jih na tem področju ponuja slovenska
industrija.
Naša strategija je jasna: uporabnikom
želimo ponuditi komponentno zasnovane rešitve za reševanje problematike pro-

nje procesa in utilizacijo
naprav pri šaržnih procesih, iWorkinstruction kot
komponenta za obvladovanje navodil za delo, iHistorian kot komponenta za
arhiviranje vseh procesnih
podatkov, komponent a
DUS III za potrebe vzdrževa nj a ) , ko mp o n e n t e k i
smo jih razvili v Metroniku
(komponenta STE za označevanje izdelkov s črtno
kodo, komponenta za sleUporabniški vmesnik za posluževanje in prenos delovnih nalo- denje materialnih tokov v
proizvodnji), specifično
gov v krmilno-regulacijski sistem v podjetju Trimo d.d.
problematiko pa rešujemo
izvodne informatike, ki so primerne tako
s pomočjo v hiši razvitih namenskih
za reševanje posameznih funkcij kot tudi
aplikacij na standardnih platformah. Naza reševanje kompleksnih proizvodnih
še rešitve temeljijo na Microsoftovi DNA
informacijskih sistemov. Pri tem uporablarhitekturi, zgrajene so okrog relacijskih
jamo komponente partnerskih podjetij
podatkovnih baz SQL Server ali ORACLE.
(Dynamics Workspace kot temeljna
Sklep
platforma za povezavo na proizvodne
Proizvodni informacijski sistemi so realnaprave in vodenje proizvodnje, komponost - informatika prihaja na proizvodni
nenta iDownTime za potrebe sledenja
nivo in rešuje številne proizvodne probzastojev, iBatch kot komponenta za vodeleme. S sabo prinaša specifične tehnologije in znanja,
kar bo tako od uporabnikov
kot od izvajalcev zahtevalo
dodatne napore in prilagajanja. Pravila igre na tem področju niso enostavna in tudi
še ne povsem jasna; obstaja
določena zmeda o potrebni
funkcionalnosti, primernih
rešitvah, pa tudi o tem, kdo
so pravi izvajalci - informatiki ali avtomatiki. Po drugi strani pa je tempo, ki ga potencialnim uporabnikom proizvodnih informacijskih sistemov narekujejo njihove stranke, tako hud, da ne kaže čakati na popolen odgovor.
Izziv, ki ga prinaša problematika proizvodnih informacijRazpisovanje proizvodnje z materialnim sledenjem (zgoraj) in skih sistemov, je velik in v Metroniku smo ga sprejeli... A
posluževanje označevanja (spodaj) v podjetju Droga d.d.

Ob ja v a t er mina za t ečaj:
Od 19. do 21. Septembra podjetje METRONIK Ljubljana organizira tečaj
uporabe programskega paketa za nadzor in vodenje procesov iFix HMI PAK v
okolju Windows NT.
Za dodatne informacije se obrnite na Metronik, Tomaž Zver 01 514 08 18 ali
GSM: 041 708 368.
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Mobic - spletni brkljalnik za vsa zahtevna okolja
Avtor: Andrej Maselj univ. dipl. inž., Siemens d.o.o.
V svetu prvi na tem področju, Siemens Automation and Drives skupina (A&D) predstavlja spletni brkljalnik, ki omogoča brezžično povezavo na svetovni splet Internet in je posebej uporaben za zahtevna industrijska okolja. Mobilni Industrijski
Komunikator (krajše MOBIC) je načrtovan za mobilno vizualizacijo in vnos podatkov. Vanj je vgrajena vrsta uporabnih funkcij, ki uporabniku olajšajo delo z njim.
Ena od teh lastnosti je izrazito robustna konstrukcija, ki zagotavlja funkcionalno
delovanje naprave tudi po padcu z višine dveh metrov. Druga funkcija je integracija Internet Explorer-ja na osnovi operacijskega sistema Microsoft Windows CE, ki
podpira Java Virtual Machine za hiter pristop do Internet in Intranet aplikacij. Odvisno od lokacije, spletni brkljalnik omogoča brezžično povezavo do ključnih informacij preko brezžičnega LAN-a, ali globalno preko GSM
radio-modemskih povezav. Najbolj pomembne aplikacije so s področja servisiranja strojev v proizvodnji, logistiki in transportu. Hkrati je naprava idealna rešitev za gasilce, vojsko ter ostale uporabnike centralnih informacijskih sistemov, ki svoje delo opravljajo predvsem na terenu in v zahtevnih okoljih.
Nova MOBIC enota, katere baterija omogoča neprekinjeno delovanje do osem ur
z enim polnjenjem, je odporna proti prahu in brizganju vode (zaščita IP65) ter
deluje tudi pri močnejšem stresanju in
vibracijah. Naprava preživi brez posledic
padec z višine dveh metrov. Visoko resolucijski TFT barvni zaslon z 800x600
točkami in velikostjo 8,4 palcev po diagonali je zlahka berljiv tudi v pogojih brez
zadostne zunanje svetlobe. Poseg uporabnika je mogoč preko na dotik občutljivega zaslona, ki reagira na konico svinčnika ali nohta. Poleg tega je na voljo tudi
pet funkcijskih tipk. V osnovni konfiguraciji je naprava, ki tehta 1,5 kilogramov,
opremljena z 48 Mega Bytes RAM pomnilnikom in 32 Mega Bytes FLASH EPROM pomnilnikom, osnovnimi adapterji,
baterijo, trakom za ročno in ramensko
nošnjo ter navigacijskim svinčnikom.
Bogata paleta programske opreme, vključno z zaslonsko tipkovnico (Soft Keyboard), orodjem za prepoznavo grafičnega teksta, Outlook, Word, Internet Explorer in uporabniku prijazno sistemsko
okolje, zaokrožajo uporabnost aplikacij.
Siemens-ov novi MOBIC spletni brkljalnik je opremljen z vrsto komunikacijskih
vmesnikov. Hitri Ethernet vmesnik zagotavlja močno, učinkovito in zanesljivo
povezavo z obstoječimi IT infrastrukturami. USB vmesnik ima široko paleto
uporabnih lastnosti ter zagotavlja priklop I/O naprav, kot so zunanje tipkovnice, tiskalniki, miška itd. Dva dodatna vmesnika, en infrardeč, drug klasičen
RS232 sta na voljo za povezavo med napravo in ostalimi osebnimi računalniki
PC ali drugimi posredovalnimi napravami.
Dve PCMCIA Type II priključni mesti do-
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voljujeta modularno razširitev MOBICove funkcionalnosti, kot na primer, dodajanje modulov za brezžično povezavo na
LAN (IEEE 802.11b) ali GSM radijsko
podprtega omrežja, čitalcev črtne kode,
ali pomnilniške razširitve. MOBIC podpira uporabo standardnih PCMCIA kartic
različnih proizvajalcev.

Možnosti uporabe:
SERVIS; MOBIC je idealno mobilno orodje za servisno osebje. Optimizira delo
na terenu s skrajšanjem časa za obdelavo
in diagnosticiranje napak. Neodvisno od
nahajanja osebja, v tovarni, v vozilu, na
terenu, lahko posegajo po zadnjih aktualnih informacijah, dokumentaciji s centralnega strežnika ali z vgrajenega pomnilnika v samem MOBIC-u. S tem se izognejo gori papirja in različnim revizijam.
Programska orodja so lahko sneta s centralnega mesta, nadomestni deli pa naročeni takoj ob diagnosticiranju napake.
Servisno osebje kadarkoli posega po
informaciji o stanju zalog, o pošiljkah ali
nadzira dobavo. Diagnostična programska orodja na MOBIC-u pomagajo osebju
analizirati stroj, vozilo ali napravo, oddaljeni strokovnjak s kontrolnega centra pa
se lahko vključi v reševanja težave preko
on-line povezave. Servisni poziv je takoj
dokumentiran na MOBIC napravi, lista
rezervnih delov je vnešena v delovni nalog. Račun je lahko izdelan v istem
trenutku - brezžično preko infrardečega
vmesnika posredovan tiskalniku ali preko prenosa podatkov v kontrolni center.
Servisno osebje je v naslednjem trenutku
že pripravljeno prevzeti naslednjo nalogo brez kakršnegakoli papirja. Slednje
privarčuje čas in denar. Povzetek prednosti:
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Dostop do polne trenutno ažurne servisne dokumentacije na centralnem
strežniku ali integriranem MOBIC pomnilniku
"Down-load" zadnjih revizij programskih orodij
"On-line" naročanje rezervnih delov,
trenutne informacije o razpoložljivosti in dobavnih rokih
Diagnostična in analitična programska orodja inštalirana na MOBIC-u
"On-line" povezava s strokovnjaki v
kontrolnem centru
Servisni poseg avtomatsko zabeležen
neposredno v MOBIC
Ažuriranje dokumentacije neposredno ob posegu in vgradnji rezervnih
delov
Izdaja računa neposredno po posegu brezžično preko IR vmesnika
PROIZVODNJA; MOBIC omogoča zbiranje podatkov in vizualizacijo neposredno v roke delavcev. Ob zagonu ali vzdrževanju ni več potrebnih radijskih ali telefonskih povezav do kontrolnega centra.
Povezavo ustvarja mobilni spletni brkljalnik. Vsa sporočila o napakah in prekinitvah so dosegljiva kjerkoli, celo pri velikih
postrojenjih in napravah. Zadnje instalacijske sheme, strojni diagrami in risbe
so v vsakem trenutku dosegljive s centralnega strežnika. Podatke lahko delavci
shranjujejo in popravljajo z mesta samega, eno-uporabniški dostop do podatkov
pa je preteklost. MOBIC je lahko uporaben kot vstopna enota v sistemu zagotovitve kakovosti, oddaljenega nadzora ali
vnosna naprava za naročanje materiala.
MOBIC zagotavlja sveže podatke o celotni proizvodnji, predstavlja virtualno nadzorno mesto vzdrževalnim inženirjem,

