SIMATIC programirne naprave
Field PG in Power PG
Že več kot 20 let je koncept
»odvij, vklopi in uporabi«
osnovno vodilo pri načrtovanju
SIMATIC programirnih naprav,
kar tudi potrjujejo izkušnje
strank na svetovnem tržišču
industrijske avtomatizacije.
Uspeh SIMATIC programirnih
naprav je na eni strani posledica dejstva, da so naprave polno
opremljene z ustreznimi komunikacijskimi vmesniki in programskimi orodji za programiranje SIMATIC komponent. Na
drugi strani so SIMATIC programirne naprave z Windows
operacijskim sistemom in
najnovejšo preizkušeno strojno
opremo dobra osnova za
aplikacije kot nadgradnja sistemov SIMATIC.
Neprekinjena inovativnost pri
načrtovanju programirnih
naprav z uporabo napredne PC
tehnologije zagotavlja kontinuiteto, zaradi česar je mogoče z
njimi programirati tudi starejše
sisteme SIMATIC. Zadnja generacija SIMATIC programirnih
naprav združuje Field PG v formatu notesnika in Power PG,
kot delovne postaje.

Več informacij na:
http://www.ad.siemens.de/simatic/html_76/intro/pgsw/200_prog.htm
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Pozdravljeni,
Lanskega sejma Elektronike se spomnim skorajda, kot bi se zgodilo vse včeraj. Hudiča, kako hitro se leto obrne,
če delaš ko črna živina! ;o)
No, vse le ni bilo tako slabo. Lahko
rečem, da smo se med letom ogromno
naučili in videti je, da se nam to
obrestuje. Pred vami je številka, ki je
za celih 30% debelejša od dosedanjih,
pa še kakšno stran bi lahko dodali,
vendar smo morali pustiti našim
ubogim tiskarjem priti do sape...
Težko je v uvodniku zajeti neke osnovne trende sedaj v času sejmov, ko se
dogaja toliko stvari. Opaziti je znatne
napredke na vseh področjih avtomatizacije, ki jih prinašajo stalne izboljšave v elektronskih komponentah in
sklopih ter pripadajoči programski opremi. Tako so senzorji vse bolj inteligentni in opaziti je stalni porast "možganske mase" v vseh enotah, od kartic
za zajem podatkov do samostojnih sistemov. Če je bilo včasih krmiljenje
motorjev stvar, o kateri se je dalo zapolniti knjige, spada danes v domeno rešenih problemov, za katere obstaja ustrezno orodje in so tovrstni članki bolj v
slogu "male skrivnosti velikih mojstrov".
Sedaj so v tehnološkem ospredju discipline, kot so računalniški vid, prepoznavanje vzorcev in podobno. Te so se že nekaj časa nazaj premaknile iz akademskih področij najprej v računalniške sisteme sedaj pa iščejo poti v avtomatizaciji. Glavni problemi niti niso več v ceni tovrstnih sistemov, temveč v kakovosti
in zanesljivosti, a tudi to bo jutri že v domeni "bolj ali manj rešenih problemov", vsaj v spektru potreb povprečnih uporabnikov...
Drugo področje, ki bo po mojem občutku v naslednjih letih postalo moderno,
je prodor avtomatike v vsak dom. Če je bil v preteklih letih višek tovrstne
opreme avtomat za črpanje tople vode skozi cevi pri centralno gretih hišah, se
bodo v kratkem stvari bistveno spremenile. Že sedaj lahko najdete na Spletu
strani zaljubljencev v tovrstno opremo, ki si sestavljajo minijaturne PCje z
LCD zaslonom za vdelavo v steno in jim dodeljujejo najrazličnejše funkcije.
Tako lahko uravnavate nivo osvetlitve in ventilacije v vsakem prostoru glede
na trenutne potrebe, zunanjo temperaturo in poletni čas, pa tudi mnoge druge
parametre. Seveda za te stvari lahko dobite tudi namensko opremo (panelPCji
itd.) a je zaenkrat še bistveno dražja, čeprav cene hitro padajo...
Konec koncev je nepotrebno ugibati o prihodnosti, če so sejmi njeno zrcalo.
Vidimo se na Sejmu Elektronike in upam da tudi na Infosu...
Vaš urednik
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Bluetooth - univerzalni vmesnik
Stojan Peršin, Boris Tovornik
stran 59
Povezovalni kabli postajajo vedno
večji problem. Veliko povezav znotraj pisarne je krajših od deset
metrov, hkrati pa je tudi število
naprav, ki naj bi komunicirale
istočasno, zelo omejeno. Večinoma
so vezane v nek ožji krog (npr.
okrog računalnika), izven tega
kroga pa direktno komunicirajo le
redko, vendar je dobro, da imajo tudi to možnost. Takšno je
stanje v okolici marsikaterega računalnika in tega se je
zavedala tudi skupina strokovnjakov, ki so si zadali za cilj ustvariti napravo za univerzalno radijsko povezovanje kratkega
dosega, ki naj odpravi vso to zmešnjavo kablov. Skupaj z
okoliškimi pritiklinami, protokoli ter vsem kar sodi zraven, so
novost poimenovali Bluetooth wireless technology.
Frekvenčna regulacija v dvigalih
Just d.o.o.
stran 15
Moderna dvigala so pričeli prvi uporabljati v Ameriki in sicer
v mestu New York v začetku prejšnjega stoletja. Za pionirja
modernih dvigal prav gotovo velja Joshua Otis ki je obenem
ustanovitelj še danes velikega podjetja s področja dvigal OTIS.
Dvigala so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja že dosegala hitrosti 3 m/s (tako hitrega dvigala v Sloveniji nimamo še danes). Če upoštevamo,
da je bil osnovni material za izdelavo takratnih dvigal les je to že kar zastrašujoče.
Takratne probleme vožnje so rešili z odlično uporabo istosmernega motorja gnanega preko dinamičnega pretvornika
izmenične na istosmerno napetost. Tako
imenovani Ward – Leonard sistem se je
ohranil v dvigalih še do danes. Pri tem
sistemu gre za spreminjanje pobude na
pretvorniku, kar se odraža v spreminjanju izhodne istosmerne
napetosti pretvornika, kateri direktno poganja motor dvigala.
Tovrstni sistemi so nudili očarljivo elegantno in hitro vožnjo dvigal. Seveda je bilo potrebno za takšen sistem odšteti vsoto denarja s kateri bi lahko kupil tudi manjšo stolpnico.

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI
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.

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.

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.

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.

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.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

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.

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.

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

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.

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

MERITVE NIVOJEV

VIŠJI NIVOJI VODENJA
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.

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)
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)
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.
ROBOTIKA
Tomaž Lasič, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju ABB d.o.o., Tel: (01) 58-75-480.
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instrumentacije.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

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
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

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

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.

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.
VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV
Janez Guzelj, Sales Product Manager, METREL d.d., Horjul 188,
1354 Horjul, web page: www.metrel.si
Tel. 00 386 1 7558 311, e-mail: janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni uporabi merilnih
metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev,
aparatov in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

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 brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih 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 - Merilna oprema

Zančno napajanje ultrazvočne sonde
Informacije: Navis elektronika, Kamnik
Že uveljavljenemu programu ultrazvočnih sond za merjenje nivojev - ULTRA,
proizvajalca Navis elektronika iz Kamnika, so se pred kratkim pridružile nove izvedbe sond
z dvožilnim
zančnim napajanjem.
Nove sonde
so primerne
predvsem za
merjenje počasi spreminjajočih nivojev,
na področjih, kjer je zahtevana dvozilna

priključitev. Prav tako kot vse sonde iz
programa ULTRA imajo možnost programiranja parametrov delovanja. Območje merjenja nivoja je od 0,35 do 6 m
oziroma 0,6
do 12 m. Napetost napajanja je 11 ...
28 V. Sonde
so vodotesne
(IP 67) in
imajo že vgrajeno večstopenjsko prenaA
petostno zaščito.

rfPIC 12C509 - PIC za VF aplikacije
Informacije: Elbacomp d.o.o.
Videti je, da pri Microchipu vidijo vse
stvari okrog sebe kot možne PIC aplikacije. Tako smo po Analognih PIC-ih in
dsPIC-ih dočakali še rfPIC-e.
Predpona “rf” pomen pravzaprav, da je v
ohišju čipa poleg mikrokontrolerja še
elektronika, ki je potrebna za majhen digitalni oddajnik. V osnovi gre za kvarčni oscilator in PLL vezje z lastnim VCO-jem. Tako
ob rfPIC-u razen referenčnega kristala ne potrebujemo dosti drugega. Interni VCO se
bo ujel na 32-kratnik frekvence kvarca in je namenjen delu v 70 cm področju (430
MHz).
Možna sta dva načina modulacije “FSK” in “ASK”. ASK (Amplitude Shift Keying) je preprosto dosega s preprostim ugašanjem izhodne stopnje oscilatorja, “FSK” pa s priklopom dodatnega kondenzatorja na kvarc. Preko le-tega nato odmikamo frekvenco
kvarca od osnovne. PIC je dobavljiv v dveh verzijah- ena “obvlada” le “ASK” modulacijo,
druga pa tudi “FSK”.
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rfPIC 12C509 je na voljo v 18 oz. 20pinskem ohišju. Škoda, da ni modela z
vdelanim sprejemnikom, a to bi zaenkrat
očitno pomenilo preveliko porabo, ceno
in predvsem preveč šuma. Vezje sprejemnika je bistveno preobčutljivo, da bi
preneslo šum in motnje iz digitalnega
dela brez prevelike škode za kakovost
sprejema, četudi v najnezahtevnejših
aplikacijah.
Tako je rfPIC-12C509 verjetno optimalna
izbira za avtomobilske “daljinčke”, katerim je verjetno tudi namenjen.
A

EXPRESS NOVICE - Merilna oprema

Merilniki fizikalnih in
kemijskih veličin
Informacije: Echo d.o.o., Sl. Konjice
Podjetje Echo, d.o.o. izdeluje merilnike
fizikalnih in kemijskih veličin.
Merjenje plinov:
kisik, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, ogljikovodiki in ostali plini.
Merilniki fizikalnih parametrov:
relativna vlaga, temperatura, hitrost zraka in tlaka. Merilno območje se prilagodi
aplikaciji uporabnika.

Slika: Prenosni merilnik kisika in ogljikovega
dioksida
Vsi merilniki so opremljeni s svinčevimi
gelskimi akumulatorji, vgrajenim zajemom podatkov in priklopom za PC računalnik za izvajanje kontinuiranih meritev
ali prikaz že izmerjenih vrednosti na
terenu.
Modularna zasnova omogoča dodajanje
in nadgradnjo sistema z vgradnjo novih
senzorjev.
Uporaba:
meritve emisij, imisij in delovnih okolij,
nadzor tehnoloških procesov in kontrola
atmosfere v skladiščih.
Za vse informacije se obrnite na proizvajalca Echo d.o.o. iz Slovenskih Konjic. A

OBIŠČITE NAS TUDI NA
POSLOVNO/TEHNIČNEM
PORTALU

HYDRA
na naslovu

www.h ydr a-co.si
AVTOMATIKA
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HTE d.o.o. LJUBLJANA
HTE
d.o.o. Poslovalnica Maribor
Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140

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

l

JAMICON

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

l

KATUN

PIERGIACOMI

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

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

PIERGIACOMI

SAURO

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

3M

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

Kakovostno orodje za elektroniko

EZ DIGITAL

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

"SIMATIC osvaja nova obzorja"
Siemens A&D predstavil novosti na predstavitvi v
Koloseju
Informacije: Siemens d.o.o., A&D, Ljubljana

KATUN - NOVO!

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

DOGODKI - Siemens A&D predstavil novosti

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

petek 14.9.2001 je Siemens A&D, oddelek za
avtomatizacijske sisteme AS, na že tradicionalnem srečanju predstavil novosti iz svojega prodajnega programa. Lanska predstavitev se je imenovala "S7poS5", letošnja pa "SIMATIC osvaja
nova obzorja". Pri razlagi novih produktov in trendov s
področja industrijske avtomatizacije so bile s pridom izkoriščene zvočne in slikovne zmožnosti novega kompleksa kinodvoran Kolosej. Zbralo se je preko devetdeset predstavnikov slovenskih podjetij, katerim so predavali Siemensovi
strokovnjaki iz Slovenije in Avstrije. Dokumentacija z dodatnimi opisi in testnimi programi je bila zbrana na CD-ju, ki je
bil izdan posebej za to srečanje. Za zaključek so bile med
udeležence z žrebom podeljene nagrade, kot so LOGO, programska oprema ipd.

V

Siemens A&D AS je
izdelal novo generacijo programirnih naprav, ki jo je
predstavil Andrej
Maselj. Za naloge
projektiranja in programiranja je izdelana programirna
naprava Power PG.
Izpolnjuje industrijske standarde, namenjena pa je bolj za pisarniško okolje. Odlikuje jo
brezžična tipkovnica, 15 palični TFT gibljiv zaslon in razširljivost.
Naparava Field PG, v obliki industrijskega prenosnika, najbolje izpolnjuje zahteve vzdrževanja in dela na terenu. Podobno kot prejšnje
Siemensove programirne naprave imajo tudi naprave nove generacije

OLFA

Rezila za vsako rabo!

XELTEK

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

že vgrajena vsa potrebna orodja za delo s krmilniki generacije S7 in S5.
Že vgrajena komunikacija in komplet kablov omogočata enostaven
priklop. Nova konstrukcija ter ohišje iz kombinacije magnezijeve litine
in gume zagotavljata odpornost na udarce, tresljaje in nepredvidene
padce.
Predstavitev v Koloseju je nadaljeval Andrej Brelih z razlago novega
trenda v avtomatizaciji, imenovano Component Based Automation CBA. Koncept sloni na porazdeljeni procesni moči in je del Siemensove strategije Totally Integrated Automation - TIA. Komunikacijska
hrbtenica CBA sta omrežji PROFIBUS in ETHERNET, imenovana PROFINet, ki bo svetovno standardizirana oblika industrijskih povezav.

DOGODKI - Siemens A&D predstavil novosti

Koncept porazdeljene avtomatizacije bo omogočal enostavnejše načrtovanje z novimi grafičnimi orodji, zanesljivejše delovanje glede
na avtohtonejšo razdelitev obvladovanega
procesa, krajše čase zagonov, lažjo združljivost različnih komponent na osnovi standardizacije ter dostopnost podatkov.
Tretja tema novosti je bila avtomatizacija na
osnovi osebnih računalnikov (PC), ki s svojo
procesno močjo izpolnjujejo funkcijo CPU v
krmilniku, preko PROFIBUS vmesnika pa
krmilijo oddaljene vhodno izhodne enote.
Programski krmilnik je komercialno imenovan WinAC in je sestavljen iz več modulov.
Funkcijo CPU izvaja modul "Controlling",
grafični vmesnik deluje na osnovi "Visualizing", vgrajene funkcije v "Technology" izpolnjujejo posebne tehnološke zahteve, kot npr.
pri kontroli gibanja, "Network" skrbi za mrežne povezave, zadnji modul "Computing" pa za
povezave z zunanjimi aplikacijami kot Microsoft Office.
Za zaključek prvega dela predavanj je Manfred Brandstetter predstavil praktičen primer
povezovanja med S7-300 in Microsoft Excel
preglednico s pomočjo ActiveX ukazov, zbranih v orodju "Computing".
V drugem delu srečanja je bila predstavljena

nova generacija kompaktnih krmilnikov serije
SIMATIC S7-300C. Novi procesorji se od starih razlikujejo po velikosti pomnilnika, vgrajenih vhodih/izhodih, tehnoloških funkcijah,
komunikacijskih vmesnikih. Izboljšani so odzivni časi na prekinitve in obdelava podatkov.
Krmilnike odlikujeta kompaktnost in večfunkcionalnost v eni komponenti. Kupci bodo privarčevali denar in prostor.
Prisotnost in uporaba Ethernet omrežij na področju avtomatizacije sta spodbodla Siemens,
da je razvil pravila ter naprave za uporabo
omenjenih informacijskih standardov tudi v
zahtevnem industrijskem okolju. Pri uporabi
Ethernet-a in preizkušenih industrijskih omrežij se uporabniki odločajo na osnovi kompromisa med hitrostjo in determinističnostjo
prenosa podatkov. Obe družini S7-300 in S7400 za področje Ethernet-a ponujata dva komunikacijska procesorja: CP x43-1 in CP x431 IT. Prvi nudi povezavo med krmilniki in PC
oziroma PG na osnovi TCP/IP ter ISO, drugi

AVTOMATIKA

pa poleg tega še pošiljanje elektronske pošte
in svoje spletne strani.
Siemens je za posredovanje informacij izdelal
novo napravo imenovano "mobilni industrijski komunikator - MOBIC", ki smo ga že predstavili v Avtomatiki št. 15. Internet/Intranet
brkljalnik z 8,4 palčnim zaslonom, vgrajeno
Ethernet, IR, RS232 in USB komunikacijo ter z
Windows CE operacijskim sistemom nudi
informacije vedno in povsod. Namenjen je za
potrebe industrije, logistike, vzdrževanja, za
pomoč reševalcem in policistom. Siemens
trdi, da bo ta izdelek uvedel svetovni in
lokalni splet v industrijsko zahtevno okolje.
Na CD-ju so zbrane vse predstavitve v slovenskem jeziku. Poleg tega so na njem še testna
orodja in dokumentacija v zvezi s predstavljenimi izdelki in tematiko. Vsi tisti, ki se predstavitve niso udeležili, lahko CD brezplačno
naročijo na elektronskem naslovu:
andrej.maselj@siemens.si.
A
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EXPRESS NOVICE-Oprema za razvoj elektronike

Elnecovi programatorji v Sloveniji
Informacije: TSP elektronika d.o.o.., Ljubljana

!
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Vsi, ki iščete dober
in poceni programator elektronskih
komponent, se boste sedaj lahko obrnili poleg znanih
naslovov tudi na
TSP Elektroniko glede Elnecovih komponent.
(http://www.elnec. com/).
Bistvo Elnecove ponudbe je baje v daleč nižjih cenah
ob kakovostnih izdelkih, predvsem kar se tiče
kakovosti programja. Do sedaj ste bili namreč pri
tovrstnih izbirah obsojeni na eno izmed dveh poti:
Ali se odločite za poceni Xeltek-a ali za kakovostnega
a bistveno dražjega Advantecha. Xeltekovi modeli
ponujajo veliko za malo denarja, a imajo velike probleme s kakovostjo izdelave, tolerancami in spremno
programsko opremo, Advantech pa dela veliko bolj
zanesljivo, a je bistveno dražji. Elnecovi modeli so
videti na las podobni Advantechu, vendar imajo
"Xeltekove" cene. Na Elnecovem siteu boste sicer
našli v ponudbi tudi drugo opremo (EPROM emulatorji, analizatorji) a videti je, da so le-ti bolj odsev prejšnjih dejavnosti podjetja in ne zadnje generacije
tovrstne opreme. Kakorkoli že, če zadovoljujejo vaše
potrebe, se vsekakor splača pozanimati o cenah.
Osnova ponudbe programatorjev je pravzaprav v
dveh modelih: LabProg+ in JetProg.JetProg je namenjen proizvodnim aplikacijam in je nekaj dražji zaradi
možnosti dela z do 256 pindriverji. To mu omogoča
programiranje večih komponent hkrati.LabProg+ je
programator, ki ima 48 pindriverjev in z njim lahko
programiramo brez dodatnih adapterjev praktično
vse čipe v DIL ohišjih. Lahko bi rekli, da je v razredu
Xeltekove V-ke ali Advantechove 48-ke, kateri je tudi
fizično izredno podobna. Za tiste z bolj skromnimi
potrebami pa so na voljo tudi manjši modeli, kot je
npr. "51-AVR Prog" in "T51Prog", ki programirata
Atmelovi sedaj že slavni seriji, PIKProg (Microchip
PIC, serijski EEPROMI) , SEEProg (serijski EEPROMI).
Priloženo programje baje (za razliko od kar nekaj
Xeltekovih modelov) dela tudi na Windowsih NT in
2000, redno pa se objavljajo tudi posodobitve (novi
čipi, popravki algoritmov itd.). Tehnične podrobnosti in programe lahko snamete na (http://www.elnec.
com/), za cene pa pokličite TSP elektroniko. Slišali

smo tudi za nekaj okvirnih
cen, ki so nam bile všeč.
Seveda so vsi navedeni
podatki samo teoretične
narave, saj do sedaj še nismo
dobili programatorjev v
test, kar pa se bo, upam,

LabProg+

JetProg

Mini programatorček za
Atmele…

Microchip PIC serijo…

in serijske Eeprome…

d.o.o.

zgodilo kmalu.Glede na to,
da ima TSP elektronika tudi
zastopstvo za Advantech, pa
lahko naročite tudi originalne advantechove programatorje in ostalo opreA
mo.