KOMUNIKACIJE - Spletni brskalnik za zahtevna okolja

delovodjem
in managerjem. Z mobilno naprava je
enostavno zbrati strojne podatke in jih
posredovati takoj v centralni strežnik za
nadaljnjo analizo. To je posebej praktično v primerih proizvodnje, kjer zbiranje
podatkov ni povsem avtomatizirano. Skratka, efektivnost proizvodnje in kapaciteto strojev je možno z MOBIC-om bistveno povečati. Povzetek prednosti:
Obenem je mogoče pregledovati neodvisno od lokacije trenutna stanja in
alarme iz proizvodnje
Dokumentacija, diagrami in risbe so
dosegljive kjerkoli in kadarkoli s centralnega strežnika
Ni dvojnih vnosov zaradi centralizacije podatkov
Vstopna točka v sistem zagotovitve
kakovosti
Vnosna naprava za naročanje materiala
"On-line" brezžična povezava do produkcijskih podatkov
Hitra analiza stanja na licu mesta
Zmanjšanje časa prekinitve proizvodnje
LOGISTIKA; Pomemben pripomoček
pri elektronskem poslovanju zapolni
vrzeli v dobavni verigi od mesta naročanja blaga, skladišč, produkcije, prodajne
lokacije in na koncu končnega uporabnika - kupca. V skladišču skladiščniki in
ostali delavci uporabljajo MOBIC kot
brezžični terminal preko LAN-a za pregled transportnih nalogov in pregled
stanja zalog. Velik zaslon omogoča pregled več naročil hkrati. To omogoča
polno izkoriščenost zaposlenih, zmanjšanje transpor-

tnih
poti, boljšo kom-

binatoriko razvrščanja naročil, kar vodi k
bistveno boljši racionalizaciji poslovanja.
Vmesnik za zaposlene je lahko prilagojen
delovnim okoljem (npr. veliki gumbi za
delo z zaščitnimi rokavicami). Izvedba
prenosa blaga iz naročila je moč potrjevati z na dotik občutljivim zaslonom na
MOBIC-u. Nadzor pošiljk je vršen preko
črtne kode, katere čitalci so priključeni
na MOBIC. Prevzem blaga je zopet potrjen preko MOBIC zaslona oziroma črtne
kode pri samem posegu dobave. Na
koncu strankina naprava MOBIC preko
GSM povezave potrdi sprejetje blaga v
centralni sistem logistike. Naročilo je
speljano od produkcije, preko skladiščenja in dobave do končnega kupca - brez
papirja. Vse skupaj privarčuje ogromno
časa za vnos podatkov ter prispeva k
zmanjšanju prisotnosti napak. Povzetek
prednosti:
Optimizirana koordinacija vseh akcij
pri dobavi
Večje fleksibilnost
Boljša izkoriščenost zaposlenih
Izboljšana komunikacija med skladiščnim osebjem in logističnimi centri
preko brezžičnega LAN
Prilagodljivi zasloni, meniji, velikosti
gumbov
Velik zaslon: več naročil na zaslonu
obenem
Potrjevanje izvrševanja naročil
Priklop črtnega čitalca neposredno
na MOBIC
Potrjevanje prevzemov
Pregled vsebine izročenega blaga pri
končnem kupcu
Prenos podatkov preko GSM povezave
med naročnikom in dobaviteljem
Elektronski podpis končnega kupca
GRADBENIŠTVO; MOBIC zagotavlja mobilne rešitve arhitektom, projektantom,
analitikom, inženirjem in gradbenim delavcem. Na samem gradbišču je delo fleksibilno, zadnja informacija je vedno na
voljo vsem. Ravno tako v projektivnem
biroju. Omogočeno je enostavno pošiljanje elektronske pošte s samega gradbišča. Projektanti lahko kadarkoli posegajo
po zadnjih verzijah načrtov neposredno
na licu mesta. Zlahka je opaziti kakršnokoli odstopanje in napake. Merjenje in
preverjanje je enostavno. Specifikacije
materialov so vedno na voljo. Statistični
preračuni konstrukcij so enostavnejše
primerljivi z realnimi podatki.
Podatki z gradbišča in biroja so vedno usklajeni - komunikacija med njim je brez-
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žična s pomočjo MOBIC-a. Povzetek
prednosti:
Pošiljanje elektronske pošte neposredno z gradbišča
Načrti in risbe so dosegljive iz projektnega biroja, mogoče je direktno popravljanje
Odstopanja in odmiki od načrtovanega so lahko obdelani in vnešeni na
gradbišču
Meritve preverjene, zabeležene
Iskanje in naročanje materiala
Konstrukcijski design in statika je
lahko preverjana na gradbišču
"On-line" prenos testnih poročil
VARNOSTNE SLUŽBE; MOBIC pomaga
varnostnim službam in reševalcem pri
njihovem vsakodnevnem mobilnem delu. Kjerkoli, v servisnem vozilu, policijskem vozilu, gasilskem kamionu ali rešilcu, podatki so vedno na voljo preko radijske povezave in nato lokalno obdelani. Z
MOBIC napravo je mogoče prikazati več
podatkov v primerjavi z današnjimi nepreglednimi tekstovnimi zasloni radijskih sistemov. Namesto dosedanjih 99
znakov, ponuja MOBIC grafični terminal
za dostop do baz podatkov, zaščitenih strani Intraneta in mrež ter vseh podatkov
na centralnem strežniku. Ob pravilnem
vstopu v ustrezno bazo podatkov, so na
voljo v nekaj trenutkih podatki o stroških, zdravstvenih in materialnih zavarovanjih. Policisti imajo dostop do varnostnih podatkov, kartotek. Zdravniška oskrba ima dostop do centralnega zdravstvenega sistema enako kot v ordinaciji. Povzetek prednosti
MOBIC je robustna enota za delo na
terenu in neizčrpen vir informacij
Idealen za uporabo v vozilih
Izmenjava podatkov preko radijskih zvez
in obdelava podatkov na licu mesta
Večja razpoložljivost podatkov
"On-line" preračunavanje podatkov za
zdravstvena in materialna zavarovanja
Posredovanje podatkov z mesta nesreče v center obveščanja
Elektronsko "On-line" beleženje podatkov o nesrečah
Dostop o podatkih prevozov nevarnih
snovi
Siemens zaključuje zadnja testiranja naprave MOBIC. Danes je izdelek še prototip. Na police trgovin prihaja koncem teA
ga oziroma v začetku drugega leta.
Vse nadaljnje informacije so na voljo na
spletni strani: http://www.ad.siemens.de
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AVTOMATIZACIJA/INFORMACIJSKI SISTEMI - Orodje za analizo zastojev

iDownTime - orodje za analizo zastojev na proizvodnih linijah
Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana
Vprašajte se, kolikokrat ste v zadnjem mesecu imeli zastoj na liniji?
Koliko denarja ste izgubili lani zaradi okvar na strojih in zastojev na linEquipment Downtime Analysis Software ijah? Kateri so glavni razlogi za zastoje na linijah? Za koliko bi se lahko
povečal dobiček, če bi zmanjšali zastoje na linijah za samo nekaj odstotkov? Z Intellution-ovim orodjem
iDownTime so te informacije vedno na voljo vsakomur v podjetju, ki jih potrebuje.
Kaj je iDownTime?
iDownTime je komponenta, ki sodi v družino
programov Intellution Dynamics. Namenjena
je sledenju in analizi zastojev na linijah, ki so
pod nadzorom SCADA sistema. Ker so linije
praviloma zelo kompleksne, sestavljene iz več
strojev in transportnih trakov, je možnih dogodkov, ki lahko povzročijo zastoj, zelo veliko.
Še več je možnih vzrokov, ki pripeljejo do takšnih dogodkov. Nekateri vzroki so načrtovani
(na primer vzdrževalski posegi), drugi so posledica okvar. Zadostuje že, da je v okvari en
sam element (tipalo na stroju) in lahko se ustavi celotna linija. Matrika korelacij med vzroki za nastanek dogodkov, ki pripeljejo do zastojev in zastoji, ki so se na liniji zgodili, je preobsežna za ročno obdelavo, zato je informacijska podpora pri takšnih analizah zelo dobrodošla. Ni pomembno samo to, da se opravi
analiza, ampak tudi, da so podatki na voljo takoj in vsakomur, ki te podatke potrebuje.
iDownTime nudi opisano podporo v realnem
času.

Demo aplikacija za generiranje zastojev na liniji, ki
jo nadzorujemo z iDownTime
Dostop do kritičnih podatkov o zastojih
iDownTime skrbi za zajem in organiziranje
podatkov o zastojih na opremi in linijah, tako
da so omenjeni podatki na voljo za analize,
poročila in nadaljnjo uporabo v drugih sistemih (na primer poslovnih informacijskih
sistemih). Ena od bistvenih funkcij iDownTime-a je, da dogodke, ki so nastali pred, med
in po zastoju, in so povezani z nastankom zastoja, organizira in kategorizira ter izvaja avtomatsko poročanje o teh dogodkih. iDownTime zahteva prednastavitev logike zastojev. To
pomeni, da je potrebno vnaprej definirati
mejne vrednosti parametrov, ki jih na
proizvodni liniji spremlja SCADA sistem. Iz
vrednosti teh parametrov nato iDownTime
po prednastavljeni logiki ugotovi, če linija
deluje ali ne in če ne, za kakšno vrsto zastoja
gre. Možno je nastaviti tudi poljubno kombinacijo vrednosti parametrov, ki jih na
proizvodni liniji spremlja SCADA sistem
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(lahko napišemo celo svoj program), iDownTime pa nato iz te kombinacije ugotovi, v kakšnem stanju je linija (delovanje / zastoj) in za
kakšno vrsto oziroma naravo zastoja gre (okvara, vzdrževanje, načrtovan/nenačrtovan,
električni/mehanski, ...). Za določene zastoje
je mogoče s pomočjo logike zastojev določiti
korektivne ukrepe, ki jih je potrebno izvesti
ob zastoju. Zastoj običajno opišemo z naslednjimi podatki: oznaka napake, trajanje in lokacija (stroj / oprema, ki je povzročila zastoj).
Ko so podatki zbrani, jih zlahka prikažemo s
predpripravljenimi poročili ali lastnimi poročili, ki jih izdelamo v Microsoft Excelu.

Tok podatkov pri delovanju iDownTime-a
Ko Historian zabeleži podatek iz iFIX-ove procesne baze, za katerega glede na prednastavitev ugotovi, da je pomemben za iDownTime, pošlje ta podatek asinhrono v iDownTime. Tam se podatek obdela po prednastavljeni logiki zastojev. Razčlenijo se dogodki, ki
so pripeljali do zastoja, in se skupaj z ostalimi
informacijami vezanimi na zastoj shranijo v
arhiv dogodkov (MS SQL 7.0 baza podatkov).
Primer: Blok "Status_Stroja" je spremenil
vrednost iz 0 na 5. Historian shrani vrednost
in prenese sporočilo o spremembi trenutne
vrednosti bloka "Status_Stroja" iz 0 na 5 v
iDownTime. Ta glede na prednastavitev logike zastojev iz vrednosti bloka ugotovi dogodek, ki je zastoj povzročil (npr. okvara tipala
na tekočem traku 2) ter ga skupaj z informacijami (čas trajanja zastoja, kateri stroj je v
okvari, narava zastoja, morebitni korektivni
ukrep,…) shrani v arhiv dogodkov. Pri analizi
zastoja se naredi korelacija med omenjenimi
informacijami in procesnimi podatki, ki so
nastali sočasno (pred, med in po zastoju).
Tako je mogoče zlahka ugotoviti vse vplivne
veličine, ki so pripeljale do zastoja.

Povzetek ključnih lastnosti
iDownTime-a
Zaznava dogodke, ki pripeljejo do
zastojev, in z njihovo analizo omogoča preprečevati možnosti za ponovitve takšnih dogodkov.
Organizira in razvršča dogodke, ki
pripeljejo do zastojev.
Omogoča odkrivanje problematičnih mest v proizvodnji (oprema
na liniji, ki povzroča največ zastojev).
Natančno sledi časom delovanja in
zastojev na liniji ter izvaja njihovo
sprotno analizo.
Omogoča izdelavo poročil ob dogodkih (zahteva za izpis, ob zastoju,...) ali periodično (ob koncu
izmene, vsako jutro, vsak teden,
vsak mesec, ...).
Omogoča uporabo že vgrajenih poročil ter podpira izdelavo lastnih
poročil s pomočjo Microsoft Excela.
Postavitev sistema je preprosta in
ne zahteva programiranja.
Sodi med komponente družine Intellution Dynamics.
Popolnoma integriran s programsko opremo iFIX HMI/SCADA.
površini Workspace, vključno s konfiguracijo sistema, izdelavo zaslona, pregledovanjem poročil, konfiguriranjem sistema poročanja ter administriranjem iDownTime sistema.
iDownTime strežnik: zaznava in shranjuje
vse dogodke, povezane z zastoji, in skrbi
za komunikacijo med odjemalcem in
podatkovnimi bazami.
iDownTime odjemalec: omogoča pregledovanje in ažuriranje podatkov, povezanih
z zastoji
Excel Add-in: orodje za izdelavo lastnih
poročil

Namesto zaključka
iDownTime je zelo zmogljivo orodje za analizo zastojev in njihovo preprečevanje.
Komponente iDownTime-a
iFix v2.21 ali v2.5: celotna iDownTime
aplikacija se izdela in upravlja na delovni

AVTOMATIKA

Iz vsega omenjenega lahko ugotovimo, da je
iDownTime orodje, ki podjetju zagotavlja
povečanje učinkovitosti opreme na linijah
(OEE - Overall Equipment Efficiency), maksimizira zmogljivost proizvodnje in posledično
omogoča nižanje stroškov oziroma povečanje
dobička. Stroški, dobiček... pa so teme, ki so
A
tesno povezane z razvojem.

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO – Radarski merilci nivoja

Radarski merilci nivoja
Avtor: Matej Kupljenik, univ. dipl. inž., Siemens d.o.o., Ljubljana
Po radarskem merilcu nivoja posežemo, kadar gre za meritev v
težjih pogojih, predvsem pri višjih tlakih in temperaturah, ob
velikem prašenju ali izparevanju in podobno. Ultrazvočne meritve
nivoja so primerne za temperaturo medija do cca. 600C. Kadar so
temperature višje, pa je ultrazvočna metoda nezanesljiva - hitrost
zvoka se spreminja sorazmerno s kvadratnim korenom temperature. Pri težjih merilnih pogojih tako posežemo po radarskem merilcu, saj se
mikrovalovi v zraku in plinih širijo s svetlobno hitrostjo. Siemensov radarski merilnik SITRANS LR je bil doslej edini predstavnik Siemensove družine procesne instrumentacije na tem področju. Ta merilnik izdelan po 24GHz tehnologiji, odlikuje pa
ga visoka točnost, ponovljivost meritve, samodiagnostika, samokalibracija ter dolgotrajna stabilnost. Z nakupom firme Milltronics se je družina Siemensovih
radarskih merilcev nivoja postala številčnejša: Na voljo sta radarska merilca nivoja IQ 160 in IQ 300.
Radarski merilec IQ 160
Radarski merilec Siemens Milltronics je
sestavljen iz štirih osnovnih delov: elektronski del, reosnator, DIN prirobnice s
tesnilom ter antene. Uporabljamo ga za
merjenje nivoja, razdalje, volumna in praznega prostora. Zagotavlja zanesljivo
merjene v območju od 0,4 do 15m. Izhodni signal 4 - 20mA ima resolucijo 0,02
mA. Temperature procesov, kjer merilnik
deluje z 0,3% natančnostjo se gibljejo od
-400°C do 2300°C. Kompakten design in
robustna konstrukcija zagotavljata zanesljivo merjenje v najtežjih pogojih. Frekvenca delovanje je 5,8 GHz, uporablja pa
patentirano radarsko pulzno tehnologijo. Primeren je za merjenje nivoja vseh
materialov, ki imajo relativno dielektričnost več kot 3. Primeren je za aplikacije
kjer se pojavlja para, kisline, prah, turbulence, tresenje, mešanje, obloge. Parametriranje poteka preko tipk,
IR vmesnika
ali preko vodila RS-485. Maksimalni doseg je
2000m.

Slika 1: Sitrans LR in
Siemens - Milltronics IQ 160
Radarski merilec IQ 300
Naprava meri zvezni nivo do 20m z 0,15
%-no natančnostjo. Temperaturno območje, frekvenca delovanja, dolgotrajna stabilnost in ponovljivost so enake kot pri IQ
160. Poleg večje natanč-

Slika 2: IQ 300

nosti ima tudi ekstremno visoko razmerje signal : šum. Poleg komunikacij ki jih
nudi IQ 160 je pri IQ 300 možen priklop
na profibus PA, Hart protokol ali Modbus. Obe napravi sta enostavni za montažo in vzdrževanje, za kalibracijo ni potrebno praznjenje in polnjenje rezervoarjev
oz. silosev. Na voljo so verzije z visoko
stopnjo IP zaščito ter Ex zone.

Slika 3: Izbira antene je zelo pomembna za
zanesljivo delovanje. Siemens - Milltronics ima
bogat nabor anten za širok spekter aplikacij.

dini silosa, ponekod so potrebne instalacije z določeno nagnjenostjo, korekcijo
aksialne osi ali asimetrijo vpadnh in odbojnih kotov. Izogibamo se raznim dotokom v rezervoarje, ki motijo valovanje
oziroma povzročajo neželjene odboje.
Analiza odbojnih krivulj nam pomaga do
dobrega rezultata. S pomočjo tega orodja
lahko upoštevamo prah, peno, mehanske
dele, obloge v silosih,

Slika 4: Z analizo signala odboja izločimo
faktorje, ki lahko vplivajo na rezultat meritve,
zagotovimo stabilno in natančno delovanje.
Parametriranje in vzdrževanje
Parametriranje IQ 160 in IQ 300 je zelo
enostavno. Nov merilnik ima default nastavljene parametre, ki jih spremenimo
glede na aplikacijo, ostale pa pustimo.
Parametri se shranjujejo v spomin. Na primer parameter P001 ima lahko več vrednosti: 1. nivo, 2. volumen, 3. razdalja,...
Če P001 nastavimo na vrednost 1 to pomeni, da bomo merilec uporabili kot merilec nivoja. S P002 nastavimo merjeni
medij: tekočina, granulat, ipd. Tako definiramo območje merjenja, obliko rezervoarjev, obliko antene, mersko enoto,
ipd; vse do parametra P999, ki predstavlja master reset.