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
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EXPRESS NOVICE - Oprema za procesno avtomatizacijo

d.o.o.

Vision 230

računalništvo - globalna avtomatizacija

Informacije: Damjan Hajsek, Tipteh d.o.o., Ljubljana
Izraelsko podjetje Unitronics, ki je poznano po krmilnikih z vgrajenim operatorskim panelom, je predstavilo nov krmilnik Vision 230. Vision 230 se odlikuje
z grafičnim zaslonom, ki lahko prikazuje
grafiko ali tekst v osmih vrsticah po 22 znakov.
OPLC Vision
230 je sestavljen iz dveh
enot. Procesorska enota vsebuje grafični
zaslon s tipkovnico, RS 232
vodilo,
Can
bus vodilo in
vodilo namenjeno razširitvenim modulom.
Druga enota krmilnika je "snap-in I/O",
ki jo prigradimo na procesorski del krmilnika. "Snap-in I/O" vsebuje 16 digital-

nih vhodov, 3 analogne vhode, 4 tranzistorske izhode in 10 relejskih izhodov.
Razširitev krmilnika je možna z istimi
razširitvenimi moduli, kot pri modelu
M90. Vision 230 lahko razširimo do 128
vhodov/izhodov. Prav tako
je možno povezati Visio 230
in M90 v enotno "can bus"
omrežje. Programiramo ga s
pomočjo "Ladder diagrama".
V krmilnik lahko vpišemo program dolžine
16 k , ve l i ko s t
posameznih
slik pa je omejena na 1k. Nadvse uporaben
in cenovno dostopen krmilnik, ki ima
grafični zaslon, bo zagotovo našel svojo
A
mesto v slovenski industriji.

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

Ink-Jet tiskalniki Linx 4800
Informacije: Špica International d.o.o., Ljubljana
Linx 4800 uporablja tehnologijo nepretrganega brizga črnila. Primeren je za označevanje izdelkov v industriji, zagotavlja pa visoko kakovost izpisa.
Robustno ohišje, visoka kakovost
izpisa in njegova obstojnost so
osnovne značilnosti, ki jih narekujejo proizvodne linije in distribucijski sistemi.
Tiskalnik LINX 4800 je na voljo v štirih
različnih modelih, ki se med seboj razlikujejo
po izvedbi tiskanja. Model 4800 OPTIMA je
idealen za aplikacije, kjer je kvaliteta tiskanja
poglavitnega pomena, zato je maksimalna
dovoljena hitrost proizvodne linije pri
enovrstičnem tiskanju do 1.88 m/s. Tiskalnik
ima enostaven vmesnik za nastavitev tiskalnika in vsebine izpisa, shrani lahko 5 različnih
sporočil pri menjavi izdelka na proizvodni
liniji. Za brizgalno kodiranje na zelo hitrih
proizvodnih trakovih uporabljamo tri hitrejše
modele, ki nam omogočajo maksimalno
hitrost pri enovrstičnih aplikacijah do 6.28
m/s. Vsi modeli uporabljajo tehnologijo
nepretrganega brizga črnila (ang. Continous
Ink Jet -CIJ), kar zagotavlja visoko kakovost
izpisa. K temu prav gotovo pripomore njegova enostavnost in lahko vzdrževanje, kar
odpravlja kakršnekoli zastoje na proizvodni

liniji zaradi označevanja izdelka. Velika paleta
raznovrstnih črnil nam omogoča tiskanje
praktično na vseh izdelkih.
Tako lahko izberemo črnilo, ki je
lahko zelo obstojno ali pa se spere z
vodo in je namenjeno samo začasnemu označevanju proizvodov. Raznovrstne glave omogočajo visoko kakovost
tiskanja znaka v razponu 2 do 20 mm. Za
glave so na razpolago dolžine kanalov 2 ali 4
m, kar vključno z raznimi instalacijskimi
pripomočki pripomore k boljši konfiguraciji
tiskalnika. Za umestitev v obstoječo konfiguracijo, povezavo z računalnikom in povezavo
s sistemom za krmiljenje, obstajajo prirejene
rešitve (npr. detektor izdelkov, merilec hitrosti linije).

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

EUROTHERM

Regulatorji in registratorji temperature

Tiskamo lahko z naslednjimi črnili:
črnila brez MEK-a (Methyl Ethyl Ketone)
za delovna mesta kjer lahko povzroča
probleme;
pigmentna črnila za izvrstno ostrino
izpisa in odpornost odtisa;
transparentno UV-čitljivo črnilo za varnostno kodiranje;
črnilo, ki ga lahko odstranimo z alkalijami
A
ali vodo, za začasno kodiranje

AVTOMATIKA
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Osnovni elementi EIB inteligentnih instalacij

Osnovni elementi EIB sistema
s poudarkom na razsvetljavi
Avtor: Janez Mohorič, univ. dipl. inž.
Kot nadaljevanje uvodnih člankov o EIB instalaciji bo
opisana uporaba posameznih elementov EIB v konkretnih primerih, kot so razsvetljava, ogrevanje/hlajenje,
senčenje, razporejanje porabe energije, nadzor in komunikacija z drugimi sistemi. Razsvetljava je eno od
osnovnih področij uporabe EIB instalacije saj omogoča
upravljanje z različnimi viri svetlobe na poljuben način. Uporaba
EIB instalacij pri razsvetljavi je bolj predmet udobja kot varčevanja
z energijo, saj je efekt ugašanja svetil bolj psihološki. Nasprotno je
uporaba EIB pri ogrevanju ali odpravljanju močnostnih prekoračitev bistveno bolj ekonomska in z večjim stroškovnim doprinosom.
Sledi razdelitev razsvetljave
glede na obliko, razdelitev EIB
elementov na vhodne in
izhodne, ter na nadzorni sistem.
Pri krmiljenju razsvetljave
nastopajo predvsem naslednje
oblike:
vklop/izklop
Vklop, oziroma izklop (krmiljenje) svetil je osnovna funkcija
električne instalacije, ki pa z EIB
pridobi na fleksibilnosti in obliki. Zelo enostavno je stikalu
določati, katera svetila naj
upravlja.
regulacija
Regulacija jakosti osvetlitve
svetil je možna na dva načina:
klasična s faznim zamikom
s krmilno napetostjo 1-10V
Z EIB elementi za regulacijo s
faznim zamikom lahko krmilimo žarnice z žarilno nitko, za
230V in 12V halogene sijalke
(preko elektronskega transformatorja) do 500W porabe. Elementom
lahko nastavljamo čas in hitrost spreminjanja jakosti.
Krmilna napetost 1-10V je namenjena
krmiljenju dinamičnih predstikalnih
naprav (Dynamic EVG), s katerimi napajamo fluo svetilke. Ker obstoja tudi digitalno krmiljenje razsvetljave, so pripravljeni pretvorniki iz enega v drugi sistem.
shranjevanje in aktiviranje določenih svetlobnih situacij (scen)
Shranjena svetlobna situacija se imenuje
scena, kar predstavlja vklop samo dolo-
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čenih svetil z določeno svetlobno jakostjo. Takih scen je lahko za isti prostor več,
te se lahko shranijo in s pritiskom na tipko ponovno aktivirajo. Nekatere EIB tipke omogočajo shranjevanje več takih
scen, nekatere tudi spreminjanje posameznih parametrov.
Poleg shranjevanja scen obstojajo še elementi, ki skupaj s časovnikom vklapljajo/izklapljajo posamezne funkcije, kar se
uporabi pri simuliranju prisotnosti v
hiši.
Kot vhodni EIB elementi za razsvetljavo
lahko nastopajo naslednje oblike:

INTELIGENTNE ZGRADBE - Osnovni elementi EIB inteligentnih instalacij

z EIB vhodnim elementom (binarni
vhod) lahko pretvorimo poljubno
klasično stikalo v obliko primerno za
komuniciranje v EIB sistemu
sklop EIB tipk z LED diodami (6x,
12x, 24x) lahko uporabimo kot
stikalni tablo
senzor gibanja, montiran na steni v
višini 1,1m ali 2,2m
senzor prisotnosti, montiran na
stropu, je občutljivejši za gibanje in
ima lahko vgrajen tudi senzor vpadne
svetlobe
senzor/stikalo jakosti zunanje svetlobe (za merjenje vrednosti osvetlitve
ali za preklope ob 3 določenih vrednostih)
Vhodni EIB elementi - stikala se zaradi
nenehnega razvoja v delovanju tudi stalno prilagajajo novim trendom v designu.
Vgrajujejo se lahko na najbolj izpostavljena mesta in postanejo sestavni del ostale
notranje opreme.

EIB tipke za vklop/izklop v izvedbi 1x,
2x, 3x, 4x
EIB tipke za vklop/izklop v izvedbi 1x,
2x, 3x, 4x z IR sprejemnikom za sprejem ukazov iz ročnega oddajnika
EIB tipke za vklop/izklop v izvedbi 1x,
2x, 3x, 4x, vendar brezžično (z vgrajeno baterijo), kar pomeni da so lahko
tipke montirane na steklo, kamen,...

Naslednji EIB izhodni elementi so
namenjeni predvsem za razsvetljavo:
aktuatorji - stikala za vklop/izklop v
izvedbi za 1-16 stikalnih krogov in 6A16A obremenitve
aktuatorji - stikala za 1 stikalni krog, ki
se lahko vgradijo v stensko ali stropno
razvodnico z obešalom
aktuatorji - stikala, katerim lahko s
programom dodelimo poleg osnovne
funkcije vklopa/izklopa še veliko dodatnih kot so zakasnitve, odvisnosti
od drugih parametrov
krmilniki s faznim zamikom za žarnice z žarilno nitko 230V in 12V halogene sijalke, kjer lahko s parametri spreminjamo obliko krivulje prižiganja/
ugašanja ali prednastavljamo določeno vrednost osvetlitve
krmilniki s krmilno napetostjo 1-10V
za fluo sijalke, ki morajo biti opremljene z dinamično predstikalno napravo (EVG Dynamic 1-10V) in kjer tudi
lahko s parametri spreminjamo obliko
krivulje prižiganja/ugašanja ali prednastavljamo določeno vrednost osvetlitve
nekateri krmilniki imajo možnost
dodatnega (ne EIB) spreminjanja parametrov s klasičnim stikalom
krmilniki osvetlitve prostorov v odvisnosti od zunanje svetlobe in od oddaljenosti svetil od okna
krmilniki, kateri si shranijo določene
časovno odvisne svetlobne sekvence
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regulatorji konstantne osvetlitve v
prostoru za sijalke obeh vrst
krmilniki, ki v povezavi s senzorji prisotnosti krmilijo razsvetljavo in ogrevanje v odvisnosti od prisotnosti v
prostoru
krmilniki, ki v povezavi s senzorji prisotnosti krmilijo razsvetljavo in ogrevanje ter omogočajo IR daljinsko upravljanje
Da se čimbolj prilagodi
potrebam in prostorskim
možnostim na objektu, obstoja več variant montaže
EIB elementov za razsvetljavo:
v stikalne bloke in večje
razdelilne doze se vgradijo izhodne
enote (aktuatorji in krmilniki),
v priključne doze na višini 1,1m se
vgradijo tipke, posluževalni tabloji,
senzorji gibanja,
v priključne doze na višini 1,1m se lahko vgradi tipka z aktuatorjem,
v priključne doze na višini 2,2m se
vgradijo senzorji gibanja ali aktuator
za 2 stikalna kroga,
v stropne doze se vgradi aktuator za
lestenec,
na obešeni strop se lahko položijo izhodne enote,

na strop se vgradijo ali nadgradijo
senzorji prisotnosti.
Za upravljanje in spremljanje delovanja
razsvetljave in drugih naprav v večjem
objektu se postavi nadzorni sistem, ki
preko EIB sistema izvaja vse potrebne
funkcije nadzora. Obstoja več stopenj ali
oblik nadzora, predvsem odvisno od
velikosti objekta:
mali 2 vrstični zaslon za prikaz 8
različnih sporočil, ki so odvisna od
določenih situacij, oziroma delovanja
senzorjev,
večji 7 vrstični zaslon za prikaz več
informacij skupaj z 8 ali 18 funkcijskimi tipkami ,
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LCD terminal, ki je priključen neposredno v EIB sistem; to je LCD ekran s
tipkami za premikanje po vrsticah
ekranskega menuja (52 ekranski slik)
in potrjevanje ukazov; na ekranu se
lahko prikažejo stanja in vrednosti
spremenljivk v EIB sistemu (luč v sobi
vklopljena, temperatura v jedilnici
22.5°C,...); LCD terminali so lahko
različnih velikosti, barv
in tudi načina upravljanja (ekrani občutljivi na
dotik),
za večje objekte se izbere PC s poljubnim ekranom in s posebnimi
programi, ki omogočajo
povezavo preko RS232 v
EIB sistem z dodatnimi funkcijami,
katere zahteva funkcija nadzora (alarm, urnik, zgodovina dogodkov,..)
za objekte, kjer nastopajo še drugi sistemi in je za nadzor predviden poseben operacijski terminal, ki ni
neposredno vezan na EIB se izvede
izmenjava vhodnih/izhodnih signalov
posredno preko povezovalnih enot;
tako obstojajo neposredne povezave
v sistem PROFIBUS (Siemens).
V tem opisu se poleg pregleda osnovnih
funkcij krmiljenja razsvetljave z EIB vidi

različnost EIB elementov, kar omogoča
izredno prilagodljivost uporabniku, kar v
veliki meri povzroči spremenjen način
projektiranja in montaže. Ima pa zato
EIB sistem primerno programsko orodje
ETS, ki omogoča veliko fleksibilnost
(vendar tipsko) in lahko pristopnost
(tudi za instalaterje).
S tipiziranim programiranjem se omogoči večja preglednost funkcij, ponovljivost in servisiranje programov tudi tretjim osebam, ne samo osnovnemu programerju.
A
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Frekvenčna regulacija v dvigalih
Avtor: Just d.o.o., Ljubljana
današnjem času si sodobnega dvigala brez uporabe frekvenčne regulacije za kontrolo vožnje ne predstavljamo več. Kar
je še pred desetimi leti veljalo za veliko razkošje, je sedaj popolnoma normalno. Padanje cen in izpopolnjevanje tranzistorskih regulacij je privedlo do masovne vgradnje tovrstnih regulatorjev v dvigala. Uporaba frekvenčnih regulatorjev v dvigalih predstavlja specifično aplikacijo. V tem primeru je potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov, kateri privedejo sposobnosti regulatorja na sam rob
zmogljivosti. Aplikacijo lahko razčlenimo na več načinov.