Kako zagotovimo zanesljivo
delovanje?
Za zanesljivo delovanje radarskega merilca je bistvena izbira primerne antene za
aplikacijo, pravilna namestitev merilca
ter analiza signalov - odbojev elektromagnetenga valovanja od merjenega medija.
Siemens Milltronics ponuja širok spekter
anten za različne aplikacije. Anteno izberemo glede na relativno dielektričnost
medija, mehanske ovire med instrumentom in medijem, temperaturne izolacije
silosev, cevi po katerih želimo voditi valove, agresivnost medija, sanitarne zahteve v prehrambeni industriji in podobno.
Še posebno dobro se obnesejo visokokemično odporne PTFE antene, namensko izdelane za zahtevne meritve npr. nivojev bitumna, kislin ipd. Možni so valovodi za posebne aplikacije v dolžini od
100 mm do 6050 mm. Namestitev radarja je odvisna od aplikacije - načeloma radarski merilec ni nikoli nameščen na sre-
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Slika 5: Radarski merilci Siemens - Milltronics
so primerni za zelo agresivne medije; merjenje nivoja bitumna.
Tudi vzdrževanje merilca je preprosto,
predvsem zato ker gre za instrument, ki
se medija fizično ne dotika - zato so vzdrževalni posegi na takem merilcu običajno zelo redki. Instrument lahko snamemo s prirobnice, ki je montirana na rezervoar - brez motenja procesa oziroma
A
odvijanja prirobnice.
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO - Industrijsko sežiganje odpadnih plinov

Prototip sodobnega nadzornega sistema na
industrijskem procesu sežiganja odpadnih plinov
Avtorji: Dejan Dragan, Đani Juričić, Stanko Strmčnik
Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije Institut Jožef Stefan,
dejan.dragan@ijs.si, dani.juricic@ijs.si, stanko.strmcnik@ijs.si
Prispevek obravnava izvedbo sodobnega koncepta
nadzor a indus tri js kega
procesa sežiganja odpadnih plinov. Predstavljena je
verzija prototipa modularno zgrajenega sistema, ki
temelji na procesiranju signalov iz procesa in statističnem odločanju. Delovanje sistema je predstavljeno na realnih podatkih iz procesa. Iz primerov je razvidno, da je sistem sposoben pravočasno zaznati tudi zelo majhne deviacije v procesu.
Uvod
Od sodobnih procesnih industrij se
zahteva zagotavljanje visoke kakovosti
proizvodov in varnosti ob čim nižjih stroških proizvodnje. Uporabniki skušajo doseči te cilje predvsem z vlaganjem v kakovostne regulacije in krmiljenje na fizičnem nivoju vodenja. Ob tem se rutinsko
uporabljajo preprosti sistemi nadzora, ki
se še vedno realizirajo v obliki sistemov
alarmiranja. V današnjem času, ko kompleksnost tehničnih sistemov narašča, se
tovrstne rešitve kažejo kot nezadostne.
Preprosti alarmni sistemi namreč odreagirajo šele pri večjih odpovedih, ko le-te
že lahko pripeljejo do ustavitve oziroma
izpada proizvodnje. Zato je zgodnje odkrivanje nepravilnega delovanja sistemov in pravočasno ukrepanje ključnega
pomena za učinkovito vodenje sodobnih
procesov. Žal obstoječi sistemi nadzora
tega ne omogočajo. Princip klasičnega
nadzornega sistema z alarmiranjem ponazarja slika 1. Za vsak signal se sproti
preverja, ali se nahaja v predpisanih me-

Slika 1: Klasičen sistem nadzora z alarmiranjem
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jah. Če ne, se sproži alarm. Običajno se
zaradi odpovedi pojavi več alarmov, sklepanje o lokaciji vzroka pa je prepuščeno
operaterju. Pomanjkljivosti takšnega načina nadzora so naslednje: sklepanje o lokaciji napake je težavno, če je veliko alarmov, iskanje napake lahko terja veliko časa in posledično, zapoznelo ali celo napačno ukrepanje.

Nevarno področje

Normalno delovno
območje

Slika 2: Potek procesnih veličin po nastopu
okvare in sprožitvi ustreznega alarma
Ob nastopu okvare in sprožitvi alarma je
torej od hitrosti in pravilnosti operaterjevega ukrepanja odvisno, ali bo nastala
okvara pravočasno odpravljena ali pa bo
potrebna ustavitev proizvodnje (slika 2).
Sodobne tehnologije avtomatskega odkrivanja napak skušajo odpraviti omenjene pomanjkljivosti z bolj prefinjenimi
pristopi za ekstrahiranje informacij iz
podatkov. Gre za preprosto idejo. Informacija o stanju procesa je "skrita" v podatkih. Če jo hočemo "razkriti", je potrebno upoštevati soodvisnost vseh dostopnih signalov in ne izolirano gledati vsakega signala posebej. To tehnično pomeni,
da dosegljive signale filtriramo tako, da
so rezultati filtriranja (residuali) neodvisni od delovnih pogojev sistema, ampak
so odvisni le od napak. Čim torej v sistemu nastopi napaka, nekateri residuali
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postanejo različni od nič. Iz konfiguracije ničelnih in ne-ničelnih residualov je
možno avtomatsko sklepati na možen izvor napake. Poleg tega je z dodatnimi
algoritmi možno tudi ugotoviti intenziteto napake.

Strukturo sodobnega nadzornega sistema prikazuje slika 3.
Prednosti takšnega pristopa
so:sistem postreže z listo možnih napak in verjetnosti nastopa
le-teh; torej se operaterju ni treba ukvarjati z iskanjem vzrokov
za alarm, možnost zgodnjega
odkrivanja anomalij, še preden
le-te ogrozijo funkcionalnost sistema, in bolj učinkovito vzdrževanje zaradi pravočasnega ukrepanja (vzdrževanje po potrebi
namesto periodičnega vzdrževanja).
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Slika 4: Shema procesa sežiganja odpadnih plinov
T1

220

T3

740

(a)

200

730

180

720

160

Proces sežiganja odpadnih
plinov

140

710

120

700

100
80

690

60

Slika 3: Sodoben koncept nadzornega sistema z avtomatskim odkrivanjem napak

V prispevku bomo predstavili
izvedbo sistema za avtomatsko
odkrivanje napak na procesu sežiganja odpadnih plinov (slika
4). Le-tega tvorijo trije osnovni
podprocesi:
predgretje odpadnega plina
v toplotnem izmenjevalniku
tipa plin-plin;
sežiganje odpadnega plina v
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Slika 5: Primeri napak: (a) izpad senzorja, (b) enosmerna
napaka, (c) degradacija senzorja, (d) neustrezna regulacija

SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO - Industrijsko sežiganje odpadnih plinov

zgorevalni komori;
odvajanje dimnih plinov iz reaktorja v
dimnik.
Regulirane veličine v procesu so:
temperatura v termoreaktorju (T2),
pretok odpadnega plina (f) v sežigalno napravo in
temperatura notranje šamotne obloge
reaktorja (T3).
Temperatura T3 se regulira le v določenih fazah procesa.

Zahteve sistema za nadzor
Za nadzorni sistem se poleg lokalizacije
večjih odpovedi, ki vplivajo na funkcionalnost celotnega sistema, zahteva tudi
sposobnost zgodnjega odkrivanja majhnih, komaj opaznih napak v komponentah procesa. Za obravnavani proces
želimo doseči naslednje:
nadzor pravilnega delovanja senzorjev in aktuatorjev,
nadzor stanja komponent in
nadzor kvalitete zgorevanja.
Nekaj primerov napak, ki naj bi jih nadzorni sistem bil sposoben avtomatsko
zaznati, prikazujeta sliki 5 in 6.V primeru
(a) na sliki 5 gre za odpoved pomožnega
senzorja. Primer (b) se nanaša na manjšo,
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komaj opazno napako v delovanju senzorja, kar je prav tako nezaželeno, saj je
temperatura T3 občasno vključena v regulacijsko zanko in senzor mora delovati
brezhibno. Ker pa ni ves čas pod nadzorom, je tako šibke anomalije zelo težko
odkriti. V primeru (c) imamo opravka z
občasnimi težavami senzorja T4, kar je
lahko posledica motenj v pretvorniški
elektroniki. V primeru (d) pa gre za
nezadovoljivo regulacijo ob preklopu
delovne točke procesa, saj pride do prevelikega prevzpona temperature T2.
Prikazane pomanjkljivosti lahko vplivajo
na kvaliteto delovanja procesa, zato jih
želimo zaznati z nadzornim sistemom.