V

Kratek pogled v zgodovino
Moderna dvigala so pričeli prvi uporabljati v
Ameriki in sicer v mestu New York v začetku
prejšnjega stoletja. Za pionirja modernih dvigal prav gotovo velja Joshua Otis ki je obenem
ustanovitelj še danes
velikega podjetja s področja dvigal OTIS.
Dvigala so v dvajsetih
letih prejšnjega stoletja že dosegala hitrosti
3 m/s (tako hitrega
dvigala v Sloveniji nimamo še danes). Če
upoštevamo, da je bil
osnovni material za izdelavo takratnih dvigal les je to že kar zastrašujoče.
Takratne probleme
vožnje so rešili z odlično uporabo istosmernega motorja gnanega
preko dinamičnega pretvornika izmenične
na istosmerno napetost. Tako imenovani
Ward – Leonard sistem se je ohranil v dvigalih še do danes. Pri tem sistemu gre za spreminjanje pobude na pretvorniku, kar se odraža
v spreminjanju izhodne istosmerne napetosti
pretvornika, kateri direktno poganja motor
dvigala. Tovrstni sistemi so nudili očarljivo
elegantno in hitro vožnjo dvigal. Seveda je
bilo potrebno za takšen sistem odšteti vsoto
denarja s kateri bi lahko kupil tudi manjšo
stolpnico.
Naslednja veja reguliranih pogonov dvigal je
predstavljala uporaba tiristorskih pretvornikov ACVV (alternate current variable voltage)
Tovrstni pretvorniki so se uporabljali v sedemdesetih letih in ostali nosilna skupina
celih dvajset let. Problem tovrstne regulacije
je pravzaprav ta, da celotna stvar deluje na
principu izobličevanja sinusne napetosti dovajane na motor dvigala kar se odraža v hitrosti.
Tovrstna regulacija vsekakor potrebuje povra-

tno informacijo iz motorja za kar so se uporabljali razni dajalniki impulzov ali tahogeneratorji. Takšni sistemi se ponekod vgrajujejo še
danes čeprav se je njihov čas pravzaprav že
končal. Stranski produkt uporabe tiristorske
regulacije je segrevanje. Pri tovrstnih sistemih se motorji dvigal
zelo grejejo, kar je
pravzaprav razumljivo
glede na obliko dovodne napetosti.
Pravi tranzistorski pretvorniki VVVF (variable voltage variable frequency) so se začeli
uporabljati v dvigalih
v osedemdesetih letih.
Pravzaprav se od takrat naprej uporabljajo
zmerom bolj, zaradi nenehnega padanja cene
in izboljšav v funkcionalnosti. Eno prvih podjetij v tedanji Jugoslaviji katero se je lotilo
aplikacij uporabe tovrstnih pretvornikov v
dvigalih s svojimi izdelki je podjetje Point
electronic iz Ilirske Bistrice. Gospod Vergan
in ostali so vsekakor zelo zgodaj uspešno
uporabljali tovrstne pretvornike v dvigalih.
Nekateri med njimi brez napak delujejo še
danes.

VVVF REGULACIJA HITROSTI
PRI DVIGALIH
Za pogon dvigala so se do nedavno uporabljali skoraj izključno motorji z dodanim
polžnim prenosom za zmanjševanje vrtljajev
iz motorja na vrvenico dvigala. Tako lahko
delimo dvigala na:
DVIGALA Z REDUKTORSKIM
POGONOM
Pri teh dvigalih se navadno uporabljajo motorji nominalne frekvence 50 ali 60 Hz (kar
pa ni pogoj). Uporabljajo se navadni asinhro-
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nski motorji s kratkostično kletko. Pogosto se
uporabijo tudi stari dvohitrostni motorji,
katere se priklopi na regulator. Pravzaprav so
motorji prej slabi kot dobri, saj največkrat
cena odloča o izbiri materiala. Specifičnost
aplikacije je vsekakor uporaba zelo nizkih
hitrosti vrtenja (pri pristajanju so te hitrosti
navadno manjše od 5 Hz) in potreba po izredno velikem navoru v celotnem obsegu
hitrosti (od nominalne hitrosti do 0 Hz). Prav
zagotavljanje potrebnega navora pri nizkih
vrtljajih je največji problem, saj navadni
motorji niso narejeni za tovrstno izživljanje.
Brez potrebnega navora pa mehko in točno
pristajanje dvigala ni mogoče.
Druga posebnost aplikacije je potreba po zelo natančnem teku motorja v celotnem spektru hitrosti. Že majhne
vibracije se v kabini
dvigala zelo občutijo.
Prav tako morajo biti
prehodi iz strmin pospeševanja v konstantno hitrost in prehodi iz
konstantne hitrosti v
strmino pojemanja speljani po določeni matematični krivulji, kar se
odrazi v komfortni vožnji. Naslednja posebnost je nujnost uporabe
vzorčne frekvence višje
od slišne. V nasprotnem primeru se vzorčna frekvenca motorja prenaša preko motorja
in jeklenih vrvi in zna biti prav moteča.
Glede na izvedbo regulacijo lahko delimo
sledeče:
Zaprta zanka
Pri takšnem sistemu se za povratno informacijo vrtenja motorja uporablja navadno inkrementalni dajalnik. Povratna informacija služi
pretvorniku za prilagajanje moči glede na
dejansko stanje. Pravzaprav je takšen sistem
smiselno uporabiti vselej, saj z uporabo precej poenostavimo stvari. Ker pa je uporaba
regulatorjev v dvigalih cenovno zelo odvisna,
se tovrstni sistemi uporabljajo v Sloveniji precej redko. V praksi se priporoča uporaba pri
hitrostih višjih od 1 m/s.
Odprta zanka
Pri takšnem sistemu se motor priklopi brez
dajalnika povratne informacije. V teh primerih se uporablja takoimenovani vektorski regulator. Izraz vektorski pravzaprav pomeni, da
regulator preko komponente povratne jalove
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energije iz motorja pravzaprav ve kako hitro
se motor vrti. Tu se zelo razlikujejo možnosti
glede na različne proizvajalce. Pravzaprav se
tu tehnične izboljšave kar vrstijo in z njimi
povečana uporabnost tovrstnega sistema.
Teoretično je stvar poznana že zelo dolgo.
Vendar se v praksi srečujemo z dodatnimi
problemi kot so: sprememba temperature
pogonskega motorja, uporaba motorja pri zelo nizkih vrtljajih kjer je hitrost povratne
informacije prepočasna itn. Seveda pa se
različni proizvajalci kot tudi monterji zatekajo k dodatnim možnostim ki jih tovrstna regulacija nudi. To je predvsem povečevanje
napetosti v območju nizkih vrtljajev. Vsekakor tovrstni sistemi kljub
tehničnim pomanjkljivostim prevladujejo na našem (in tudi na mnogih
ostalih) tržišču.
DVIGALA Z BREZREDUKTORSKIM POGONOM (gearless machine)
Za razvoj tovrstnih sistemov je bila potrebna
najprej zelo dobra regulacija. Tako so tovrstni
sistemi najmlajši uporabljeni za pogon dvigal.
Pravzaprav obstaja v tem
primeru samo motor, kateri je navadno narejen
tako, da se zunanji del
vrti in na njem so že
položene jeklene vrvi na katerih visi kabina.
Za regulacijo takšnega motorja je potrebno
uporabiti že vrhunski regulator, saj so tu
potrebni momenti še nekaj desetkrat večji.
Seveda se tu vedno uporablja regulator z
povratno informacijo. Velikokrat se za dajalnik povratne informacije uporablja resolver,
kateri ima tudi pri nizkih vrtljajih dovolj
veliko ločljivost.

ZAKLJUČEK
Izgleda, da bo prihodnost pripadla prav brezreduktorskim pogonom, saj so le-ti cenejši in
ekološko neoporečni. Vsi reduktorski sistemi
namreč potrebujejo olje za mazanje zobniškega prenosa. Prav tako razvoj frekvenčne regulacije omogoča vse boljšo in enostavnejšo
uporabo brezreduktorskih pogonov.
V dvigalih pa vse pogosteje najdemo tudi
drugi primer uporabe frekvenčnega regulatorja. To je uporaba frekvenčnega regulatorja
za krmiljenje avtomatskih vrat dvigala. To pa
naj bo to tema naslednjih člankov.
A

INFORMACIJE - Elementi za zaščito naprav

Prenova klimatizacije v veliki
dvorani Državnega zbora RS

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

Avtorja: Maks Pirc, mag. Janez Žmuc

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

V Državnem zboru republike Slovenije
so se odločili za temeljito prenovo glavne dvorane in preddverij. V prenovi
so bili poleg preureditve notranjosti
zajeti tudi ustrezni sistemi prezračevanja in klimatizacije. Cilj prenove je bil
zagotoviti kar najvišjo stopnjo ugodja
v prostoru, ob razumljivo čim bolj smotrni rabi energije. Zaradi specifičnih
arhitekturnih rešitev je bil to za izvajalce klimatizacije in prezračevanja poseben izziv. Postavljeni cilji so narekovali uvedbo najsodobnejših tehnoloških rešitev s področja avtomatizacije zgradb.

ü Avtomatizacija strojev

Prenova naprav za
klimatizacijo in prezračevanje
Projekt prenove je predvidel tri ločene
sisteme prezračevanja in klimatizacije.
Ločeni napravi za veliko in malo dvorano, obe nameščeni v klima strojnici, ter
napravo strešne izvedbe za preddverje
balkona in prevajalske kabine.
Posebej zanimiv je sistem klimatizacije
za veliko dvorano. Dovod zraka v dvora-

no poteka preko zračne komore v dvojnem podu, ter nato skozi mikroklimatski
sistem v delovnih pultih. Odvod poteka
deloma skozi perforirane bočne stene
dvorane in deloma skozi reže v stropu.
Zrak, ki se odsesava skozi bočne stene, se
vrača v klimat, zrak izpod stropa pa je
speljan neposredno na prosto.
Količina svežega zraka je odvisna od zasedenosti dvorane oziroma od kakovosti
zraka v dvorani. Tehnični pod je izveden
kot tlačna cona tako,
da ni potreben poseben razvod zračnih
kanalov do posameznih delovnih pultov,
oziroma sedežev.
Mikroklimatski sistem razvoda zraka v
delovnih pultih, je
sestavljen iz dovodnega zračnega kanala, razbremenilne komore ter indukcijske
plošče z izpihovalnim difuzorjem. Zrak
iz klimatske naprave
se vpihuje iz dvojnega poda skozi povezovalni zračni kanal v
razbremenilno komoro, kjer se razdeli
po celotni širini indukcijske plošče (pribl. 600 mm). Tu se zaradi indukcije zmeša
s prostorskim zrakom in izstopi skozi
izpihovalni difuzor v
prostor.
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pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

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

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

Tehtanje v industriji
razvoj, proizvodnja in zastopanje

IMK

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

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

E-mail: info@imk-elektronika.si

NOVO!

tehtanje na nakladalnikih

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS
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ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Proizvodnja magnetov

Zahteve za avtomatsko
regulacijo
Avtomatska regulacija mora
zagotavljati vzdrževanje zahtevanih vrednosti temperature, vlage, kakovosti in
hitrosti zraka pri vseh režimih obratovanja (polna
zasedenost, delna zasedenost, prazna dvorana). V
stanju zasedenosti je prednostna naloga sistema avtomatike udobje in natančno
zagotavljanje zahtevanih pa- Topologijo sistema v državnem zboru prikazuje slika desno
rametrov. V času, ko je dvo- zgoraj.
rana prazna lahko klimatski
prezračevanje v poletnem času s hladnejsistem vzdržuje parametre v širših toleršim zunanjim zrakom, sistemsko alarmiancah, takrat so v ospredju funkcije za
ranje morebitnih napak. Na voljo je niz
varčevanje z energijo. Vzdrževanje zahtepredpripravljenih regulacijskih algoritvanih parametrov je izvedeno z izvršilnimov za različne izvedbe klimatskih sistemi organi, ki vplivajo na mešalne lopute,
mov.
rekuperator, grelnik, hladilnik in frekvenčno vodene elektromotorje ventilatorjev. Za nadzor nad delovanjem strojnih naprav skrbi nadzorni računalnik, ki
omogoča vzdrževalcem spremljanje delovanja sistemov, ugotovljanje nepravilnosti v delovanju opreme in spreminjanje načinov delovanja skladno s spreminjajočimi se urniki zasedenosti.
Operater z višjo ravnijo dostopa lahko v celoti posega
v delovanje naprav in poljubno optimira sistem. V
ročnem načinu delovanja
je možno na grafičnem
vmesniku spreminjati izhodne analogne veličine.

Pridobitve za uporabnika
S prostoprogramirnim sistemom EXCEL
5000 je uporabnik dobil odprt sistem, ki
ga je bilo mogoče prilagoditi za specifično izvedbo klimatskega sistema kot
tudi za specifične režime delovanja kli-

Zasnova sistema
avtomatizacije
Celoten sistem avtomatizacije klimatizacije in pre- Ekranski prikaz sistema XBS prikazuje naslednja slika
zračevanja v državnem zbomatskih naprav.
ru je zasnovan na osnovi elementov iz
Osnovne pridobitve za uporabnika so:
Honeywellove rešitve avtomatizacije
prilagodljivost sistema glede na specizgradb Excel 5000. Vgrajena sta dva
fično izvedbo klimatskih naprav,
krmilnika Excel 500, ki sta nadgrajena z
hiter zagon sistema zaradi predprinadzornim sistemom XBS (Excel Buildpravljenih regulacijskih algoritmov,
ing Supervisor).
vgrajene funkcije za varčevanje enerNadzorni sistem XBS (Excel Building Sugije,
pervisor) je še zlasti z vidika uporabnika
spremljanje delovanja sistema in s tem
poglavitni člen sistema inteligentne
možnost optimizacije delovanja v smizgradbe. Sistem deluje v okolju Winslu zagotavljanja želenih parametrov
dows. Zasnovan je kot terminal s popolin energetske porabe,
no funkcijsko grafiko.
možnost hitrega odkrivanja napak v
Sistem ima že v osnovi vgrajene funkcije,
sistemu in nepravilnosti v delovanju
kot so optimalna entalpijska regulacija,
opreme.
A
optimalni vklop/izklop naprav, nočno
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV - B&R Power Paneli

B&R Power Paneli - kompaktni
in hkrati fleksibilni
Informacije: Motoman Robotec d.o.o.
Power Panel je idealna rešitev za avtomatizacijo majhnih in
srednje velikih strojev, kadar potrebujemo visoko zmogljivost vendar smo prostorsko omejeni. Združitev prikazovalnika
in krmilnika v samostojno enoto omogoča enostavno uporabo krmiljenja in
vizualizacije.

B&R

Kompaktne verzije krmilnikov so optimalna rešitev, če lahko z njimi nadziramo
vse potrebne signale. Njihova slaba stran
se pokaže v primeru, ko imamo npr. en
digitalni vhod premalo, saj je razširitev
kompaktne verzije krmilnika komplicirana in zahteva veliko prostora.

Novi B&R Power Paneli pa predstavljajo
povsem drugačen pristop k reševanju
nakazanega problema. Razvojni oddelek
B&R je izdelal kompaktno verzijo krmilnika in prikazovalnika, ki istočasno omogoča najvišjo možno modularnost.
Za programiranje B&R Power Panelov se
uporablja standardno programsko orodje B&R Automation StudioTM, kar pomeni sledenje sloganu "Eno orodje - veliko platform". S tem se nadaljuje medsebojna združljivost (kompatibilnost) vseh
B&R sistemov za avtomatizacijo v enem
razvojnem orodju.

Visoka zmogljivost na
majhnem prostoru
Izbiramo lahko med dvema različnima
B&R Power Paneloma. B&R Power Panel
21 (PP21) je opremljen s tekstovnim pri-

kazovalnikom, medtem, ko ima Power
Panel 41 (PP41) grafični prikazovalnik.
Oba sta opremljena z enakim krmilnikom (PCC-CPU) z integriranimi digitalnimi vhodi/izhodi ter šestimi prostimi mesti za B&R 2003 screw-in module. Sam
krmilnik je enak najmočnejšemu krmilniku
serije
2003, ki je najmanjši iz serije B&R krmilnikov. Ponuja
700 kB uporabniškega
SRAM-a in 1,4
MB uporabniškega FlashPROM-a. B&R
Power Panel
je že standardno opremljen
z 10 digitalnimi vhodi (24
VDC) od katerih imajo štirje
možnost dodatnih funkcij kot so hitri števci in z 8
digitalnimi izhodi (24 VDC) s kratkostično zaščito. Z uporabo dodatnih screw-in
modulov, ki jih namestimo v zato pripravljena (plug-in) mesta, pa lahko dosežemo do 60 digitalnih in 24 analognih
vhodov/izhodov.
B&R Power Panel je opremljen tudi z električno izoliranim relejskim kontaktom
za priključitev signalnih enot. Zelo hiter
izvršilni čas cikla omogoča shranjevanje
procesnih podatkov skupaj z datumom
in uro.
K standardni opremi B&R Power Panela
sodi tudi PCMCIA mesto za izmenljive
flash spominske module, na katerih
lahko hranimo nabor znakov ali modele
jezikov za potrebe vizualizacije.
Integrirani RS232 vmesnik je v osnovi
namenjen programiranju PCC-CPU-ja,
lahko pa se uporablja tudi za druge nalo-
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ge kot so tiskanje,
branje bar kod ali za
komunikacijo preko
modema. Preko integriranega CAN bus
vmesnika lahko dodatno razširimo osnovno konfiguracijo z
decentraliziranimi
I/O enotami ali pa se
povežemo z drugimi
krmilniki v CAN mrežo.

Fleksibilnost preko
plug-in prostih mest
B&R Power Paneli so
opremljeni s šestimi
prostimi mesti za
screw-in module sistema B&R 2003. Prav to omogoča veliko
fleksibilnost in uporabnost B&R Power
Panelov v različnih aplikacijah, saj lahko
sestavimo poljubno konfiguracijo krmilnika na minimalnem prostoru.
Izbiramo lahko med različnimi digitalnimi vhodno/izhodnimi moduli, analognimi moduli z napetostnimi ali tokovnimi
območji (±10V, 0-20mA), kot tudi med
temperaturnimi senzorji (PT100, termo
elementi).
Vendar se funkcionalnost B&R Power
Panelov tu ne konča. Za izvajanje najrazličnejših tehnoloških funkcij kot so: trigger funkcije, hitri števci, nadzor koračnih
motorjev in merjenje frekvenc so rezervirana tri plug-in mesta v katera lahko
namestimo screw-in module s TPU funkcijami. Druga tri plug-in mesta pa so med
drugim prirejena tudi za uporabo screwin komunikacijskih modulov. Izbiramo
lahko v širokem
spektru serijskih vmesnikov
kot so RS232 in
RS422/485. Za
hitri prenos podatkov preko
CAN mreže pa
je bil posebej za
B&R Power Panele razvit komunikacijski
modul IF370.