zgledno, saj so koncentracije CO v dimnih plinih minimalne. V primeru (b)
koncentracije CO zrastejo. Navkljub dejstvu, da so koncentracije CO precej pod
mejo alarma, gre za nezaželen pojav spreminjanja kvalitete sežiganja, ki ga je treba
čimprej zaznati.
Zasnova sistema Avtomatsko nadziranje
stanja opreme se izvaja preko večih modulov, in sicer:
nadzor reaktorja,
nadzor toplotnega izmenjevalnika,
nadzor merilno regulacijske opreme
(MRO),
nadzor kvalitete delovanja regulacijskih zank,

XCO

(a)

Slika 6: Koncentracija CO v dveh različnih
časovnih obdobjih: (a) boljše zgorevanje, (b)
slabše zgorevanje
Primera na sliki 6 ilustrirata spremembo
kvalitete delovanja procesa. Konkretno
gre za zgorevanje, ki je v primeru (a)

AVTOMATIKA

Slika 7: Arhitektura sodobnega sistema za
nadzor procesa sežiganja
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nadzor kvalitete zgorevanja ter
osrednji modul za odločanje.
Arhitektura je predstavljena na sliki 7. V
fazi izdelave specifikacij sistema so bili
realizirani prototipi posameznih modulov v programskem paketu MATLAB. Kot
končna verzija pa je predvidena realizacija v obliki zunanjih programskih modulov SCADE napisanih v programskem
jeziku Visual Basic.
V nadaljevanju bomo predstavili izvedbo
dveh modulov, in sicer modula za nadzor
toplotnega izmenjevalnika ter modula za
nadzor kvalitete zgorevanja. Modula sta
zgrajena na način, ki smo ga predstavili
na sliki 3 v uvodu.

Jedro tvori model, s katerim se napoveduje odziv sistema [1, 2]. V primeru, ko
ni napak, se napoved modela ujema z
dejanskim odzivom sistema, tako da je
residual približno nič. Ob nastopu napake se residual poveča, kar modul ustrezno ovrednoti in sproži alarm. Model načrtamo na osnovi fizikalnih znanj, ki jih
imamo o procesu, ter na osnovi izmerjenih podatkov iz procesa Fizikalna znanja
o procesu pomagajo določiti strukturo
modela, podatki pa so potrebni za ocenitev neznanih parametrov modela. Pri
tem kompleksnost modela zavisi tako od
postavljenih zahtev pri načrtovanju kot
tudi od razpoložljive merilne opreme.

Modul za nadzor toplotnega
izmenjevalnika

Nadzorni modul za kvaliteto
zgorevanja

Princip delovanja modula prikazuje slika 8.

Princip delovanja nadzornega modula za
kvaliteto zgorevanja prikazuje slika 9. Nadzorni modul temelji na statistični obdelavi
signala koncentracije CO, izmerjenega v
določenem časovnem obdobju. Pri tem se
opravi analiza verjetnostne porazdelitve
opazovanega signala koncentracije, ki se
primerja z referenčno verjetnostno porazdelitvijo. Residual v tem primeru predstavlja "razdaljo" med dejansko in referenčno
porazdelitvijo koncentracije CO.

PROCES

Statistična obdelava

Vrednotenje residuala

Slika 9: Nadzor kvalitete zgorevanja
Eksperimentalni rezultati

Slika 8: Princip delovanja nadzornega modula za toplotni izmenjevalnik
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Primer 1: toplotni izmenjevalnik
Model toplotnega izmenjevalnika napoveduje obnašanje temperature T13 na izhodu hladnega dela v odvisnosti od izmerjenih vhodnih temperatur T1 in T11 ter
izmerjenega pretoka odpadnih plinov f
skozi hladni del. Ta napoved se nato
primerja z izmerjeno temperaturo T13.
Slika 10 prikazuje, kako nadzorni modul
toplotnega izmenjevalnika najprej zazna
majhno napako senzorja T13 (15°C) na
intervalu [2800-3800] minut (a). Kasneje pa zazna še "lezenje" v istem senzorju
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Slika 10: Primerjava odzivov klasičnega
alarmnega sistema in nadzornega modula
na intervalu [7100-13100] minut.
Iz slike 10 je razvidno, da tekom trajanja
obeh napak v senzorju T13 izmerjene
vrednosti le-tega vidno odstopijo od napovedi temperature T13 (a). Prve napake
klasični alarmni sistem nikakor ne more
odkriti, saj se temperatura T13 tudi v
normalnih razmerah lahko giblje v okolici 430°C. Drugo napako bi zaznal šele pri
cca. 12000 minuti (glej (a)). Pri tem je bil
spodnji alarmni prag postavljen na vrednost 370°C, saj gibanja temperature T13
blizu 380°C niso nič nenavadnega. V nasprotju s tem nadzorni modul prvo napako zelo hitro odkrije, pa tudi drugo bist-

XCO

veno hitreje od klasičnega alarmnega sistema (glej (b)). Na primer, s 70% gotovostjo ugotovi že v cca. 8500. minuti (glej
(b)), da je prišlo do druge napake, kar
pomeni več kot dva dni prej od klasičnega sistema alarmiranja (primerjaj odziva
(c) in (d)).
Primer 2: kvaliteta zgorevanja
Na naslednjem primeru si poglejmo še odziv nadzornega modula kvalitete zgorevanja. Slika 11 prikazuje tri poteke koncentracij CO in njihovih verjetnostnih porazdelitev v opazovanem časovnem obdobju. Oznaka p na sliki 11 pomeni verjetnost, da se
opazovana koncentracija CO nahaja v normalnem stanju. V prvem primeru (a) zavzema koncentracija normalne vrednosti, zato
ni odstopanja verjetnostne porazdelitve od
referenčne in je p = 1. V drugem primeru
(b) sicer pride do rahlega odstopanja od referenčne porazdelitve, vendar še zmeraj v
mejah normale (p = 0.9375). V tretjem primeru (c) koncentracija CO dosega takšne
vrednosti, da njena porazdelitev že močno
odstopa od referenčne (p = 0.1151). Nadzorni modul prepozna, da gre v primeru (c)
za poslabšano zgorevanje, čeprav so vrednosti CO tudi v tem primeru še vedno pod
mejo alarma (v skladu z ekološkimi standardi). Zato klasični sistem alarmiranja
sploh ne odreagira; alarm bi sprožil šele pri
mnogo višjih vrednostih koncentracije CO,
ko bi že bili ogroženi ekološki standardi.
Torej, predlagani sistem
opozori na sleherno poslabšanje kvalitete zgorevanja, kar je v veliko
pomoč operaterjem za
pravočasno planiranje
ustreznih ukrepov.

(a)

Zaključek
XCO

(b)
XCO

(c)

Slika 11: Koncentracije CO in njihove verjetnostne porazdelitve
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Predstavili smo primer
sodobno zasnovanega
nadzornega sistema za
industrijski proces sežiganja odpadnih plinov.
Sistem je modularno zgrajen, pri čemer moduli
temeljijo na posebnih
filtrih za procesiranje
signalov, oz. na algoritmih za statistično obdelavo le-teh. Na ta način
je možno pravočasno
odkriti napake in ustrezno ukrepati, še preden
le-te povzročijo odpovedi v delovanju sistem-
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ov. Kot je razvidno iz rezultatov, lahko s tako zasnovanim sistemom pravočasno odkrijemo šibke, komaj opazne napake, ki jih
klasični sistem alarmiranja ne more. Po
drugi strani pa napake, ki jih sicer klasični
sistem alarmiranja lahko odkrije, sodobni
A
sistem odkrije mnogo prej.
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PowerFlex - nova družina
frekvenčnih krmilnikov
Avtor: Brane Štefančič, TEHNA d.o.o.

R

Rockwell Automation je predstavil novo družino frekvenčnih krmilnikov ameriške firme Allen-Bradley imenovane PowerFlex. Z močnostnim področjem, ki ga ti krmilniki pokrivajo, 0,37kW do 3000kW, ta
družina nudi rešitve nadzora v najrazličnejših aplikacijah.