Komunikacije
Obe B&R Power Panel-i imata
integrirana RS232 in CAN
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vmesnika ter možnost namestitve dodatnih screw-in komunikacijskih modulov v
tri plug-in mesta. B&R Power Panel PP41
pa je še dodatno opremljen s plug-in
prostim mestom za namestitev komunikacijskih modulov serije 2005, ki je po
moči srednja serija B&R krmilnikov.
Komunikacijski moduli serije 2005 pa
omogočajo tudi povezavo na Ethernet
(TCP/IP protokol) in na druge field bus
sisteme kot so: Profibus (DP, FMS protokol), Interbus, CANopen, DeviceNet.

Trenutno razpoložljive različice
B&R Power Panel PP41, ki je opremljena
z grafičnim 7,5 palčnim črno/belim prikazovalnikom in ima 40 tipk.
B&R Power Panel PP21, je opremljen s
4x20 znakovnim LCD prikazovalnikom
in ima 34 tipk.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV - B&R Power Paneli

Projektno planiranje in programiranje
Združitev krmilnika in prikazovalnika v eno enoto zahteva tudi
praktično programsko orodje. B&R Automation StudioTM je programski paket, ki omogoča programiranje tako krmilnikov kot prikazovalnikov.
Na MS-Windows® bazirano projektno
inženirsko orodje je bilo najprej namenjeno programiranju krmilnikov in servo
pogonov. Razširitev z Visual Components omogoča zdaj tudi programiranje prikazovalnikov in ostale vizualizacije (IPC).
Uporaba Visual Components v B&R Automation studioTM omogoča hkratno izdelavo in preizkušanje vizualicijskega in
krmilnega dela programa. Ker so vse
komponente programskega orodja med
seboj popolnoma integrirane, lahko inženirske ure potrebne za programiranje
znatno skrajšamo.

Spremenljivke, ki jih želimo prikazovati
na displeju enostavno izbiramo iz baze
spremenljivk, ki nam je direktno dostopna v Visual components in nam omogoča
tudi izbiro spremenljivk želenega tipa
(BOOL, INT,…).
Tekst je lahko vpisan in viden v različnih
jezikih, ki jih med delovanjem lahko
poljubno preklapljamo. B&R Power Panel PP41 pa celo omogoča enojno, dvojno in štirikratno velikost znakov, pri
čemer lahko pri dvojni in štirikratni
velikosti sami kreiramo nabor znakov.

Prilagodljiv urejevalnik slik
Visual Components

B&R Power Paneli imajo vgrajen tudi
urejevalnik alarmov. Posamezne alarme
lahko združujemo v skupine alarmov.
Alarmi se prikazujejo s pomočjo alarmnih polj. Alarmno polje prikazuje trenut-

Alarmni sistemi

Vizualizacijski del programa se projektira v urejevalniku slik Visual Components. Ta se pojavi v B&R Automation StudioTM, ko izdelujemo ali urejamo izpis na
prikazovalnikih. Urejevalnik slik se prilagodi lastnostim uporabljene strojne
opreme, tako da dovoljuje uporabo samo
tistih komponent, ki jih določeni prikazovalnik omogoča. Na primer, pri projektiranju slik na B&R Power Panelu PP21
nam urejevalnik slik omogoča oblikovanje na prostoru z 4 x 20 znaki, na voljo pa
imamo 34 tipk. Pri uporabi B&R Power
Panela PP41 pa se nam prikaže polje 320
x 240 točk in tipkovnica s 40 tipkami.
Pri tekstovnih prikazovalnikih (npr. PP21) urejevalnik slik omogoča uporabo
teksta in vhodno-izhodnih polj. Dodatni
grafični elementi kot so črte, liki ali bitne
slike pa so dostopne pri grafičnih prikazovalnikih (kot je PP41). Zbirka bitnih
slik olajšuje izdelavo pri pogosti uporabi
slikovnih elementov.

Projektiranje s slikovnim urejevalnikom

ni status alarma med delovanjem. Omogočena so naslednja glavna alarmna polja:
Alarmna vrstica
Lista alarmov
Vrsta alarmov
Zgodovina alarmov
Za vsak alarm oziroma skupino alarmov

Osnovne nastavitve alarmov

AVTOMATIKA

lahko določimo dodatne lastnosti. Nastavljamo lahko oblike izpisa, kdaj naj se
posamezni alarm vklopi in podobno.
Alarme lahko v želeni obliki tudi tiskamo.

Prenos projekta v B&R Power Panele
Prevajanje in prenos projekta v B&R
Power Panele se izvrši v enem koraku. Z
drugimi besedami to pomeni, da se medsebojna odvisnost med vizualizacijo in
programom krmilnika preverja in prevaja le, če je to nujno. Program se prenaša v
B&R Power Panele preko B&R Automation NetTM. B&R Automation NetTM omogoča prenos preko serijske povezave,
CAN-a ali Etherneta.

Visual Component Runtime
Zaradi neposredne povezave med krmilnikom in prikazovalnikom v B&R Power
Paneli ne prihaja do zakasnitev pri
dostopu do spremenljivk med delovanjem. S tem je omogočeno delovanje
prikazovalnika z optimalno hitrostjo.
Prav tako lahko operacije preko tipkovnice direktno vplivajo na krmilnik.

Primer uporabe Power Panela
PP21 v aplikaciji
Podjetje Kočevar & Thermotron d.o.o. iz
Polzele je razvilo tokovni varilni stroj R97-SO2-SERVO za obžigalno sočelno varjenje s servo pogonom. Za krmiljenje
procesa je uporabilo B&R Power Panel
PP21 skupaj z B&R servo regulacijo
Acopos in B&R servo motorjem.
Celotno delovanje stroja nadzira B&R
Power Panel PP21. Število vhodov in
izhodov, ki jih potrebuje stroj za optimalno delovanje so pokrite že z integriranimi vhodi in izhodi na B&R PP21, tako da
ni bilo potrebe po povečanju z dodatnimi screw-in moduli. Sama tehnologija
varjenja pri tem stroju zahteva veliko
kombinacij nastavitev hitrosti, pomikov,
časov varjenja ipd. Vse te podatke se lahko vnaša in shranjuje preko prikazovalnika teksta na B&R PP21. Na prikazovalni-
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ku se tudi prikazujejo stanja v katerih se
nahaja stroj in tudi morebitne napake.
Zaradi zahtevane dinamike in momentov
je bil za ta projekt izbran B&R servo
motor 8MSA4L (Mo=7.5Nm, Nn=3000
min-1), ki ga reguliramo z B&R servo regulatorjem Acopos 8V1090 (In=9A). Servo regulator Acopos je z B&R PP21 povezan preko CAN povezave.
Konfiguriranje, programiranje, testiranja
in diagnosticiranja vseh treh segmentov
avtomatizacije (krmiljenja, vizualizacije
in optimiziranja servo pogona) so bila
izvedena z enim programskim in razvojnim orodjem B&R Automation StudioTM.
B&R Automation StudioTM nam omogoča

sočasno programira-nje v vseh IEC 1131
standardnih programskih jezikih in izbiro med različnimi časovnimi cikli posameznih nalog (multitasking). Osnovni
program za delovanje stroja je napisan v
SFC (Sequential Flow Chart) programskem jeziku, nadzor servo regulacije v jeziku ANSI-C, ostale rutine pa so zaradi
enostavnosti napisane v B&R Automation Basic-u.
Zgornji primer je dokaz visoke zmogljivosti B&R Power Panelov in hkrati enostavnosti projektiranja in programiranja
preko enega razvojnega in programskega
orodja B&R Automation StudioTM, ki nam
omogoča tako programiranje krmilnikov
kot prikazovalnikov in servo pogonov.
Oba B&R Power Panela - PP21 in PP41 bosta predstavljena na sejmu Sodobna
A
Elektronika v Ljubljani.

ABB je v rekordnem času dobavil
dva energetska transformatorja
Da bi omejil posledice energetske krize v Braziliji, je ABB brazilskemu javnemu podjetju Furnas dostavil dva ekstra visoko napetostna (765 kV) transformatorja.
Informacije: Tomaž Lasič, univ. dipl. inž., ABB d.o.o., Ljubljana
Elektrika za 3,2 milijona prebivalcev v
okoli 280 ton, sta bila izdelana v tovarni ABB
Sao Paulu z okolico
Guarulhos. Gre za največja transformatorja
Zurich, Švica, September 4, 2001 - ABB, globkdajkoli proizvedena v ABB v Braziliji. Team
alna tehnološka skupina, je v rekordnem času
35 inženirjev in monterjev je delal dan in noč
dobavila dva ekstra visoko napetostna (765
na produktih približno šest mesecev.
kV) energetska transformatorja
"V tem času so bili naši brazilsBrazilskemu javnemu podjetju
ki kolegi dosegli visok nivo stroFurnas. Od prejema naročila do
kovnega znanja o naši svetovni
dobave je minilo samo šest metehnologiji in proizvodni mresecev. Normalno je dobavni rok
ži." pravi Joakim Olssson, ki je
za podobne produkte preko enodgovoren v ABB za energetske
ega leta. Transformatorja omotransformatorje. "Nenavadno
gočata dodaten prenos 1,500
kratek čas izdelave je bil možen
MW električne energije od najs pomočjo zelo učinkovitega
večje hidroelektrarne na svetu,
planiranja in načrtovanje proceItaipu, do Sao Paola z okolico. Peter Smits, vodja divizi- sa ter usklajenega teamskega
To zadošča za oskrbo 3,2 mili- je Energetski tehnološki dela s kupcem." ABB inženirji so
jona prebivalcev. Brazilija se tre- proizvodi v skupini ABB
prihranili veliko časa z uporabo
nutno sooča z resno energetsko
posebnega transporta (porabkrizo. Obseg razpoložljive električne energije
ljeno 3 namesto 30 dni) in inovativnega instani v skladu s hitrim porastim potreb po eleklacijskega procesa na lokaciji (13 namesto 40
trični energiji v državi - Brazilska vlada je bila
dni).
že prisiljena z zakonom omejiti porabo električne energije.
Električna energija je v Braziji omejena že od
junija 2001. Nizke proizvodne kapacitete elektrarn se lahko širijo le postopno. Z namenom, da bi preprečili električni mrk, se brazilska energetska podjetja zanašajo na zanesljvo
tehnologijo za prenos energije. "Predvsem
smo ponosni, ker smo bili v stanju pomagati
našemu kupcu tako hitro s pravo tehnično
rešitvijo." pravi Peter Smits, vodja divizije EnPodjetje ABB (www.abb.com) je vodilni doergetski tehnološki proizvodi v skupini ABB.
bavitelj proizvodov za energetiko, produktov
”Vsak dan pomanjkanja električne energije
za avtomatizacijo in nudenja finančnih storizmanjšuje produktivnost v industriji ter kvalitev, kot tudi specifičnih industrijskih izdelteto življenja ljudi." je nadaljeval.
kov, rešitev in storitev za javna podjetja, proDva transformatorja sta sedaj del postaje Tijuizvodnjo ter procesno industrijo in energetco Preto. Vsaka enota ima nazivno moč 550
ski sektor.
MVA ter napetost 765 kV. Ekstra visoko-napeSkupina ima 160.000 zaposlenih v več kot 100
A
tostna transformatorja, vsak od njiju tehta
državah.

Obiščite poslovno/tehnični portal HYDRA - na enem mestu boste našli informacije, ki jih potrebujete!
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Brezplačna zgoščenka
NI DAQ Designer TM 2001

Nove stikalne matrike
visoke gostote

Interaktivna nastavitev merilnih sistemov z
brezplačno zgoščenko NI DAQ Designer TM 2001

Nova stikalna matrika SCXI-1129 ponuja visoko
gostoto stikalnih elementov

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

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

National Instruments je predstavil brezplačni CD
- "DAQ Designer
2001", ki bo v veliko pomoč inženirjem in znanstvenikom, ki bodo
z njegovo pomočjo lahko interaktivno nastavljali
merilne sisteme.
CD vsebuje več kot 50 novih merilnih proizvodov National
Instrumentsa.
DAQ Designer priporoča uporabniku različne komponente, kot
so denimo DAQ v realnem času, signal conditioning, analogne
in digitalne merilne naprave, krmilja aktuatorjev, strojni vid in
CAN komponente. Uporabnik tako z enostavnimi odgovori na
zastavljena vprašanja pride do optimalnega sistema. Poleg programja vsebuje CD tudi navodila, opise, "datasheete" in aplikacijska navodila.

Nova stikalna matrika SCXI-1129
ponuja visoko gostoto stikalnih elementov, saj jo lahko postavimo v
šest različnih dvožičnih konfiguracij (4 x 64, 8 x 32,
16 x 16, dvojna 8
x 16, dvojna 4 x
32 in štiri matrike
4 x 16).
Tako lahko določene merilne konfiguracije spreminjamo s pomočjo sprememb v matriki zelo
hitro in celo po potrebi razširimo matriko. SCXI-1129 je kartica,
ki jo vtaknemo v CompactPCI/PXI vodilo. Poleg SCXI matrike
in PCI vodila vsebuje potrebne vmesnike, kartice SCXI-1129 pa
lahko nadziramo in krmilimo tudi preko modula NI-4021 switch
controller.
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Interbus Inline vhodno/izhodne enote lahko
uporabljamo tudi v drugih protokolih
Informacije: Alkatron d.o.o., Novo mesto
hoenix Contact je svojo najprilagodljivejšo družino vhodno
izhodnih enot "INTERBUS INLINE", ki smo jo doslej lahko
uporabljali le v INTERBUS mrežah, razširil s komunikacijskimi (bus terminal) moduli za PROFIBUS, DEVICE NET in
ETHERNET in tako razširil njeno uporabnost na sisteme, ki uporabljajo te protokole.

P

Phoenix Contact je za različna industrijska okolja razvil različne družine vhodno/izhodnih enot INTERBUS, ki se ločijo
predvsem po stopnji mehanske zaščite in
po številu vhodov na modul:
Družina ST (smart
terminal) je namenjena za vgradnjo v
krmilne omare z zelo veliko gostoto signalov.
Družina RT (remote
terminal) je optimirana za sisteme z
majhno gostoto signalov.
Družino SAB (sensor actor box) s stopnjo zaščite IP 67
lahko instaliramo tudi v delovnem območju stroja.
Družino RL (rugged line), zalito v močna kovinska ohišja IP 67, uporabljamo v najtežjih pogojih delovanja.
Družina INLINE pa omogoča najbolj
optimalno načrtovanje sistemov. Tanke module, v obliki nekoliko večjih vrstnih sponk, zlagamo na DIN letvi.
INLINE postajo sestavimo iz komunikacijskega modula za zahtevani protokol, ki
skrbi za povezavo postaje v mrežo in iz
največ 63 vhodno/izhodnih modulov z 2
do 16 vhodi. Trenutno so na voljo naslednji moduli:
digitalni vhodi in izhodi 24, 120 in
250 V,
analogni vhodi:0-20, 4-20, +/-20 mA 010 V, +/-10V, temperature ter analogni
izhodi,
motorska stikala do 3,7 kW, z elektronsko zaščito trifaznih motorjev,
števci, absolutni in inkrementalni
enkoderji,
AS-i vmesnik, RS 232, 485 in 422
vmesniki,
varnostne funkcije,
v razvoju so tudi pnevmatski moduli.
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Moduli se med sabo povezujejo z nožastimi konektorji na stranskih ploskvah, s
perifernimi enotami pa preko vzmetnih
konektorjev, ki omogočajo enostavno zamenjavo posameznega modula. 3 in 4
žične priključitve omogočajo napajanje senzorjev iz modulov. Barvno kodiranje po funkciji in napetosti ter mehansko kodiranje perifernih konektorjev preprečuje pomote med
servisnimi posegi. Poljubne potencialno ločene grupe vhodov in
izhodov ter napajalne
segmente oblikujemo
kar s pravilnim zlaganjem modulov.
Več postaj lahko povežemo na različne
načine:
Preko Interbus kabla in ustreznega krmilniškega vmesnika na enega od
klasičnih krmilnikov ali na PC in tako
zgradimo centraliziran (pod)sistem.
Namesto komunikacijskih modulov
uporabimo Inline krmilnike ILC 200
IB in tako zgradimo poljubno razvejan
distribuiran sistem, povezan preko
Interbus ali Ethernet mreže.
Krmilnike programiramo z orodji PC
WORX z enega mesta ali pa naložimo
programe vanje neposredno. PC
WORX je namreč softver, ki združuje
konfiguriranje in vzdrževanje mreže
ter programiranje krmilnikov v skladu
z IEC 61131.
Če uporabimo ustrezen komunikacijski modul, postajo vključimo v Profibus, Device net ali Ethernet omrežje.
Prepričani smo, da bodo nove možnosti, tako kot že uveljavljene Interbus
rešitve, zanimive tudi za slovenske
strokovnjake in uporabnike s področja
A
avtomatizacije.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Sistemi za identifikacijo

OPTO 22 - Celovite rešitve distribuiranih
krmilno regulacijskih sistemov na Ethernetu
Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana
PTO 22 je uveljavljen proizvajalec distribuiranih krmilno regulacijskih sistemov in vhodno-izhodnih
enot za avtomatizacijo v industriji. Tako uveljavljeni sistemi Mistic 200, kot tudi novejša generacija
kompaktnejših sistemov SNAP, ki so se izkazali kot zelo primerna rešitev za sisteme vodenja v
najkompleksnejših in najzahtevnejših okoliščinah. Z novimi rešitvami OPTO 22 ponuja še več: celovito rešitev za procesno vodenje na standardnem 10/100 Mb Ethernetu v okviru družine SNAP!

O

Krmilniški procesorji
SNAP LCM4 je krmilnik iz družine SNAP. Temelji na 32-bitnem
Motorolinem procesorju. Omogoča preprost dostop do razširitvenih kartic, zamenjavo procesorske enote, montažo na letev
ali na montažno ploščo, ima vgrajene štiri serijske porte (1x RS485 in 3x RS-232/485) in omogoča vgradnjo Ethernet in Arcnet
komunikacijskih kartic. Ima 4 Mb RAM in 2 Mb Flash spomina.
SNAP LCM4 sodi po zmogljivosti in razpoložljivosti v najvišji
razred krmilniških procesorjev za sisteme procesnega vodenja.
Povezovanje krmilnika LCM4 v Ethernet omrežje omogoča
komunikacijska kartica M4SENET-100. Podpira 10 MB in 100
MB prenos z avtomatičnim zaznavanjem hitrosti in povezavo v
skladu s TCP/IP protokolom.