Družino PowerFlex krmilnikov sestavljajo
gleščini, francoščini, nemščini, italijanščini,
trije produktni segmenti:
portugalščini, španščini in nizozemščini.
PowerFlex 70 krmilniki
V tej družini krmilnikov so uporabljeni teh0,37 kW do 15 kW
nološko najboljši in najsodobnejši IGBT elePowerFlex 700 krmilniki
menti, kar po eni strani vodi k manjšim elek0,37 kW do 30 kW
tričnim izgubam in zaradi tega v večjo intePowerFlex 7000 krmilniki
gracijo samega krmilnika, po drugi pa zagoSrednja napetost 7 kV od 373 kW do 3000
tavlja večjo zanesljivost delovanja.
kW
Za optimiziranje procesov v industriji, moraPowerFlex krmilniki združujejo značilne
jo uporabniki razumeti, kako deluje posameskupne lastnosti različnih krmilniških platform, kot so različna omrežja, operaterski vmesniki, programska orodja, itd. To
omogoča enostavnejši zagon krmilnika,
njegovo delovanje in
vzdrževanje, kar seveda znižuje stroške investitorja.
SLIKA 1: Frekvenčni krmilniki PowerFlex70
Kljub kompaktni oblizen krmilnik in kako jih deluje več skupaj, kaki celotna družina PowerFlex krmilnikov zadar so povezani v celoto. Raziskave med razlidostuje vsem potrebnim industrijskim stančnimi uporabniki kažejo na to, da skupni nadardom. PowerFlex krmilnike je možno progčini posluževanja na različnih platformah
ramirati in upravljati v različnih jezikih: an-
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(mreže, programska orodja,…) povečujejo razumevanje uporabnikov posameznih in med
seboj povezanih frekvenčnih krmilnikov, kar
skrajšuje čas njihovega izobraževanja. Kot
odgovor na to je družina PowerFlex zgrajena
okrog skupnega programskega jedra in skupnega operaterskega vmesnika s pomočjo
katerega je še dodatno olajšana uporaba in
poenostavljena integracija več krmilnikov
hkrati. Uporabniki krmilnikov so zahtevali
tudi enostavnejše in hitrejše zagonske metode. V novi družini krmilnikov PowerFlex to
rešujemo s t.i. S.M.A.R.T. zagonom. Zagon s
pomočjo LCD HIM (Human Interface Module) modula uporabniku ponudi hitro in enostavno nastavitev najpogostejših parametrov,
ki jih je potrebno programirati ob prvem zagonu. To omogoča uporabniku, da programira krmilnik brez poglobljenega znanja o strukturi parametrov. V pogonih, ki zahtevajo zagon enega samega ali več krmilnikov hkrati to
bistveno skrajša zagonski čas.

PowerFlex 70/700

nikov v družini in močno poenostavi šolanja
uporabnikov, instalacijo in vzdrževanje krmilnika. V tej kaseti je vgrajena tudi V/I enota s
katero uporabnik upravlja krmilnik. Z različnimi V/I enotami je možno krmilnik prikrojiti za delo v specifični aplikaciji. Standardna
V/I enota vsebuje 6 digitalnih vhodov, 2 relejska izhoda, 2 analogna vhoda in 1 analogni
izhod.

PowerFlex 700S krmilniki
Za težavnejše in samostojne aplikacije, je v
družini PowerFlex tudi t.i. S različica frekvenčnega krmilnika. To visoko učinkovito različico krmilnika bo možno nastaviti za delo v
načinu Sensor ali Sensorless Field Oriented
Control, Permanent Magnet Brushless ali pa
običajnem Volt/ Hertz načinu delovanja. S
pomočjo natančnega nadzora nad navorom,
hitrostjo ter pozicijo rotorja motorja bo s tem
krmilnikom možno nadzorovati najzahtevnejša aplikacije v industriji. Integralni del krmilnika PowerFlex 700S bo tudi tako imenovani
"SyncLink", visoko učinkovita in hitra podatkovna povezava med krmilniki za prenos podatkov potrebnih za sinhronizacijo več krmilnikov. "SyncLink" ponuja tudi sinhronizacijo
procesorjev za večosne aplikacije.

Allen-Bradley PowerFlex 70 družina frekvenčnih krmilnikov v štirih velikostnih izvedbah
nudi kompaktno moč (0,37 do 15 kW), odličen nadzor in upravljalni vmesnik, oblikovaPowerFlex 700S DriveLogix
ne tako, da izpolnijo zahteve po prostoru,
frekvenčni krmilnik
fleksibilnosti in zanesljivosti. Istočasno nudi
Ta krmilnik bo združeval lastnosti in enostavširoko paleto zmožnosti s pomočjo katerih ga
nost uporabe PowerFlex 700S frekvenčnih
uporabnik prilagodi večini aplikativnih nakrmilnikov in družino Logix programabilnih
log.
krmilnikov. Z vgrajeno programsko opremo
PowerFlex 700 pokriva področje moči od
RS Logix 5000 in NetLinx integrirano arhitek0,37 do 30kW in uporablja enak LCD HIM
turo bo ta krmilnik nudil kar največ za rešitve
modul s pomočjo katerega je zagotovljena
in potrebe zapletenih aplikacij v industriji.
večjezična podpora za programiranje, opis
parametrov, pomoč v
PowerFlex 7000 težavah in pri zagonu.
frekvenčni krmilnik za
Inovativna oblika družine
srednjo napetost
PowerFlex 700 optimizira
PowerFlex 7000 frekvenčni
prostor s tako imenovanim
krmilnik poveča delovanje
"zero stack" vgrajevanjem,
in sistemsko učinkovitost s
kar pomeni, da je možno
tem, da ne potrebuje ločilkrmilnike vgrajevati brez
nega transformatorja s
vmesnega praznega prosPWM usmernikom in tako s
tora. Krmilnik se hladi s
svojo manjšo obliko zahteva
pomočjo neposrednega
bistveno manjši prostor.
zračnega toka skozi hladilEdinstveno oblikovanje teh
ni sistem, ki je oblikovan
krmilnikov vsebuje tudi t.i.
tako, da ni potrebno dodaPowerCage™, ki vsebuje
jati razmikov med posameglavne močnostne kompoznimi krmilniki.
nente v kompaktni in moduDel krmilnika PowerFlex
larni obliki. Rezultat odlič700 je tudi posebna kaseta,
nega načrtovanja in inovatiki vsebuje nadzorno elekvne postavitve SGCT eletroniko kot tudi ostale
mentov so večja zanesljivost
vmesniške kartice. Kaseta,
in nižji stroški vzdrževanja.
ki jo je možno odstraniti, je SLIKA 2: Frekvenčni krmilnik
PowerFlex 7000 je na voljo
enaka za vse velikosti krmil- PowerFlex 700
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v 6-pulzni oz. 18-pulzni varianti in usmernikom, ki deluje v PWM načinu, da bi kar najbolj zmanjšali moteče harmonike na strani napajalne linije. Dodamo lahko tudi Sensorless
vektorsko kontrolo za boljše delovanje pri
nizkih hitrostih motorja (v primerjavi z običajnimi V/Hz krmilniki) in zmožnostjo, da ga
krmilijo podobno kot enosmerni krmilniki.

Vključevanje PowerFlex krmilnikov v
vašo industrijsko arhitekturo
Družina PowerFlex frekvenčnih krmilnikov
uporablja Rockwell Automation NetLinxä

R

Open Network Achitecture t.j. DeviceNet™,
ControlNet™ in EtherNet/ /IP omrežja.
Poleg teh lahko uporabimo tudi mreže kot so
Univeral Remote I/O, RS485 DF1, Profibus,
Interbus, itd. Na ta način zagotovimo upravljanje s podatki od procesnega pa vse do informacijskega nivoja. Ta, opcijsko vgrajena povezljivost omogoča proizvajalcem industrijske
opreme, sistemskim integratorjem in predvsem končnim uporabnikom, cenovno
učinkovito sestavljati visoko integrirane
A
aplikacije.

Wizfactory

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

Sodoben sistem za nadzor in vodenje - I. del
Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o., andrej.pasek@robotina.si
Povečana kompleksnost sistemov na vseh področjih avtomatizacije (predelovalna industrija, farmacevtska industrija,
upravljanje stavb, ...) postavlja vse večje zahteve pred današnja SCADA orodja. Ob vse večjih tehničnih zahtevah, kjer
je v ospredju kvantiteta in hitrost prenosa in obdelave zajetih procesnih podatkov, se ob bok postavlja tudi potreba po
krajšem času za razvoj same aplikacije. Slednje vodi k takemu orodju, ki ima minimizirane redundantne operacije in intuitivno razvojno okolje. Večopravilnost, enostavnost, prilagodljivost, učinkovitost, enostavna obdelava in prikaz procesnih podatkov, odprtost ter dostopnost na
daljavo je samo nekaj značilnosti modernih SCADA orodij. Med ta vsekakor sodi tudi paleta izdelkov Wizfactory programske hiše Emation.
Wizfactory paleta proizvodov je sestavljena iz
modernih SCADA rešitev, zgrajenih tako, da izkoriščajo prednosti tako dobro znanih starih in
tudi prihajajočih novih tehnologij. Wizfactory
orodja sestavljajo naslednji izdelki:
Wizcon for Windows & Internet
WizReport
WizScheduler
WizPLC
WizDCS
Wizcon for Windows & Internet
- napredna Web podprta SCADA
Wizcon for Windows & Internet je močan
HMI/SCADA programski paket kateri prenaša
real-time in zgodovinske podatke procesa v kontrolno sobo in naprej. Je generator aplikacij, kar
pomeni, da so vse kontrolne in nadzorne funkcije že vkomponirane v razvojnem orodju. Razvojni inženir mora le prirediti parametre procesa
kontrolnim in nadzornim funkcijam, za kar je
potrebno minimalno znanje računalništva. Omogoča hitro gradnjo aplikacije z uporabo Wizcon-ovega več okenskega pristopa do vseh komponent aplikacije. Izkorišča prednosti več opravilnosti operacijskega sistema Windows in ima
vgrajen dogodkovno gnan mehanizem, s pomočjo katerega dosega odlične performance.
Wizcon nam omogoča izdelavo aplikacij na dva
načina, in sicer:
Wizcon bazirane SCADA aplikacije, ki tečejo
na Windowsih NT.
Wizcon Web-bazirane SCADA aplikacije katere uporabljajo standardne Windows NT web
strežnike. Take Java aplikacije so vidne preko
standardnih Web brskljalnikov različnih ope-

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.

racijskih sistemov, brez kakršnihkoli potrebnih softwareov ali ključev preko internetnega ali intranetnega omrežja.
Visoko performančna arhitektura
Wizcon uporablja vse prednosti 32-bitne arhitektne in dogodkovno gnane, večopravilne tehnologije Windowsov NT. V osnovi odprte arhitekture Wizcona je dogodkovno gnano jedro
WIZPRO. WIZPRO uporablja interno bazo
podatkov (RTDB - Real Time Database) v realnem času in pošilja podatke na slike, grafe,
alarmna okna, arhivskim podatkovnim datotekam in ostalim odjemalcem. Z beleženjem vseh
dogodkov v arhivske datoteke WIZPRO zagotavlja kontinuiteto in kasnejšo analizo shranjenih
podatkov. Tako zasnovana zgradba omogoča
povezavo iste aplikacije z različnimi operacijskimi sistemi le z uporabo različnih internih gonilnikov. Aplikacija, zgrajena z orodjem Wizcon, ki
jo vodi WIZPRO se odlikuje z izrednimi lastnost-

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

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.