Prednosti sistemov OPTO 22

Razvoj programov omogoča razvojno okolje FactoryFloor, ki
deluje v okolju WindowsNT in vsebuje grafično orodje za razvoj
sistemov OptoControl. OptoControl omogoča enostaven razvoj
logike in programiranje sistemov OPTO 22 z diagrami poteka.
OptoControl vsebuje tudi učinkovit razhroščevalnik ("debugger").

Inteligentni vhodno-izhodni procesorji (brainboard)
Inteligentni vhodno-izhodni procesor SNAP
B3000-ENET omogoča
uporabo Etherneta na
ravni vhodno-izhodnih
enot. Podpira 10/100
Mb Ethernet (Half Duplex in Full Duplex) in
TCP/IP, nad katerim se
lahko izvaja več protokolov hkrati. B3000ENET komunicira z SNAP B3000-ENET procesor
vhodno-izhodnimi moduli, s krmilniškim procesorjem in izvaja osnovno krmilniško
logiko. Lahko komunicira tudi neposredno s PC-jem in tako
predstavlja učinkovit sistem za zajem podatkov. Dostop do
njega je mogoč prek strežnika OPC (OLE for Process Control)
in vgrajenega Web strežnika, ki omogoča neposreden dostop
do vhodno-izhodnih in PID modulov iz standardnega Internet
brkljalnika (za dostop sta vgrajeni dve ravni zaščit: read/write in
read only). B3000-ENET omogoča prenos lastnih HTML dokumentov in oblikovanje lastne spletne strani. Ima vgrajeno podporo za Modbus protokol, ki se izvaja nad TCP protokolom,
dostop do podatkov pa je mogoč iz lastnih aplikacij preko protokola IEEE 1394. Poleg procesorja z Ethernet komunikacijo so
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Sistemi OPTO 22 so že v osnovi distribuirani in modularni, kar pomeni da jih lahko razbijemo na manjše
ločene podsklope, pri čemer vsak podsklop opravlja
avtonomno funkcijo in na ta način zagotavlja visoko
integriteto sistema, nižje stroške ožičenja, distribuirano
logiko in visoko zanesljivost sistema. V primeru izpada
posameznega vhodno-izhodnega modula (en signal pri
tokovnih meritvah, dva signala pri ostalih meritvah), delovanje preostalega sistema ni moteno.
Sisteme OPTO 22 programiramo z grafičnim orodjem
(OptoControl ali ioControl) z uporabo diagramov poteka. Tak način programiranja je pregleden in zato zelo
ugoden za sisteme, ki so "živi" in ki zahtevajo občasne
dopolnitve. Ta lastnost pride posebej do izraza pri sistemih, ki jih vzdržujejo ljudje, ki jim programiranje krmilno-regulacijskih sistemov ni vsakodnevno opravilo. Zaradi
prijaznega orodja in človeku prijazne logike programiranja je možno programe na razmeroma enostaven
način popravljati in "debuggirati".
Vsi vhodno-izhodni moduli OPTO 22 so optično in galvansko ločeni in tako posebej primerni za okolja, kjer se
pojavljajo napetostni sunki (npr. atmosferskega izvora).
Vhodno-izhodni moduli OPTO 22 imajo neomejeno življensko garancijo.
Sistemi OPTO 22 ustrezajo zahtevam fondacije OPC.
OPC Server za OPTO 22 je (brez doplačila) vključen v
razvojno orodje OptoControl.
Sistemi OPTO 22 so že v osnovi komunikacijsko zelo
zmogljivi: procesorji lahko komunicirajo po Ethernet ali
Arcnet protokolu in simultano po štirih serijskih kanalih.
Na sisteme OPTO 22 lahko zato brez težav priključimo
dodatno konzolo ali inteligentno periferno napravo, ki
komunicira po serijskem protokolu. Vhodno-izhodni procesorji podpirajo Ethernet, Arcnet, serijsko povezavo in
RF Ethernet.
Vsi sistemi OPTO 22 imajo visoke procesorske in spominske zmogljivosti za najzahtevnejše procese (32 bitna obdelava podatkov, plavajoča vejica, do 16Mb Ram pomnilnika (Ultimate i/o), matematične funkcije, matematični
procesor, regulacijske funkcije, delo s stringi, ...)
Vsi protokoli in funkcije, ki jih uporabljamo pri razvoju aplikacije, so odprti in dobro dokumentirani in niso vezani
na enega izvajalca.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Sistemi za identifikacijo

ULTIMATE I/O procesorji
Ultimate I/O procesor predstavlja novost
v konceptu vodenja distribuiranih sistemov
OPTO 22, saj združuje lastnosti vhodnoizhodnega procesorja in krmilniškega procesorja v eni napravi. V Ultimate I/O procesorju se namreč izvajajo programi, ki jih
uporabniki napišejo sami. S tem je nivo
krmiljenja spuščen na raven vhodno-izhodnih sistemov, kar povečuje robustnost
in avtonomnost posameznih podsistemov.
Ultimate I/O procesor omogoča priključitev na standardna SNAP podnožja in dostop do SNAP digitalnih, analognih, PID
in modulov s serijsko komunikacijo. Vsebuje 16 MB RAM spomina, 8 MB "flash"
spomina in baterijsko podprto uro realnega časa za opremljanje poročil in podatkov s časovno značko. Ultimate I/O
procesor podpira 10/100 Mb Ethernet
na voljo tudi
vhodno-izhodni procesorji z vmesniki za serijsko (SNAPB3000)
in
Arcnet komunikacijo
(SNAP-B3000-HA).
Vso opisano
funkcionalnost omogoča tudi novi
vhodno-izhodni procesor
SNAP
WLAN. Namesto direktne priključitve
na EtherSNAP WLAN procesor
net omrežje
omogoča radijski prenos podatkov med
sistemi, kjer je onemogočena neposredna žična povezava. Deluje v frekvenčnem področju 2,4 GHz in dosega hitrost
prenosa podatkov do 2Mb/s. Vhodno-izhodni procesorji WLAN med seboj komunicirajo preko samostojne naprave
(WLAN dostopna točka), ki opravlja funkcijo brezžičnega Ethernet switcha. Le-to
je mogoče povezati na standardni Ethernet hub ali switch in tako združiti brezžično in žično omrežje. Vsi sistemi imajo
vgrajene fleksibilne antene, kar omo-
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(TCP/IP), nad katerim se lahko izvaja tako
kot pri procesorju B3000-ENET več protokolov hkrati. Vgrajeno ima podporo za
protokole Modbus/TCP, XML, SNMP in
Optojev odprti IEEE 1394.
Ultimate I/O sistemi v povezavi z nadzornim sistemom na PC računalniku predstavljajo učinkovit sistem za zajem podatkov, kar omogoča v proscesor
vgrajeni strežnik OPC 2.0. Poleg tega je vgrajen tudi Web
strežnik za dostop do vhodnoizhodnih modulov iz Internet
brskljalnika. Povezava med
Ultimate I/O sistemi je možna
tudi preko modemov (Point to
Point Protokol).

novega programskega paketa "ioControl". Le ta omogoča programiranje s pomočjo diagramov poteka, njegov grafični
vmesnik pa je podoben vmesniku programskega paketa "OptoControl", ki je
uporabnikom opreme OPTO 22 že dobro
znan. Za lažje programiranje vsebuje tudi
skriptni jezik (zasnovan na C-ju) in zmogljiv "debugger".

Programiranje Ultimate I/O
procesorja poteka s pomočjo
goča delovanje takoj po priključitvi napajanja.

Vhodno - izhodni moduli in
podnožja
OPTO 22 v družini SNAP ponuja številne
analogne in digitalne vhodno-izhodne
module ter podnožja za 8, 12 in 16 mod-

SNAP PID modul
ulov. Analogni moduli so na voljo z dvema in kot novost tudi s štirimi vhodnimi
kanali (v povezavi z B3000-ENET). Moduli imajo galvansko in optično izolacijo
(4000 V) ter visoko ločljivost (0,004%
nazivnega območja), v novih dvo kanalnih vhodnih modulih pa sta tudi kanala
med seboj galvansko izolirana. Analogni
vhodni in izhodni moduli pokrivajo
širok spekter napetostnih, tokovnih
(AC/DC) in frekvenčnih signalov, na
voljo pa so tudi moduli za priključitev Pt
100 sond in termočlenov. Digitalni moduli so optično izolirani do napetosti
4000 V in omogočajo priključitev do štirih signalov. Digitalni vhodni moduli pokrivajo celoten spekter AC in DC signa-
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lov, digitalni izhodni moduli pa omogočajo priklop tako AC kot DC bremen.
Vhodno-izhodni moduli OPTO 22 imajo
neomejeno doživljenjsko garancijo.

PID in serijski komunikacijski
moduli
Novi moduli SNAP PID-V so namenjeni
uporabnikom vhodno-izhodnih sistemov
SNAP B3000-ENET. Vsak modul tvori
samostojno PID regulacijsko zanko, na
podnožje pa je mogoče priključiti do 12
neodvisnih modulov. Vhodna signala v
modul PID sta napetostna, izhod iz regulacijske zanke pa je lahko tokovni ali
napetostni . Moduli so primerni za sisteme z večjim številom regulacijskih
zank. Ker poteka regulacija interno na
modulu, le-ta ne obremenjujejo krmilniškega procesorja in s tem zmogljivosti
sistema. Prav tako na samo regulacijo
tudi ne vpliva morebiten izpad komunikacije s krmilniškim procesorjem.
Potrebe po priključitvi večjega števila naprav s serijskim vmesnikom (tiskalniki,
čitalci črtne kode) na sistem rešujejo novi komunikacijski moduli SNAP-SCM v
velikosti standardnih vhodno-izhodnih
modulov SNAP. V podnožje s sistemom
SNAP B3000-ENET je mogoče poleg digitalnih in analognih vhodno-izhodnih modulov priključiti do 8 komunikacijskih
modulov SNAP-SCM. Le-ti so na voljo z
dvema RS 232 ali RS 485 vmesnikoma.
Oba vmesnika sta med seboj izolirana,
omogočata pa hitrost komunikacije do
A
115 K Baud.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Mikro PLC?

OMRON ZEN - PROGRAMABILNI RELE
ALI PROGRAMABILNI KRMILNIK?
Informacije: MIEL Elektronika d.o.o., Velenje, www.miel.si

O

b poplavi majhnih krmilnikov, ki ne potrebujejo posebne
programske opreme za programiranje, je tudi Omron poslal
na tržišče napravo, imenovano ZEN.

Gre za kompakmetrov se lahko
tni krmilnik, ki
shranijo tudi v
je primeren za
opcijski EEPmanjše, enostaROM, ki ga lahvnejše aplikaciko potem vstaje in katerega
vimo in uporalahko prograbljamo tudi v
miramo preko
drugem ZEN-u.
osmih funkcijskih tipk, lestZEN je na voljo
vični diagram
v različnih izpa sestavljamo
vedbah. Obstan a m a j h n e m Slika 1: OMRON ZEN z LCD zaslonom
ja LCD in LED
osvetljenem
tip, v 24VDC ali
LCD zaslonu. Seveda ga lahko programi220VAC (100 - 240VAC) izvedbi. Število
ramo tudi na klasičen način, preko osebdigitalnih vhodov v osnovni izvedbi je
nega računalnika in programske oprešest, digitalnih izhodov pa štiri. Število
me, ki mu pripada - ZEN Support Software (deluje pod okni W95/98/2000/ME
/NT4.0).
Med programskimi instrukcijami velja
omeniti časovnike (do dvanajst) in zadrževalne bite, ki obdržijo svojo vrednost
tudi ob prekinitvi napajanja. Lahko se
vstavi tudi baterija, ki vzdržuje uro realnega časa in koledar do 10 ali več let.
Slika 3: Opcijski EEPROM
Lestvični program in nastavitve paravhodno-izhodnih točk lahko enostavno
povečamo (do 32 I/O) z do tremi razširitvenimi enotami. Vsak model ima tudi
dva analogna vhoda (0-10V). Izhodni
releji prenesejo tok 8A pri 250VAC. ZEN
ustreza UL/CSA standardom in EC predpisom.
LCD tip ima možnost nastavitve šestih
svetovnih jezikov za programiranje in izSlika 2: Priključimo lahko še tri razširitvene V/I
pis uporabniških sporočil na zaslonu. A
enote
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Digitalno pozicionirani ventili

Izobraževanje iz spleta made by
Informacije: GIA-S d.o.o., Grosuplje
roizvajalec SAMSON ponuja preko
svoje spletne strani niz strokovnih
informacij o svojih proizvodih in
merilno regulacijski tehniki. Ker s svojim
razvojem in inovacijami skupno z institucijami, ustanovami na področju merilno regulacijske tehnike postavlja standarde, katerim sledijo tudi drugi, je dobršen del podjetja tudi izobraževalno naravnan. Opozoriti bi
želeli na izobraževalno literaturo s področja
procesne, merilno regulacijske in spremljajoče tehnike, ki se v SAMSON AG uporablja
za šolanje kadrov in razvoj. Zaradi povečanega zanimanja za šolsko literaturo
je dobršen segment informacij o digitalnih signalih, komunikacijah, temperaturni regulaciji, Profibus-protokolu, itd., prosto dostopnih in objavljenih na
sledečem spletnem naslovu: http://www.samson.de/pdf_de/_deti.htm. A

P

HART-Komunikacija
Informacije: GIA-S d.o.o., Grosuplje
klasičnih postrojih niso vedno potrebne drastične
spremembe, da bi lahko koristili prednosti komunikacijkih komponent, ki se na "terenu" pojavljajo. Preko HART protokola je na voljo kopica možnosti tudi
v napravah in sistemih, ki uporabljajo konvencionalne 4
do 20mA zanke.

V

HART naprave izmenjujejo podatke preko obstoječe 4 do 20 mA zanke. S pomočjo komunikacije je mogoče naprave fleksibilno parametrirati in spraviti v pogon, ali pa njih ugotovljene in shranjene
vrednosti odčitati. V večini primerov so
to intiligentne naprave izvedene z mikroporcesorsko tehnologijo. Pogosto so
takšne naprave označene kot SMART
naprave.
Leta 1989 uveden in do sedaj mnogokrat
preizkušen industrijski protokol omogoča bidirekcionalno komunikacijo tudi v
eksplozijsko ogroženih postrojih. HART
dopušča uporabo dveh upravljalnih sistemov. Prva možnost je spremljanje iz
nadrejenega nadzornega sistema, druga
pa je možnost spremljanja na licu mesta
preko ročnega terminala ali prenosnega
PC-ja.

Kompatibilnost s klasično, analogno instrumentacijo
Sočasna analogna in digitalna komunikacija
Alternativna možnost delovanja: point to point ali
multidrop drop
Fleksibilnost dostopa do
podatkov preko dveh sistemov - naprav
Podpira različne naprave v sistemu
Zadovoljive reakcijske hitrosti ca. 500
ms

Glavne karakteristike HART protokola
so:
Preizkušenost iz prakse, enostavnost
v izgradnji, vzdrževanju in uporabi
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Odprt standard - protokol, ki je prosto
dostopen vsakemu proizvajalcu in
A
uporabniku

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Optična kontrola izdelkov

Merilna mesta avtomatskih
optičnih kontrol izdelkov
Avtor: dr. Francelj Trdič, FDS Research, Ljubljana
Namen prispevka je orisati ključne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri postavljanju sistemov za avtomatsko optično kontrolo izdelkov. Avtomatska optična kontrola postaja sestavni del
vseh modernih proizvodnih procesov. Sestavljajo jo sistemi, ki z vizualnim zaznavanjem vrednotijo optične lastnosti izdelkov in jih sortirajo na vizualno ustrezne oziroma neustrezne. Pri razmišljanju o vpeljavi optične kontrole marsikdo pomisli le na kamero in morda še na pripadajočo programsko opremo. V praksi sta ta dva člena sicer nujna in ključna, vendar so zelo pomembni tudi
ostali elementi. Celoviti sistemi optičnih kontrol so mnogokrat kompleksni sistemi in stroji, ki jih pogojuje predvsem okolje v katerega so vgrajeni.
Merilno mesto je segment procesa, ki je
fizikalno prilagojen zahtevam optične
kontrole. Na merilnem mestu mora biti
izdelek v taki legi, da lahko kamera kar
najbolje detektira optične parametre, ki
jih želimo kontrolirati. Parameter je moč
detektirati samo takrat, ko je ta optično
projeciran na zaznavalo kamere in tvori
optično drugačne lastnosti kot okolica.
Obstajata dva koncepta postavitve merilnih mest in sicer neposredna izvedba na
traku samega proizvodnega procesa ali
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na samostojnih napravah. Število merilnih mest je odvisno od vrste problema in
kvalitete njegove rešitve.

Merilna mesta v samem procesu
Postavitev merilnega mesta znotraj obstoječega proizvodnega procesa je sicer
enostavnejša za realizacijo, vendar je funkcionalno izredno omejena. Omogoča
kontrolo samo dela optično izraženih
lastnosti izdelka. Kadar izdelek potuje po
tekočem traku, ni mogoče uporabiti pre-
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svetlitvenih svetilnih metod (vsaj v vseh
pogledih ne), ampak samo reflektivne in
tudi te v omejem obsegu. Zaradi nestacionarnih svetlobnih razmer na tekočem
traku (prah, mehanske poškodbe, obraba) ni mogoče zagotoviti optično definirane okolice. Ne zadostna kontrastnost
med izdelkom in okolico otežuje natančno detekcijo robov izdelka, kar se najbolj
izraža pri natančnejših meritvah in
zahtevnejših slikovnih analizah.
Kadar se izdelki gibljejo z velikimi hitro-
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stmi po tekočem traku je potrebno zagotoviti proženje kamere v natančno določenem trenutku, ki je prilagojen položaju izdelka znotraj vidnega polja kamere.
Nenatančnost proženja kamere se neposredno odraža kot napaka na izdelku, ki
je posledica projekcijskih kotov optike in
izdelka. Izdelek je običajno tridimenzionalen element. Tudi uporaba telecentrične optike ne rešuje problema neravne lege izdelka. Pogosto se pojavlja, da tekoči
trakovi niso ravni zaradi toplotnih diletacij in drugih vplivov transporta. Posledica je nestacionarna pravokotnost ali nestacionarnost druge dane lege izdelka na
ravnino CCD elementa kamere. Rezultat
je lahko vidnost tlorisa ali združenega
tlorisa in stranskega pogleda. Primer, okrogel izdelek postane eliptičen.