Slika 1: Dogodkovno gnana arhitektura
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ITS- ohišja: informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.
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mi, odprtostjo in visokim nivojem zanesljivosti,
kar so zahteve v širokem spektru sistemov industrijske avtomatizacije.
On-Line definiranje spremenljivk
Spremenljivke oz. tagi se v Wizconu nanašajo na
monitorirane vrednosti sistema. Vsak tag je
identificiran z edinstvenim imenom in je lahko
tipa integer, real, digital, string, boolean, itd.
Tagi se povezujejo z zunanjimi napravami kot so
registri ali I/O točke PLC-jev, lahko pa jih tudi
definiramo on-line. Enkrat ko je tag definiran v
Wizcon tag modulu (slika 2) ga lahko uporabljamo v drugih Wizconovih modulih za prikazovanje in računanje, prav tako pa je tudi dosegljiv
ostalim Wizcon postajam v omrežju. Vrednosti
tag-ov se lahko tudi shranjujejo z SQL ukazi preko ODBC gonilnikov, ali pa z direktnim pristopom v lastne binarne datoteke (pospešen vpis)
ali pa v podatkovne datoteke tipa dBase IV.

Slika 2: On-line definiranje tag-ov
Fleksibilno definiranje alarmov
Alarm lahko generira uporabnik preko formule,
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ki lahko vsebuje računske operacije ali primerjalno funkcijo z zelo preprosto sintakso. Alarmi
so avtomatično vidni tudi preko mreže. Alarme
lahko potrdi avtoriziran uporabnik iz katerekoli
postaje v mreži ali preko web-a. Ob nastopu
alarmnega stanja lahko sprožimo več akcij kot so
npr. odpiranje določene slike ali zagon third-parity aplikacije.

informacijskih sistemov in aplikacij preko računalniških omrežij. Eden glavnih trenutnih izzivov avtomatizacije je učinkovit prenos podatkov
po združeni mreži, ob upoštevanju varnosti, verodostojnosti in hitrosti prenosa. Wizcon ponuja rešitev v obliki postopne rasti do sistema popolne kontrole nad proizvodnim procesom podjetja. Proces avtomatizacije lahko začnemo s samostojno delovno postajo, katera omogoča nadzor in kontrolo ene faze delovnega procesa. Kasneje lahko sistem širimo z dodajanjem novih
postaj ter povezavo le teh v mrežo. Ta omogoča
izmenjavo podatkov v realnem času ter tudi
opazovanje zgodovine podatkov brez podvajanja
konfiguracijskih in arhivskih podatkovnih datotek.

Slika 3: Fleksibilno definiranje alarmov
Raznovrstnost Wizcon - gonilnikov
Da bi zagotovili enostavno povezavo z nivojem
zajema in krmiljem, Wizcon vključuje več kot
100 (brez doplačila) komunikacijskih gonilnikov (Hitachi, Siemens, Allen-Bradley, General
Electric, Omron, Mitsubishi, Telemecanique,
OPC strežniki in odjemalci, ….). Ti omogočajo
povezavo Wizcona s PLC-ji in ostalimi napravami
preko serijske komunikacije ali pa priključitev
na standardne industrijske mreže ali vodila (npr
Profibus, Modbus, Interbus, Lon, …).

Slika 4: Wizcon v mreži

Trend razvoja avtomatizacije je v širjenju od nadzora avtomatizacije na nivoju proizvodnje na nivo managementa in inženiringa. Širjenje avtomatizacije navzgor zahteva povezovanje različnih

Wizconova postaja, vključena v mrežo, lahko posreduje objekte kot so alarmna stanja in I/O točke. Dostop do oddaljene I/O točke je enostaven
preko definicijske procedure. Ko določeno po-
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stajo definiramo kot mrežno, lahko le-ta v svoji
aplikaciji uporablja tako lokalne (svoje) kot tudi
oddaljene alarme in I/O točke z drugih Wizcon
postaj. Wizconov mrežni sistem deluje enako
kot drugi mrežni sistemi. Center dogajanja je
WizPro (Wizconovo jedro), ki operira z vsemi
mrežnimi podatki in pošilja podatke od lokalnih
k oddaljenim postajam in obratno. Wizcon podpira različne mrežne komponente, vključno z
Novell Requester, LAN server in TCP/IP. Instalacija v TCP/IP okolju omogoča komunikacijo med
dvema Wizconovima postajama v dveh različnih
omrežjih.

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

Vrhunska oprema
za razvoj
MIKROPROCESORSKIH
aplikacij
Slika 5: Tipična konfiguracija Wizcon for Internet

Integriran Hot-backup
Za nadzorne sisteme, pri katerih je zahtevan
visok nivo zanesljivosti, ponuja Wizcon vgrajeno hot-backup redundantno opcijo. Wizcon
hot - backup sistem je sestavljen iz enake
delovne in backup aplikacije. Delovna in backup postaja sta povezani s PLC-jem, pri čemer ena
postaja deluje, medtem ko druga čaka. Ob napaki delovne postaje Backup postaja prevzame
njeno delo in popolno kontrolo nad procesom.
Po ponovni vzpostavitvi delovanja delovne
postaje le-ta avtomatsko prevzame kontrolo nad
procesom in iz backup postaje ažurira vse manjkajoče podatke. Tak princip zagotavlja, da so
baze podatkov delovne postaje vedno popolne.
Web strežnik
Wizcon for Windows and Internet lahko deluje z vsakim Web strežnikom, na ta način pa omogoča da so podatki takoj na voljo vsem uporabnikom preko internet brskljalnikov brez dodatne posebne programske opreme ali strojnih ključev. Wizcon se lahko enostavno integrira v obstoječa intranet ali internet omrežja podjetij, lahko pa tudi uporabimo Windows bazirane strežnike za samostojne nadzorne aplikacije.
Odprta arhitektura in arhiviranje podatkov
WizSQL & ODBC - Structured Query Language
(SQL) je standardiziran jezik , ki se uporablja za
sprejemanje in pošiljanje podatkov v upravljalski
sistem baz podatkov. Ko aplikacija potrebuje
podatek iz baze podatkov preko SQL jezika pošljemo zahtevo po podatku. Program baze podatkov obdela SQL zahtevo, poišče zahtevan podatek in ga vrne aplikaciji. SQL omogoča tudi ažuriranje baze podatkov, brisanje starih podatkov
in spreminjanje prej shranjenih podatkov. Wiz
SQL je lahko konfiguriran na dva načina:
Shranjuje Wizconove podatke v uporabniško
definirane tabele. Podatki so lahko trenutne
vrednosti I/O točk, zgodovina I/O točk ali
druge preračunane vrednosti. Povezava med
Wizconom in DBMS sistemom v tem primeru omogoča analize, recepture, naročila, ….
Wiz SQL se v drugem primeru lahko uporablja kot dogodkovno gnan jezik za opravljanje
preračunov in obdelovanje podatkov zgodovine.
Z SQL vmesnikom, integriranim v WIZCON, lahko zgradimo dogodkovno gnane SQL kanale za
pisanje in branje podatkov v in iz uporabniško
definiranih podatkovnih tabel. To lahko predstavlja direktno povezavo med naročili in proizvodnjo. Istočasno nam tudi poenostavi izmenjavo
podatkov z drugimi aplikacijami. Preko Microsoftovega ODBC (Open Data Base Connectivity)
vmesnik WizSQL podpira vse glavne baze podatkov, vključno s Sybase, Oracle in Ingress, kakor tudi datotečne sisteme kot so dBase in Paradox.

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...

Slika 6: Primer uporabe WizSQL-a
Wizcon omogoča tudi shranjevanje vrednosti
svojih tagov preko direktnega dostopa do
podatkovnih datotek tipa dBase in lastne binarne oblike, katera omogoča izredno hitre vpise
arhiviranih podatkov. Arhiviranje podatkov se
lahko izvede preko različnih ključev (ob spremembi, na časovni cikel, ob osveževanju …)
Podpora standardom prek OPC-ja
Wizcon vključuje OPC client in server vmesnik
(odjemalec in strežnik), tako je aplikaciji izdelani z Wizconom omogočena takojšnja povezljivost s številnimi OPC serverji. Kot OPC client
se Wizcon lahko poveže z vsemi OPC serverji, to
pa pomeni, da je Wizcon povezljiv tudi z napravami, za katere nima lastnega gonilnika.