Merilna mesta samostojnih
kontrolnih naprav
Druga kategorija optičnih kontrol se izvaja tako, da se merilna mesta projektirajo na samostojnih napravah, ki na eni
strani sprejemajo izdelke iz tekočega traku in na drugi strani vračajo ustrezne izdelke nazaj na trak, neustrezne pa v izmet. Tovrsten način se uporablja predvsem pri velikoserijskih izdelkih z manjšimi masami.
Merilna mesta se projektirajo glede na
vrsto napak, ki jih želimo kontrolirati.
Primerni transportni sistemi skozi kontrolno napravo (prijemala, ročice, trni in
podobno) se projektirajo nazadnje. Tovrstni sistemi običajno vsebujejo ločena
merilna mesta za presvetlitvene in površinske kontrole ter merilna mesta za
razne stranske poglede. Primer, okrogel
izdelek je največkrat potrebno zavrteti za
polnih 360 stopinj, da lahko izvedemo
popolno kontrolo plašča. Na merilnih
mestih samostojnih kontrolnih naprav z
definiranimi mehanskimi gibi je tudi
lažje izvedljiva integracija popolnega
trodimenzionalnega zajema slike.

Osvetljevanje
Način osvetljevanja izdelka je ključen
dejavnik v postopkih optičnih kontrol.
Osvetlevanje je potrebno izvesti tako, da
je dani problem najbolj viden, kar pa je
omejeno z izvedbo oziroma z okoljem, v
katerem se izdelek in celoten sistem zaznave nahajata. Določen način osvetlevanja lahko daje dobro vidnost ene napake,
zmanjša pa vidnost druge ali okolice in
obratno. Osvetlevanje mora biti dimenzionirano na ekspozicijski čas kamere, ki

5. Razpoložljivi prostor: Ali
bo na merilnem mestu dovolj
prostora za svetilna telesa, optiko, kamere, druga zaznavala
in mehanske člene? Ali bo moč
eliminirati vplive zunanje svetlobe.
6. Stacionarnost lege izdelka: Ali se bo položaj izdelkov
na merilnem mestu v času
Pogled na merilna mesta naprave za avtomatsko optično proizvodnje spreminjal ali je
kontrolo izdelkov, 6 merilnih mest, 6 kamer, pnevmatski vsaj približno stacionaren? Katransport, cikel stroja manjši od 1.2 sek. (vključno z vsemi ko bo in ali bo definirana orientacija izdelka? Ali se bodo
mehanskimi gibi), programska oprema: Neuro Inspector
izdelki med dotikali, ali bodo
je določen s hitrostjo potovanja izdelka.
med njimi nedvoumno vidne meje?
Osvetlevanje je potrebno dimenzionirati
7. Način osvetlevanja: Ali bo uporabtudi na fluktuacijo svetlobnih lastnosti
ljena presvetlitvena svetilna metoda,
izdelkov, ki je pristotna v skoraj vsakem
ali pa bosta okolje in izdelek dovoljetehnološkem procesu. Izdelki se starajo,
vala oz. zahtevala uporabo reflektivdrgnejo ob transportne sisteme, vsebujenih metod? Ali dani problem narekuje
jo nehomogeno sestavo surovin in popotrebo po specifičnih in unikatnih
dobno. To neposredno vpliva na to, kako
svetilnih telesih?
bodo izražene njihove vizualne značil8. Stacionarnost optičnih lastnosti
nosti.
izdelka: Ali bodo izdelki med proizvodnim procesom bistevno spreminKaj je dobro vedeti pred vpeljavo
jali optične lastnosti, ki bodo nastale
optičnih kontrol?
kot posledica različnih surovin, me1. Merjeni parametri: Kateri parahanskih obdelav in podobno?
metri izdelka se bodo merilni oz. kon9. Mešana proizvodnja: Pri sočasni
trolirali? Kakšne bodo kategorije naproizvodnji različnih tipov izdelkov
pak - dimenzijske, površinske? Ali se
bo treba upoštevati problem identibo kontroliral le del izdelka ali njegofikacije tipa izdelka. Izdelek bo moč
va celotna površina? Kateri so merilni
kontrolirati šele po tem, ko bo znana
parametri, ki se bodo kontrolirali na
njegova referenca.
istih merilnih mestih in za katere bo
10. Izločanje neustreznih izdelkov:
potrebno predvideti samostojna meNa kakšen način se bodo odstranili
rilna mesta? Kakšno je bo območje
neustrezni izdelki iz procesa oziroma
natančnosti kontrole; zgolj grobo prekako se bodo označevali kot neustrezverjanje ali natančna dimenzijska konni?
trola?
11. Programska oprema: Ali bo pro2. Frekvenca izdelkov: Kakšna je makgramska oprema lahko izvajala dolosimana kapaciteta proizvodnje?
čeno analizo, ali bo dovolj hitra, ali jo
3. Analiza med gibanjem izdelka: Ali
bo mogoče vključiti v dani proces? Ali
bo izdelek anaziran med potovanjem
bo programska oprema podpirala strali ga bo moč za trenutek ustaviti?
ojno opremo, ki jo želimo uporabiti v
V primeru analize med gibanjem je
aplikaciji? Ali bomo uporabili prograpotrebno preučiti možnosti zajema
msko orodje ali se odločili za izdelavo
slike v natančno določenem trenutunikatne aplikacije?
ku? Ali je pri dani hitrosti in s tem pogojenim ekspozicijskim časom kameTo je bil kratek oris dela ključnih elere moč zagotoviti potrebno svetilmentov pri postavljanju optičnih konnost?
trol. Za vsak proizvodni proces veljajo
4. Merilno mesto: Ali bo merilno mespecifike.
sto izvedeno znotraj proizvodnega
procesa ali bo za to potrebno zgraditi
Samo realni pogoji v serijski proizvodnji
ločeno napravo? Kakšen transport oz.
predstavljajo tisto okolje v katerem je
prijemala bo dovoljeno uporabiti, da
mogoče šele zares preveriti kvaliteto sisle ta ne bodo dodatno poškodovala iztema za optično kontrolo.
A
delka?
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Stiskalnice za
izdelavo magnetov
Avtor: Mitja Pregelj, dipl.inž., Magneti Ljubljana d.d.
robo oblikovanje sintranih magnetov se doseže s stiskanjem
predhodno obdelanih praškastih mešanic. Za stiskanje se
uporabljajo tako mehanske, kot hidravlične stiskalnice. Prve so ponavadi starejše izdelave a robustne, tako ob ustreznem vzdrževanju še vedno zagotavljajo dobre rezultate stiskanja.
Ker pa stiskanje ni več "le stiskanje", smo v podjetju Magneti Ljubljana d.d. mehanske stiskalnice nadgradili za potrebe sodobne izdelave magnetov.

G

Mehansko stiskalnico smo po generalni
obnovi mehanskih delov nadgradili z
naslednjimi sklopi:
dajalnik pozicije oziroma kota stiskalnice,
senzor sile stiskanja,
magnetilna tuljava z napajalnikom
(usmernikom),
avtomatski sistem mazanja orodja,
avtomatsko doziranje prahu za stiskanje,
avtomatsko korekcijo hoda stiskanja,
izmet stisnjencev.
Nadzor in vodenje stiskalnice in opisanih
sklopov je realizirano s programom Siemensovega krmilnika iz družine S7-300.

Dajalnik pozicije stiskalnice
Dajalnik pozicije stiskalnice je osnova
nadgradnje, saj so mnoge od naštetih
funkcij direktno vezane na položaj stiskalnice. Tako se na primer magnetno polje vklopi in izklopi pri natančno določenem kotu stiskalnice, prav tako je s korekcijo hoda stiskanja (slika 2).
Hod enega stiska stiskalnice je razdeljen
na 360 kotnih stopinj, zato je potreben
tudi dajalnik pozicije s stopinjskim korakom. Uporabili smo Baluffov absolutni
dajalnik s paralelnim izhodom. Izhodni
podatki so kodirani z Grayevo kodo, ki
zagotavlja majhne napake pri dekodiranju.

Nadzor sile stiskanja
Sila s katero stiskamo prah je pomembna
tako za same izdelke (gostota stisnjencev), kot tudi za orodje s katerim stiskamo. Lahko se namreč zgodi, da sila
med stiskanjem preseže dovoljeno silo,
ki jo orodje (pestič) še prenese. To se
prav lahko zgodi, če je kaj narobe s sistemom izmetavanja stisnjencev, tako da pestič stisne nov prah na že stisnjenega.
Poleg nadzora največje dovoljene sile, ki
Slika 1: Orodje stiskalnice s tuljavo, medenijo orodje še prenese, je mogoče tudi tako
nast polnilni čevelj v ozadju.
imenovano varovanje orodja po krivulji.
To pomeni,
če sila v katerem koli
trenutku stiskanja presega referenčno silo za
več kot je še
d ovo lj e n o ,
se stiskalnica ustavi.
Referenčno
krivuljo stisSlika 2: Diagram stiskanja in aktiviranja pomožnih funkcij
kanja "stis-
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kalnica posname" z merjenjem sile in povprečenjem petih zaporednih stiskov. Ta
način varovanja lahko prepreči lome
orodij (pestičev), saj opozori na odstopanje sile še preden pride do največje dovoljene sile.
Sila stiskanja je pri vseh stiskalnicah največja pri 180° (do 180° stiskalnica stiska,
od 180° naprej pa se vrača v izhodišče) in
prav podatek, kolikšna je takrat, je pomemben za avtomatsko korekcijo hoda
stiskanja, ki je opisana v nadaljevanju.

Magnetno polje
Prav stiskanje prahu v magnetnem polju
je značilno za izdelavo magnetov iz redkih zemelj (SmCo).
Vodno hlajena magnetilna tuljava se
nahaja na matrici orodja (rdeč torus na
sliki 1), tako je polje največje ravno na
mestu stiskanja prahu. Četrti diagram na
sliki 2 ponazarja polje v tuljavi, kjer lahko
vidimo, da polje najprej naraste do neke
vrednosti, nato se še poveča, in na koncu
zamenja smer. Ta zamenjava smeri
pomeni razmagnetenje. Če na koncu ne
bi bilo razmagnetenja, bi bili stisnjenci
magnetni in bi se držali skupaj, kar pa bi
oviralo delo z njimi. Tok skozi tuljavo je
med magnetenjem lahko tudi 1000 A,
odvisno od nastavitev. Usmernik, ki zagotavlja tak tok, je štirikvadrantni, izdelal
pa ga je slovenski proizvajalec INEL.

ga rezervoarja v drugega. Ko maziva zmanjka (za nadzor nivojev v rezervoarjih sta
vgrajena merilnika nivoja), se stiskalnica
ustavi.

Doziranje prahu
Za doseganje čim bolj enakomernih gostot stisnjencev je potrebno zagotoviti
tudi enakomerno doziranje prahu v
matrico (prostor za stiskanje). Matrico
polni s prahom polnilni čevelj (slika 4),
ki se med stiskanjem odmakne zgornjemu pestiču. V polnilni čevelj pride prah
po cevi iz vijačnice dozirnega polža.
Vijačnica z vrtenjem (poganja jo elektro
motor), po že omenjeni cevi, enakomerno polni čevelj. Na vijačnico pada prah iz
vmesne posode s prahom, ki je opremljena z vibracijskim motorjem. Vibracijski
motor se vklopi, ko v vijačnici zmanjka
prahu. Nad vmesno posodo s prahom, se
nahaja posoda s prahom, ki je predstavlja
vhodni material za stiskanje. Ko je vrhnja
posoda prazna, se jo zamenja s polno.

Mazanje orodja
Mazanje orodja je, kot že ime pove, namenjeno temu, da je v orodju (med matrico
in spodnjim pestičem) čim manjše trenje. Kot mazivo se uporablja Isopropanol,
ki se nahaja v dveh rezervoarjih na sliki 4.
Mazivo v določenem položaju (kotu)
stiskalnice steče iz rezervoarja med matrico in pestičem v drug rezervoar. Tako
se mazivo v bistvu stalno "pretaka" iz ene-

Slika 4: Pregledna shema nadgajenega sistema
Da ne bi prišlo do zamašitve poti, po
kateri se dozira prah, skrbijo trije senzorji prisotnosti prahu. Nahajajo se v polnilnem čevlju, prostoru vijačnice polnilnega polža, in vmesni posodi s prahom
(slika 4).
Tako zgoraj opisano doziranje poteka na podlagi stanj
senzorjev in algoritma krmilnika, saj prahu ne sme biti
ne preveč in ne premalo.
Celotna pot prahu je v zaščitni dušikovi atmosferi.

Hod stiskanja

Slika 3: Pogled na stiskalnico s strani, skrajno desno je usmernik

S korekcija hoda stiskanja se
zagotovi enako gostoto stisnjencev, saj se korigira glede
na največjo silo (pri 180°)
predhodnega stiska. Podat-
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ke o hodu zagotovi dajalnik pozicije (podoben kot dajalnik pozicije stiskalnice),
ki se nahaja direktno na osi za spreminjanje hoda. Samo os pa po potrebi obrača
elektro motor. Ker so korekcije hoda
koračne (v enem stisku je možna korekcija le za v naprej nastavljen kvant) motor pa ne, je le ta opremljen z mehansko
zavoro. Smer vrtenja osi (in motorja) je
seveda odvisna od tega, ali je hod potrebno zmanjšati ali povečati.

Izmet stisnjencev
Da ne pride do stiskanja na že stisnjen
kos, je po vsakem stisku potrebno stisnjenca odstraniti. Za to poskrbi pehalo,
ki se nahaja na čelni strani polnilnega
čevlja s prahom. Trenutek odriva stisnjenca je tudi povezan s položajem
stiskalnice, saj se zgodi med 270° in 300°
(slika 2).
Stisnjenci po stiskanju dobijo obliko,
mehanske trdnosti pa še ne. Mehanska
trdnost se zagotovi s sintranjem, ko se
kovinski delci med seboj sprimejo, oziroma med njimi zraste vezni vrat. Več o sintranju pa v eni od prihodnjih številk revije.
A
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Nova generacija Simatic programirnih naprav
Avtor: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D AS
IMATIC PG so polno opremljene programirne naprave za avtomatizacijske komponente SIMATIC, z vsemi potrebnimi komunkacijskimi vmesniki, kabli in instaliranimi programskimi orodji
na trdem disku. Hkrati služijo s svojo PC osnovo in Windows operacijskim sistemom kot idealno
okolje tudi za različne pisarniške aplikacije.

S

Nova generacija prenosnih programirnih naprav je načrtovana v skladu z uporabnikovimi zahtevami in pogoji okolja
uporabe: Field PG ponuja največjo možno mero mobilnosti pri opravljanju nalog testiranja, zagonov in vzdrževanja, zahvaljujoč kompaktnim meram in polne
funkcijske sposobnosti. Power PG s svojo visoko zmogljivostjo in številnimi razširitvami je namenjena za konfiguriranje
in programiranje v pisarniškem delovnem okolju. Nikakor pa nihče ne more
trditi, da ni moč Field PG uporabiti v pisarni in da je Power PG neuporaben na
terenu. Izbira je pogojena z zahtevami
uporabnika.

Nova prenosna SIMATIC Filed PG programirna naprava v obliki prenosnika je
načrtovana za konfiguriranje, programiranje in vzdrževanje avtomatizacijskih sistemov SIMATIC kot osnovnih gradnikov
aplikativnih rešitev v industriji. Majhnost
in lahkost (4 kg) dovoljujejo optimalno
uporabo v tesnih prostorih tovarn, letalih in vozilih. Kljub kompatnemu formatu
nudi Filed PG s svojim 14,1 paličnim TFT
zaslonom in resolucijo 1024x768 točk
ergonomično in udobno uporabo.
Visoko zmogljiva Li-ion akumulatorska
baterije dovoljuje visoko mobilno večurno operabilnost neodvisno od zunanjega
napajanja. Baterija in glavni pomnilnik
sta locirana za dvemi ločenimi pokrovi
ohišja, ki služita za enostavno zamenjavo
in nadgradnjo. Na voljo sta dva različna
procesorja: Intel Celeron 650 MHz ali
Intel Pentium III 700 Mhz. 64 MB pomnilnika je moč razširiti do 512 MB.
Glavne aplikacije pri Power PG zajemajo
nastavljanje in programiranje kot tudi si-
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mulacijo in natančno uglasitev. Vgrajen
prilagodljiv napajalnik dovoljuje uporabo širom sveta. Power PG je fleksibilna
delovna postaja z zmogljivimi komponentami in segmenti s PC področja; kot
na primer Pentium III procesor in vodilo
s 133 MHz. Dodatno k PC klasičnim razširitvam, sta dve PCI mesti prosti za do-instalacijo standardnih PCI modulov za dinamično razširitev Power PG-ja.
Power PG prepriča s svojo uporabnostjo
s preglednim 15 paličnim zaslonom, nastavljivm do kota 45° in maksimalno zmogljivostjo pri 2D/3D grafiki. Brezžična PC
tipkovnica s polnim naborom znakov

vključno z numeričnim blokom lahko leži kjerkoli na delovnem prostoru do kota
45° na vgrajenih podnožnih oporah.
Tipkovnica se napaja s pomočjo akumulatorskih baterij. Po potrebi je možna
tudi kabelska povezava za polnjenje leteh.
Nadgradnja Power PG je hitra in enostavna. Razširitveni moduli so enostavno
vstavljivi po odstranitvi zadnje plošče.
Enak je dostop do procesorja, glavnega
pomnilnika in trdega diska.
Dve novi SIMATIC programirni napravi
sta načrtovani za delo v težkih industrijs-
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kih pogojih. Levji delež pri tem sloni na
tlačno litem magnezijevem ohišju, odpornem na udarce in zvijanje. Vdelane
gumijaste obloge ščitijo robove in blažijo
tresljaje ter udarce z absorbcijo vibracij.
Zaobljen, ergonomsko oblikovan ročaj
zagotavlja enostaven in varen transport.
Vse skupaj, naštete nove lastnosti, nudi
večjo zmogljivost naprav ter zmanjšanje
stroškov pri upravljanju s SIMATIC komponentami.
Programirna naprava vsebuje potrebne
komunikacijske vmesnike za neposredno
povezavo s SIMATIC krmilniki preko
TTY, MPI, PROFIBUS ali industrijskega

Ethernet-a. Ethernet priklop je mogoče v
polni meri izkoristiti za priključitev na
LAN v podjetju oziroma v pisarni. V
napravo je vključen tudi programirni
modul za dodatne pomnilnike S5 in S7
SIMATIC krmilnikov, kot tudi za nove
"Micro Memory Card". Dve prosti PCI
mesti in dva USB priključka omogočata
priklop modernih vhodno izhodnih enot
kot so modemi, skenerji in kamere ter
tiskalniki, tipkovnice in miške. Zunanji
dodatni monitor deluje preko dodatnega
VGA izhoda. Vsa priklopna mesta so
zaščitena pred udarci in prahom med
transportom ter zdrsi. Pogon SuperDisk
LS 120 je na voljo za shranjevanje večjih količin podatkov. CD-ROM je možno zamenjati z opcijo DVD/CDROM pogonom. Ta skupaj s
16-bitno vgrajeno zvočno
kartico in zvočniki dovoljuje izkoriščanje vseh zmožnosti današnje multimedijske
tehnike.
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Udobno in nenaporno delo uporabnika
je zagotovljeno z ergnomično oblikovano tipkovnico in lasersko vgraviranimi
črkami, na prah neobčutljivim "Touchpadom” in natančnim navigiranjem ter
prostorom za naslon dlani. Načrtovalci
so predvideli tudi dodatne pripomočke,
ki preprečujejo krajo programirne naprave.
Uporabnik pri naročilu programirne naprave izbira med dvema operacijskima
sistemoma: Windows 2000 Pro in Windows Millennium. Poleg osnovnih programskih orodij Step 5, STEP 7, STEP 7
Micro/Win lahko izurjeni uporabniki
izkoriščajo tudi vse dodatne ugodnosti
programskega orodja STEP 7 PROFESSIONAL.
Field PG je v prosti prodaji pri SIEMENS
A&D AS Ljubljana že od maja tega leta.
Jeseni pa se prenosni izvedbi programirne naprave na slovenskem tržišču
pridruži tudi Power PG. Programirni napravi sta naslednika uspešne serije 720
A
in 740.

Skrivnost našega uspeha!
LPKF, d. o. o. - podjetje s strategijo celostne storitve v elektronskem svetu
Informacije: LPKF d.o.o., tel.04/2013800, info@lpkf.si
LPKF, d.o.o., od leta 1994 razvijamo in proizvajamo usmerjene in celostne rešitve za prototipno proizvodnjo elektronskih vezij ter novih lasersko zasnovanih aplikacij in
tehnologij na področju elektronike. Ali drugače povedano:
z nemškim osnovnim partnerjem in izkušnjami, našim znanjem in
možgani, s katerimi smo ustvarili že vrsto inovacij, smo se povzpeli
v sam svetovni vrh v svoji branži.

V

NE VERJAMETE?
Ker smo edino tovrstno podjetje s celostno ponudbo oziroma celostno rešitvijo
potreb uporabnikov elektronskih vezij, so z našimi proizvodi opremljeni razvojni oddelki takih multinacionalk kot so IBM, Motorola, Siemens, Bosch, Hitachi, ter razni svetovni avtomobilski giganti: Nissan, BMV, Daimler Benz, pa tudi podjetja iz sveta formule ena (Jordan).

ŠE VEDNO NE VERJAMETE?
Že v prvem poslovnem letu 1995 smo dosegli dva milijona nemških mark prometa,
poslovno leto 1999 smo zaključili s sedemindvajsetimi zaposlenimi in s prometom v
višini 850 milijonov tolarjev. Na prelomu tisočletij smo šteli milijardo in 120 milijonov
tolarjev prometa in 91 milijonov dobička. V LPKF d. o. o. je danes na lokacijah v
Kranju, Lomu pod Storžičem in Ljubljani zaposlenih 35 ljudi, promet, ki ga po vsem
svetu ustvarja močna distributerska mreža, je v prvem polletju letošnjega leta dosegel
670 milijonov tolarjev.

VERJEMITE!

NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE
CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO
na področju

AVTOMATIZACIJE
PROCESOV IN
POGONSKE TEHNIKE

Z nenehnim vlaganjem v razvoj, kadre, proizvodnjo, marketing in prodajo utrjujemo
svoj položaj na svetovnih trgih, kjer prodamo 97 odstotkov naših proizvodov. Že leta
2003 bomo dvakrat večji: še enkrat več ljudi, bo
povečalo našo proizvodnjo ter po vseh celinah prodalo za 20 milijonov nemških mark
opreme, kar je dvakrat več kot lani. Ob koordiniranih rezkalnikih ProtoMat, namenjenih za izdelavo prototipnih tiskanih vezij, opremo za površinsko montažo komponent vezij in proizvodnjo laserjev za rezanje kovinskih šablon, načrtujemo razvoj še
enega proizvodnega programa, za katerega bo skrbelo naše novo podjetje, ki ga bomo
v tem času ustanovili.

POTRJUJEMO SE Z:

ProtoMati serije M
Preudarno izboljšanje najnovejših modelov

STANDARDNI FREKVENČNI
PRETVORNIKI IN ELEKTROMOTORJI
VEDNO NA ZALOGI.
POOBLAŠČEN SERVIS
ZA SIEMENS.
TEHNOLOŠKO OPTIMALNE,
ENERGETSKO VARČNE IN
CENOVNO UGODNE REŠITVE.

http://www.kevik.si

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

M serija preizkušenih LPKF ProtoMatov za izdelavo prototipnih tiskanih vezij se na
novo predstavlja z opaznimi tehničnimi inovacijami. Kot vsi modeli iz LPKF družine
ProtoMatov, omogoča strukturiranje, vrtanje in izrezovanje različnih vrst materialov
za tiskana vezja. Z novim modelom ProtoMat M60 pa lahko režemo tudi aluminijaste plošče do
3 mm debeline. Ena izmed najpomembnejših novosti M-serije je
področje obdelave, ki je podaljšano do 540 mm in omogoča obdelovanje 19" čelnih plošč.
LPKF ProtoMati se lahko uporabljajo tudi za izdelovanje posameznih tiskanih vezij, kot tudi pri pro-
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izvodnji kompleksnih vezij. Z napravami
lahko izdelamo ultra fine povezave do
širine vezice 100µm s preciznimi definiranimi robovi, so še posebno primerne
za izdelavo vezij v RF-področju.
Konstrukcijska novost je tudi ogrodje Mserije, ki je izdelano iz 75 mm debelega
aluminijastega odlitka, ki zelo dobro
omili vibracije. Skupaj z posebnimi vodili, razvitimi pri LPKF, zagotavlja zelo precizne premike, kot tudi neprekinjen in izredno natančen proces izdelave.

Reflow peč LPKF ZelFlow RO4 rešitev po vaši meri
Vsestranski sistem za prototipna elektronska vezja, reflow peč RO4 (seveda
razvit in izdelan v LPKF d.o.o.) bo spremenil vaš laboratorij v industrijsko proizvodno linijo. Posebnost novega RO4 je
pretaljevalni spajkalni sistem; ta daje
možnost uporabe inertne atmosfere, ki
tudi pri visokih temperaturah učinkovito
preprečuje nezaželeno oksidacijo. V postopku se lahko uporabljajo temperature
tudi do 270°C. Sistem izpolnjuje zahteve
za pretaljevanje nesvinčenih spajk in
tako predstavlja novo generacijo ekološko prijaznejših proizvodnjih postopkov v
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izdelavi elektronskih
vezij ter alternativo
konvencionalnim pečem.
Novo, izboljšano različico reflow peči lahko
prilagodimo različnim potrebam zahvaljujoč njeni veliki prostornini. RO4 je primeren za toplotno obdelavo različnih past in
lepil kot tudi za staranje tiskanih vezij in komponent. Lahko
se uporablja tako za enoslojna kot tudi za
večslojna tiskana vezja. Z lahkoto se prilagodi vezjem z dimenzijami do 280 x
350 mm, pa tudi temperaturna obdelava
tri-dimenzionalnih delov ni problem.
Enostavna uporaba je zagotovljena z
optimalnim uporabniškim vmesnikom;
vsi parametri - temperatura predgrevanja
in pretaljevanja ter časi postopkov - se
lahko poljubno nastavljajo in prilagajajo
tudi med potekom procesa spajkanja.
Shranjeni programi omogočajo programiranje specifičnih profilov spajkanja
za različne materiale.
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RO4 omogoča izdelavo visoko kvalitetnih prototipov tudi v majhnih proizvodnih serijah, ki se lahko kadarkoli enostavno ponovijo.
V LPKF smo razvili celotno rešitev za
prototipno izdelavo elektronskih vezij od obdelave CAD podatkov preko
izdelave večslojnih prototipnih tiskanih
vezij, tiskanja spajkalne paste, do opremljanja s SMD komponentami in spajkanja.
Enote so izdelane v skladu z vsemi zahtevami normalnih modelov za proizvodnjo, tako da tudi prenos prototipa v
proizvodnjo ne predstavlja ponavljanja
A
postopkov.
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Iskratel Electronics
Novo podjetje za razvoj in proizvodnjo elektronskih sklopov
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika
V preteklih številkah smo pisali o problemih in prijemih
pri načrtovanju in proizvodnji elektroskih sklopov.
Podjetje Iskratel Electronics je bržkone naš največji
ponudnik tovrstnih storitev v Sloveniji, zato ga bomo
malce bolje predstavili...
Leta 1989 je iz jedra Iskrinega strokovnega potenciala nastalo podjetje Iskratel s
53% slovenskim lastniškim deležem in
47% v lasti podjetja Siemens. Iskratel je
podjetje z nekaj več kot 1.000 zaposlenimi, ki se danes uspešno kosa z dinamično naravo trga.
Obsežne analize trga so pokazale optimalno pot za širitev dejavnosti podjetja
Iskratel skozi ustanovitev hčerinskega
podjetja Iskratel Electronics. Logika za
tako odločitev je v dejstvu, da bi ob ponudbi razvojnih in proizvodnih sposobnosti zunanjim naročnikom omogočili
podjetju Iskratel Electronics povečanje
skupne zmogljivosti in s tem povečanje
nabavnih količin komponent, to pa
pomeni tudi doseganje konkurenčnejših
cen celotnega nabora storitev Iskratel
Electronics. Obenem je uvajanje storitev
za zunanje kupce dobra priložnost za
vključevanje znanja iz drugih virov.
S tem pa so bili dani pogoji za ustanovitev podjetja Iskratel Electronics, ki je
bilo 01.01. 2001 tudi uradno ustanovljeno in v tem trenutku zaposluje 350
ljudi.
Podjetje ponuja vse storitve, ki jih potrebujete od ideje do izdelka, ali kot temu
rečejo zunaj naših meja "Electronic
Manufacturing Services" - EMS. Največje
stranke naročajo projekte iz področij
telekomunikacij, mrežnih komponent in
avtomatike, so pa seveda tudi drugi.
Lahko bi rekli, da se trudijo biti optimalna rešitev za vse, ki iščejo zunanje partnerje za realizacijo visokotehnoloških
rešitev od majhnih do srednjih serij po
sistemu "ključ v roke".
Na voljo je pomoč v veliko oblikah,
vštevši razvoj izdelka, proizvodnjo in
servisno podporo. V grobem lahko razvrstimo dejavnosti Iskratel Electronics
na:

1. Razvojno-tehnološke rešitve:
elektronika in spremljajoča programska oprema
izdelava novih izdelkov
načrtovanje tiskanih vezij
DFM - "Design For Manufacturability"
DFT - "Design For Testability"
Predelava izdelkov ("Product Reenginering")

2. Proizvodnja:
organizacija nabave
sestavljanje vezij ("PCB Assembly")
integracija sistema
preverjanje
sestavljanje po naročilu
pakiranje in pošiljanje po naročilu stranke
izdelava kablov po naročilu

Razvojno-tehnološke rešitve bi lahko nadalje opredelili kot:
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pomoč pri načrtovanju
rešitve na ključ od ideje do popolne
proizvodne dokumentacije
načrtovanje tiskanih vezij
rešitve v programabilni logiki (FPGA,
CPLD)
digitalna in analogna simulacija
termična analiza
načrtovanje mehanike
Sestavljanje sklopov in vezij je kompleksna dejavnost. Povezana je tako s problematiko samega sestavljanja, kot tudi
dobavo materialov, različnih metod preizkusa vezij kot tudi podpore po dobavi
(servis itd.):
a) Sestavljanje sklopov
strojno lepljenje komponent - DEK
strojno postavljanje komponent
"reflow convection" spajkanje
delo s komponentami v ohišjih od
"0402" do 50 x 50 mm/BGA/TSOP/
QFP, SMD releji, SMD hibridi in SMD
konektorji
strojno vstavljanje THT (through
hole) komponent
preformiranje THT komponent
optično montiranje THT komponent s
pomočjo pozicijskih tabel
"wave soldering" stroji
b) Dobava materialov in logistika
dobava materialov ("sourcing")
posredovanje naročil
transport in sprejem materiala
optimizacija stroškov materialov
nadzor tržnih gibanj
Na voljo so nabavni kanali vseh večjih distributerjev, neposredne navezave s proizvajalci, E-commerce in preprodajalci
(Evropa, ZDA).
3. Preizkušanje
ECT - Electrical Component Test
- parametrični, funkcijski in aplikacijski testi
- možnost testiranja komponent THT,
SMD in OEM
MDA (Manufacturing Defect Analisis) Analiza napak pri proizvodnji
- optično preverjanje, "in circuit", leteča sonda, Boundary Scan in preverjanje povezav
VAET (Value Added Electrical Technologies)
- programiranje komponent, tiskanega vezja, "In Circuit" in "In System",
nastavitev parametrov
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- programiranje Flash pomnilnikov,
mikrokrmilnikov, CPLD in ostalih
komponent
FUT (Functional Unit Test)
- ročno, strojno ali polavtomatsko
funkcijsko ali parametrično testiranje
- testiranje mikroprocesorskih, DSP,
napajalnih in telekomunikacijskih
tiskanih vezij
FPT (Final Product Integration &
Test)
- Intergracija projektov in izdelkov,
končni testi in protokoli, pakiranje in
garancijski podatki
- večplastna vezja, okvirji, omare in
veliki sistemi
vzdrževanje in servisiranje izdelkov
- modifikacije izdelkov in testiranje
- servis reklamiranih izdelkov
- večplastna tiskana vezja in paneli
Iskratel Electronics je mlado podjetje, ki
išče partnerstva tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem v Evropski Uniji. Ker je na
naših tleh vedno aktualen problem dobave materiala po konkurenčnih cenah zaradi relativno nizkih količin, je združevanje proizvodnih dejavnosti na enem
mestu zelo smiselno. Tako lahko mnogi
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partnerji pridejo do konkurenčnih cen
za tovrstne storitve, vsi pa imajo koristi
od cenejših elektronskih materialov zaradi večjih skupno naročenih količin.
Fantje pri Iskratel Electronics temu pravijo "Power of Partnership", kolega pa je
nedolgo nazaj pripomnil, da se pri količinah že od nekaj 100 kosov enostavnih
vezij teh stvari praktično ne splača več
ročno delati, saj vam nihče ne bi za ta
denar "niti pokrivil nogic na uporih"...
Povprašajte na Iskratel Electronics, mogoče pa je le imel prav...
A
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Tiskanje črtne kode
Avtor: Franci Nadles, univ.dipl. ing., Leoss d.o.o., Ljubljana
okratno nadaljevanje našega niza člankov o črtni kodi
bomo posvetili tiskanju grafičnih simbolov črtnih kod.
Ugotovili smo že, da so področja uporabe črtne kode zelo
različna, z njimi pa so povezane tudi metode, ki jih za tiskanje
uporabljamo. Nekaj primerov smo si ogledali že v zadnji številki v
članku "Označevanje izdelkov na proizvodni liniji".

T

Če gre za izdelke, ki jih izdelujemo v
velikih serijah, potem lahko črtno kodo
odtisnemo neposredno na izdelek kar
med procesom izdelave ali pa ga odtisnemo na embalažo, v katero ga bomo
pred prodajo zapakirali. Kot zgled za
prvi način si lahko ogledamo izdelavo
revije Avtomatika, ki je označen z EAN13-črno kodo z naslednjo vsebino 9771580083004. V tiskarni to črtno kodo
odtisnejo na papir hkrati z ostalo vsebino. Pogostokrat simbola črtne kode seveda ne moremo odtisniti neposredno na
izdelek (pri različnih prehrambenih
izdelkih, pri tekočinah itd), zato ga odtisnemo na ustrezno embalažo. Sola ledeni
čaj z okusom breskve ima na plastenki, ki
vsebuje 1,5 litra te pijače, prilepljeno
nalepko s črtno kodo 3838999151390. Ta
seveda velja le za to embalažo oziroma
količino te pijače, druge velikosti pakiranja iste pijače so označene s črtno
kodo z drugačno vsebino.
Za oba zgornja primera pa velja, da simbole črtne kode tiskajo v zelo velikih serijah, kar je rešeno z ustreznimi tiskarskimi stroji, in mi v to področje v okviru tega sestavka ne bomo posegali. Ogledali si
bomo situacije, kjer za tiskanje črtne kode uporabljamo bolj ali manj standardno
računalniško opremo, ki je v teh časih
postala sestavni del opreme različnih pisarn in proizvodnih prostorov. Za tak način tiskanja, ki ga pogosto imenujemo
sprotno tiskanje, se odločimo predvsem
v primerih, ko je črtno kodo z ustrezno
vsebino potrebno natisniti hitro in brez
daljših predhodnih priprav, ko so zapisane vsebine zelo različne, ko vsebine ne
moremo predvideti (odvisna je na primer od rezultata proizvodnega procesa,
točnega časa ...) in podobno.
Hiter razvoj računalnikov je vplival tudi
na razvoj različnih tiskalnikov. Za tiskanje črtne kode velja, da jo lahko natisnemo
s katerimkoli tipom tiskalnikov, ki jih
uporabljamo pri delu z osebnimi raču-

temi tiskalniki počasen. Po drugi strani
pa je res, da so to skoraj edini tiskalniki,
ki omogočajo tiskanje v kopijah. Kadar
uporabljamo pri delu takšno rešitev, je
na tistem mestu, kjer se bere črtno kodo,
dobro uporabljati zgornjo kopijo.