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

Wizcon je popolnoma združljiv z OPC Data Access standard v2.0. Vključuje definicije standarda kot so npr. time - stamp podpora in server
browsing (v primeru, ko je OPC server na drugem računalniku v mreži kot aplikacija).

Slika 7: Podpora povezljivosti Wizcon-OPC
Wizconova DDE podpora
Dynamic Data Exchange (DDE) je protokol, ki
omogoča popolnoma nesorodnim programom
izmenjavo podatkov. Vsak program, ki podpira
DDE protokol, se lahko pogovarja z drugimi programi, ki podpirajo ta protokol, ne glede na njihovo različnost. Ko v aplikaciji uporabljamo
DDE izmenjavo podatkov, vedno govorimo o odjemalcu in strežniku. Podatki vedno potujejo v
smeri od strežnika k odjemalcu. DDE odjemalec
poda zahtevo za prenos podatka in ga označi s
standardno sintakso imenovano DDE naslov.
Wizcon podpira DDE v obeh izvedbah kot strežnik ali kot odjemalec.
Wizcon DDE sistem je zgrajen na učinkoviti cli-
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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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ent-server arhitekturi, ki zagotavlja tekoč prenos
podatkov. Uporabna vrednost je skrita v prenosu
podatkov med proizvodnim nivojem in nivojem
vodenja. Podatki tako realnega časa kot tudi zgodovina potujejo od strežnika k odjemalcu vedno
le na zahtevo. Taka konfiguracija zmanjša mrežni
pretok in dovoljuje vključevanje neomejenega
števila odjemalcev, brez vpliva na lastnosti
SCADA sistema ali izgubo podatkov.

Wizcon Application Studio
Wizconov Application Studio je vmesnik kateri nudi integratorju na voljo celoten pregled in
funkcije preko katerih enostavno izdela aplikacijo.

Administrator aplikacije dodeli pravice operaterjem, do katerih plasti (layers) lahko dostopajo.
Operaterju lahko dodelimo in prikažemo več
plasti istočasno na enem zaslonu. Tak mehanizem istočasno tudi preprečuje neavtoriziran dostop do ključnih parametrov in prikaže grafično
informacijo na strukturiran način.
Risanje pregledne in žive grafične prezentacije
sistema je enostavno z uporabo knjižnice objektov. Le ta ima več skupin za lažji dostop do
želenega objekta. Iz knjižnice lahko izbiramo
med več kot 500 vnaprej zgrajenimi objekti, kot
so ventili, črpalke, motorji, rezervoarji in druge
standardne industrijske komponente. Wizcon
ima tudi opcijo gradnje lastne knjižnice objektov. Z Wizcon-ovim grafičnim orodjem narišemo
obliko objekta in dodamo dinamiko, ter ga
shranimo. Ob ponovni uporabi ga le prikličemo
in definiramo nove parametre. Objekti knjižnice
so vektorske oblike. Vsak objekt v knjižnici že
vsebuje vse konfiguracijske parametre, logično
ime, alarmna stanja, animacije in izvršilno akcijo.
Wizcon vsebuje več specialnih funkcij. Ena med
njimi je "trigger" funkcija. Katerikoli objekt na
sliki lahko definiramo kot "trigger" objekt, kar
ima za posledico, da izbor le-tega izvede določeno akcijo (preskok na drugo sliko, vpis vrednosti v PLC,….).

Hitra izdelava slik
Wizcon vsebuje zmogljiv grafični vmesnik za
izdelavo slik preko katerih operater nadzira del
oz. cel proces.
Z uporabo plasti (layers) lahko narišemo celotno predstavitev sistema na eno samo veliko
sliko. Nato se lahko s funkcijo povečave premak-

Grafi
Wizcon vsebuje uporabne analitične grafe, ki
prikazujejo obnašanje in trend parametrov v
določenem časovnem obdobju . Eno okno grafa
lahko istočasno prikazuje časovno obnašanje do
16-ih različnih procesnih parametrov. Časovna
resolucija je omejena z 10 ms. Wizconovi grafi

Izdelava napredne HMI aplikacije
Wizcon for Windows and Internet vsebuje vsa
potrebna orodja za efikasno izdelavo vmesnika
za nadzor in upravljanje. Izdelavo aplikacije še
posebej izboljšuje dejstvo, da Wizcon omogoča
sočasno izdelavo in testiranje same aplikacije.
Bistvena prednost takega načina dela je, da je
rezultat vsake spremembe izvedene v on-line načinu takoj viden in zato ni potrebno preklapljati
med razvojnim in on-line načinom. Tak princip
bistveno zmanjša razvojni čas in omogoči varno
izdelavo aplikacije.
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Slika 8: Application Studio
nemo na katerokoli želeno področje da bi opazovali podroben detajl, ne da bi bilo potrebno
ponovno narisati povečano sliko. Ker so vstavljeni objekti na sliki iz priloženih knjižnic vektorske oblike, je kvaliteta prikazanih objektov v
primerih približevanja ali oddaljevanja (zoomin, zoom-out) še vedno odlična v nasprotju iste
operacije nad sliko bmp oblike. Vsaka slika je
lahko sestavljena iz največ 64 plasti (layers).

Slika 9: Prikaz ZOOM-a (do 2048 ZOOM stopenj)
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lahko uporabljajo linearno ali logaritmično merilo. Možnost pomikanja in povečave omogoča
lažjo analizo procesnih parametrov. Za zahtevnejše analize lahko uporabimo tudi X-Y graf.
Arhivirane podatke se lahko enostavno prikazuje v grafih, uporabnik spremeni način grafa iz
on-line v history in že ima prikazane arhivirane
podatke. Wizconovi grafi podpirajo tudi
različno barvanje grafa v primeru, ko je podatek
izven definiranega območja, tako da uporabnik
hitro opazi nepravilna odstopanja sistema.

WizReport
Upravljanje s tem generatorjem je izredno enostavno. Omogoča sestavljanje dnevnih, periodičnih in dogodkovno gnanih poročil. WizReport je v celoti združljiv z vsemi komponentami
Wizfactory paketa.
Obliko poročila lahko definiramo sami, podpira
pa vse Windows kompatibilne tiskalnike, direktno na ekran, Microsoft Word format, Microsoft
Excel format, HTML za pregled preko web brskljalnikov ali direktno na e-mail.

Slika 10: Wizcon-ov graf
Enostavna izdelava Web-SCAD
Brez posebnih znanj HTML-ja ali Jave, Wizcon
omogoča enostavno izdelavo web podprtih
SCAD. Z uporabo Wizconovega čarovnika za
pretvorbo obstoječih slik v HTML obliko, ki vključujejo Java gradnike za objekte, alarme in grafe, postane izdelava le-teh enostavna in predvsem hitra, saj se vse slike katere izdelamo na našo željo avtomatsko
pretvorijo v HTML
obliko.

Slika 11: Primer slike
v HTML obliki
Z uporabo Java
podprtih brskljalnikov je avtoriziranim uporabnikom omogočeno medsebojno vplivanje s
podatki iz kjerkoli. Preko brskljalnikov je možno
spreminjati vse nastavljive vrednosti, vršiti vklope/izklope, nadzirati proces preko grafov in potrjevanje alarmov. Tudi arhivirani podatki in alarmi so na voljo uporabnikom preko standardnih
brskljalnikov. Vse kar potrebujejo je standardni
brskljalnik, TCP/IP povezavo do Wizconove postaje prek obstoječega omrežja podjetja, routerja ali gateway-a ali preprosto preko modemske
povezave (dial-in) v omrežje. Dostop je zavarovan z obvezno prijavo v sistem preko brskljalnika, vsi posegi (vklopi, izklopi, spreminjanja nastavljivih vrednosti, …) vseh dostopajočih uporabnikov pa se zabeležijo v data-log datoteko za
kasnejše preverjanje.

Slika 12: Izgled WizReport-a

Slika 13: Izgled poročila v grafični obliki
WizReport vsebuje tudi VBA kompatibilno
skriptno okolje, ki je idealno za poročila po meri
oz. kalkulacije.
WizScheduler
WizScheduler je dodatni modul za Wizcon, preko katerega uporabnik planira in izvaja različne
naloge bazirane na datumu in času. Koledarski
izgled omogoča enostavno in intuitivno metodo
za hitro definiranje aktivnosti.
WizScheduler omogoča naslednje:
Definiranje dnevnih šablon za različne dni v
letu
Definiranje tedenskih šablon za različne
tedne v letu
Definiranje dnevnih urnikov
Izdelavo začasnih modifikacij urnikov določenega dneva
Definiranje grupe šablon, katero lahko Wizcon izvede hkrati

Slika 13: Izgled poročila v grafični obliki

Zaključek
Wiz Factory omogoča z Wizcon programom vse danes aktualne povezljivosti na
nivoju naprav, podatkov in e-poslovanja saj
na uporabniku enostaven način prenesejo
podatki iz proizvodnje na nivo MES in ERP
kar da vsem sistemom nadziranim z Wizconom čisto novo dimenzijo.
V naslednji številki pripravljamo tudi
podroben opis drugih dveh omenjenih programov iz okvira Wiz Factory, WizPLC in
WizDCS, s čemer se pokrijejo vsa danes
aktualna področja v avtomatizaciji sistemov
in prenosih podatkov iz proizvodnega nivoA
ja na nivo MES in ERP.
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