LASERSKI TISKALNIKI

To so bili prvi tiskalniki, ki so se v velikem številu uveljavili za sprotno tiskanje
črtne kode. Sposobni programerji so jih
lahko krmilili tako, da so odtisnjene pike
postavljali kamorkoli, in tako so seveda
lahko natisnili tudi ustrezne simbole črtne kode. Z razvojem posebne programske opreme za tiskanje črtne kode s takšnimi tiskalniki se je delo programerjem,
pa tudi bolj navadnim uporabnikom računalnikov, poenostavilo. Pri teh tiskalnikih glede števila iglic v tiskalni glavi
ločujemo dva tipa: 9-iglične in 24-iglične.
Od velikosti iglic je odvisna najmanjša
dimenzija modula X (o njem smo govorili v prejšnjih sestavkih), s katerim jo
lahko odtisnemo, in se nahaja nekje med
0,3 mm in 0,5 mm. To seveda pomeni, da
črtnih kod z zelo veliko gostoto zapisa z
iglličimi tiskalniki ne moremo natisniti.
Kot lahko vidite na spodnji povečani sliki
odtisa črtne kode z igličnim tiskalnikom,
so črtice sestavijene iz posameznih okroglih pikic, zaradi česar so robovi črtic
nekako nazobčeni, pa tudi znotraj širših
črtic lahko zaradi narave tiskanja dobimo
manjše površine brez odtisa.

Z osebnimi računalniki in laserskimi
tiskalniki lahko dandanes tiskamo grafično zelo lepe izdelke, kar dokazuje tudi
hiter razvoj namiznega založništva. Kar
sama od sebe se torej ponuja tudi možnost uporabe te kombinacije za tiskanje
črtnih kod. Dejansko lahko s primerno
programsko opremo natisnemo simbole
črtne kode z zelo dobrim kontrastom in
razmeroma veliko gostoto zapisa: pri
tiskalniku z ločljivostjo 200 dpi lahko
tiskamo črtne kode z modulom X širine
0,125 mm. Če nam to ni dovolj, lahko
izberemo tiskalnik s še večjo gostoto zapisa. Z laserskimi tiskalniki najbolj pogosto tiskamo na običajne liste formata
A4. Kadar pa želimo z njimi tiskati nalepke, lahko uporabimo posebej pripravljene liste formata A4, na katerih imamo že
narezane nalepke različnih dimenzij.
Izbiramo lahko med večjim številom različnih formatov teh nalepk. Slabost tega
načina tiskanja je, da kadar želimo natisniti manj nalepk, kot jih je enem listu,
vseeno porabimo cel list, ki ga moramo
potem, ko smo z njega odlepili potiskane
nalepke, vreči v smeti, čeprav so morda
na njem še kakšne neporabljene.
Nekaj tipičnih formatov nalepk nemškega podjetja Zweckform si lahko ogledate
v 13. številki Avtomatike. Naj poudarim,
da je pri tem načinu tiskanja zelo pomembno uporabljati kvalitetno izdelane
nalepke, ki se med tiskanjem ne odlepijo
od nosilnega papirja. Odlepljene nalepke
lahko močno poškodujejo boben tiskalnika, in s tem povzročijo razmeroma velike stroške popravila.

Pri tiskanju črtnih kod z igličnimi tiskalniki moramo posebej paziti na kvaliteto
traku za tiskanje. Ker le-tega uporabljamo za veliko število prehodov, se sčasoma lahko zgodi, da bo pri tiskanju naneseno premalo barvila in kontrast črtne
kode bo premajhen, da bi jo lahko
zanesljivo brali s čitalniki črtne kode.
Da bi dobili čimbolj kvaliteten odtis
črtne kode, tiskajo tiskalniki črtno kodo
v grafičnem načinu delovanja ali pa pri
najmanjši hitrosti tiskanja. To dejansko
povzroči, da je postopek tiskanja kod s

Termalni tiskalniki na splošno niso tako
močno razširjeni kot iglični ali laserski,
so pa za tiskanje
na nalepke zelo primerni. Po svoji zgradbi so razmeroma enostavni, saj je mehanizem za pomikanje papirja njihov edini
gibljiv sestavni del. Njihovo delovanje je
tudi zelo tiho, kar je lepa prednost pred
na primer igličnimi tiskalniki, kadar
nalepke tiskamo v svoji pisarni. Postopek
tiskanja poteka tako, da nalepke, ki so
izdelane iz papirja, občutljivega na toplo-

nalniki. Mi se bomo nekoliko podrobneje seznanili z matričnimi, laserskimi in
termalnimi tiskalniki. Za nekatere aplikacije so bolj primerni eni, za ostale pa drugi. V odvisnosti od naših zahtev izberemo rešitev, ki nam najbolj ustreza.

MATRIČNI IGLIČNI TISKALNIKI

AVTOMATIKA

TERMALNI TISKALNIKI
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to, drsijo preko glave za tiskanje. Ta mora biti široka
vsaj toliko, kot so nalepke,
preko svoje celotne širine
pa ima v liniji razporejene
drobne grelne elemente,
ki jih s pomočjo krmilne
elektronike tiskalnika poljubno segrevamo v kratkih časovnih intervalih.
Pod vsakim segretim elementom dobimo na toplotno občutljivem papirju
temen odtis, ki ima obliko
grelnega elementa. S krmiljenjem posameznih
grelnih elementov in pomikanjem papirja preko
tiskalne glave ustvarimo Prenosni tiskalnik
odtis, kakršnega želimo.
Ker imajo grelni elementi obliko kvadratka, lahko s temi tiskalniki odtisnemo zelo
lepe črtne kode z gladkimi robovi črtic.
Zaradi drsenja papirja preko glave za
tiskanje prihaja pri slednji do obrabe in
po določenem času jo je potrebno zamenjati z novo.
Toplotno občutljiv papir dobimo tako, da
običajen papir impregniramo s posebnim slojem, ki potemni, če je za določen
čas izpostavljen toploti. Ta potemnitev
ne nastane zaradi izgorevanja papirja,
temveč zaradi kemičnega procesa, ki ga v
prevleki povzroči toplota. Višja je temperatura, hitrejši je ta proces. Če je temperatura nižja od 60°C, lahko traja do 5
let, da bo papir potemnel, pri temperaturi nad 200 °C pa se kemična reakcija
izvrši v nekaj milisekundah. Pomembna
lastnost termalnih tiskalnikov je največja
možna hitrost pomikanja papirja med
tiskanjem. Običajno je to
hitrost med 5 in 15 cm/s,
čeprav nekateri tiskalniki
omogočajo tiskanje tudi s
hitrostjo do 30 cm/s. Slednje hitrosti zabtevajo poseben toplotni papir, včasih
pa kvaliteta odtisa tudi pri
teh velikih hitrostih ni
najboljša. Termalni tiskalniki pogosto omogočajo,
da z izbiro ustrezne hitrosti dosežemo optimalno
kvaliteto tiskanja.
Pomanjkljivost termalnega
tiskanja je zahteva, da že
potiskanih nalepk ne sme-
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Barvni tiskalnik

mo uporabljati pri temperaturab okolja,
ki presegajo 60°C, ali jih izpostavljati podaljšanemu osvetljevanju z ultraviolično
svetlobo (na primer več kot dva dneva na
neposredni sončni svetlobi), ker lahkoizgubimo odtisnjeno informacijo.

TISKALNIKI S TERMALNIM
PRENOSOM
Ta tip tiskalnikov je zelo podoben zgoraj
že predstavljenim, ki jih včasih imenujemo tudi neposredni termalni tiskalniki.
Pri tiskalnikih s termalnim prenosom se
ravno tako uporabljajo termalne tiskalne
glave, ki pa nimajo neposrednega stika z
nalepkami, temveč se med njimi in nalepkami nahaja posebna folija oziroma
trak za tiskanje, ki se pomika skupaj z nalepkami. Nad določeno temperaturo se
barvilo, ki je naneseno na folijo, sprosti
in prenese na nalepko. Odtis, ki ga dobimo na nalepki, je zelo stabilen in neod-
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visen od temperature okolja ali osvetljevanja z ultraviolično svetlobo. Poleg tiskanja na običajen, toplotno neobčutljiv
papir, lahko s temi tiskalniki tiskamo tudi
na nalepke iz drugih materialov, kot so
polietilen ali poliester, paziti moramo le,
da glede na material nalepke izberemo
ustrezno folijo za tiskanje.
Poleg zgoraj predstavljenih prednosti
imajo tiskalniki s termalnim prenosom
tudi daljšo življensko dobo glave za tiskanje, saj se ta obrablja manj, če preko nje
drsi folija za tiskanje. Slaba stran uporabe
teh tiskalnikov pa je ta, da moramo poleg
nalepk kot reprodukcijski material dodatno kupiti še folijo za tiskanje. Običajno je ta folija namenjena samo za enkratno uporabo in ker drsi preko glave z
enako hitrostjo kot papir, lahko iz tega
določimo količino folije, ki jo potrebujemo. Najbolj pogosto uporabljamo folijo
črne barve, možno pa je uporabljati tudi
folije drugih barv. Seveda pa lahko vsak
tiskalnik s termalnim prenosom uporabljamo kot neposredni termalni tiskalnik folije za tiskanje ne vstavimo v tiskalnik,
nalepke pa morajo biti takšne, kot jih
uporabljamo pri neposrednih termalnih
tiskalnikih. Posebna verzija tiskalnikov s
termalnim prenosom omogoča barvno
tiskanje, ki ga dosežemo z uporabo štirih
zaporednih glav za tiskanje in štirih folij
različne barve. Vendar pa so ti tiskalniki
bistveno dražji od običajnih "enobarvnih". Neposredni termalni tiskalniki in
tiskalniki s termalnim prenosom imajo
vgrajene različne tiskalne glave, ki imajo
6, 8, 12 ali celo več grelnih elementov na
milimeter. Z velikostjo posameznega elementa je določena tudi najmanjša dimenzija modula X. Širše dimenzije tega modula
so potem določene z večkratniki najmanjše
dimenzije. Pri tiskalniku, ki na primer uporablja glavo za tiskanje z 8 elementi/mm, je
torej širina najmanjšega modula X enaka
0,125 mm, naslednja možna širina je 0,25
mm, sledi 0,375 mm itd.

KAKOVOST TISKANJA
Čeprav je tehnika črtne kode kot ena od
metod avtomatskega identificiranja tako
uspešna prav zaradi enostavnosti, s katero lahko izdelamo grafične simbole črtne
kode, moramo vendarle paziti, da pri
tiskanju upoštevamo nekatere minimalne zahteve, predvidene s standardi. Te
zahteve določajo, kakšna so lahko odstopanja oziroma tolerance dimenzij posameznih črtic, koliko je še sprejemljiva nazobčanost robov črtic, kako velike so lahko nepotiskane površine znotraj črtic
(ali pa zaradi nenatančnosti tiskalnikov
naključno potiskane površine znotraj
presledkov med črticani ali na svetlih
površinah pred prvo in za zadnjo črtico
črtne kode), kolikšen mora biti kontrast
črtne kode, t. j. razlika med reflektivnostjo črtic in presledkov med njimi (seveda
gledano pri valovni dolžini svetlobe, ki jo
uporabljajo čitalniki črtne kode). Zgornje zahteve so določene s standardi za
posamezne tipe črtnih kod in so lahko
različne. Zaradi omejenega obsega našega članka se v podrobnosti tukaj ne bomo spuščali.
Ali bo čitalnik lažje ali težje prebral črtno
kodo, ni odvisno le od odstopanj posameznih zgoraj predstavljenih parametrov, temveč tudi od njihovih medsebojnih vplivov. Da bi nekako povezal vso to
kompleksnost in izdelal merila, po katerih bi lahko uspešno preverjali odtise črtnih kod, je ANSI (American National
Standards Institute, New York) v letu
1990 izdal publikacijo z naslovom "Guideline For Bar Code Print Quality" ali po
naše Navodilo za preverjanje kvalitete
odtisov črtnih kod. Po tem standardu
nadzorujemo nekoliko drugačne parametre v črtni kodi, ki jo preverjamo s
posebno vrsto čitalnikov za verificiranje
črtnih kod. Imenujemo jih tudi verifikatorji črtnih kod, s katerimi za določeno
črtno kodo posnamemo zaporedno 10

Posebni tiskalniki za tiskanje kartic

AVTOMATIKA

profilov reflektivnosti preko celotne
dolžine, in to pri izbrani valovni dolžini
svetlobe in velikosti pike čitanja. Vzorci
morajo biti enakomerno porazdeljeni po
celotnem grafičnem simbolu črtne kode.
Po določenem algoritmu verifikator
potem ovrednoti kvaliteto odtisa kode in
mu dodeli nek razred. Ti razredi so lahko
A, B, C, P in F. A-razred je najboljši, če pa
dobi črtna koda F-razred, potem za čitanje z običajnimi čitalniki črtne kode ni
primerna. Seveda lahko za različne odprtine ali različne valovne dolžine, s katerimi verificiramo črtno kodo, dobimo
različne razrede kvalitete.
Preverjanje po metodi ANSI je zelo dobro, hkrati pa razmeroma počasno in včasih predstavlja nerešljivo nalogo, če moramo preveriti veliko število črtnih kod.
Tiskalniki z vgrajenim verifikatorjem rešujejo ta problem tako, da sproti, takoj po
tiskanju, preverijo vsako črtno kodo. Če
kakšen odtis ne ustreza, tiskalnik takoj
ponovno natisne enako nalepko, nepravilno natisnjeno pa kot takšno posebej
označi.
Pogosto nimamo na voljo ustreznih verifikatorjev, zato je dobro, če po tiskanju
vsaj z običajnim čitalnikom črtne kode
preverimo čitljivost le-te in njeno vsebiA
no.
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2D KODA - Naslednica
črtne kode

Data Matrix
(ECC2000) koda

Avtor: Andrej Rotovnik, univ.dipl.inž., Miel elektronika d.o.o.
Danes dobro uveljavljena in zelo uporabna črtna koda počasi kaže svojo starost. V današnji informacijski
družbi se število podatkov, ki jih potrebujemo na artiklih, zelo povečuje in počasi presega zmogljivosti, ki
jih omogoča klasična črtna koda.
Hkrati s temi zahtevami se pojavlja potreba po preverjanju in korekciji napak, kar pa tradicionalna črtna koda ne omogoča. Vse kar potrebujemo, je "read only" tehnologija z vsemi lastnostmi črtne kode, vendar s povečano informacijsko kapaciteto. S
tem namenom so razvili t.i. 2D kodo.
Način dekodiranja informacije se pri
klasični črtni kodi vrši v eni smeri ravnine ali telesa. Pri 2D kodi to poteka v
dveh smereh (x in y), pri tem se tvori
dvodimenzionalna matrika.
Pri klasični črtni kodi bi lahko kapaciteto
informacije povečali samo tako, da bi
podaljšali fizično dolžino zapisa kode,
kar pa povzroči težave pri branju. Tu tudi
ni mehanizma za redundanco, zahteva pa
se tudi zelo velik kontrast tiska (črnobelo, 80% ali več) za zadostno točnost
branja kode.

Slika 1: Omronov sistem za branje 2D kode

Visoka gostota zapisa informacije

Slika 2: Branje 2D kode na SMD elementih

S takšno kapaciteto informacij, ki jih je
potrebno dekodirati, je 2D koda zelo primerna za t.i. "track and trace" aplikacije.
Če upoštevamo zmožnost preverjanja
napak in njihovo korekcijo, enostavno
tiskanje kode in nizek kontrast, ki je
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"Data Matrix" koda prednjači, saj
so njene prednosti majhne dimenzije in visoka točnost pri branju. Ključna prednost s strani
uporabnika je izjemno enostavno tiskanje. Uporabnik lahko izbira med zaokroženimi točkami ali kvadratnimi celicami in lahko namesti kvadratno ali pravokotno matriko.

Slika 4: Oblika Data Matrix 2D kode

Za tiskanje kode se lahko uporabijo inkjet, laserski in matrični tiskalniki ali pa
kar termični zapis. Celice se lahko zapišejo v svetlobno negativni ali pozitivni obliki (light-on-dark ali dark-on-light). Barva
celice lahko bazira na barvi ene same
pike ali pa na povprečju vseh.

Pri 2D kodi so stvari nekoliko drugačne.
Tu lahko informacijski zapis povečujemo
v dveh smereh, kar omogoča dosti večjo
podatkovno kapaciteto. Omogoča tudi
redundanco s preverjanjem napak in kar
je najbolj impresivno, zahteva se samo
20%-ni kontrast tiska za zagotovitev
natančnega branja zapisa.

Za podano "področje" kode, kjer lahko
klasična koda shrani npr. 20 bytov informacije, lahko enako velika (po površini)
2D koda shrani 2000 bytov informacije v
kombinaciji alfanumeričnih in binarnih
znakov s podatkovno kompenzacijo.
Pri tako visokem formatu 2D koda dovoljuje, da se zmanjša velikost označene površine za dano kapaciteto informacije ali
pa se lahko poveča število informacij
brez povečanja površine zapisa.

to standarda
- "Data Matrix" koda v
Evropi
in
ZDA ter "QR"
koda na Japonskem.

potreben za branje, je to tudi cenovno
zelo ugodna oblika kodiranja.

Oblike 2D kode
Skladovna (stack type) je razvita iz standardne črtne kode, branje le-te poteka
podobno kot pri enodimenzionalni črtni
kodi, vendar v dveh dimenzijah. Druga
oblika je maQR koda (Model 2)
trična (matrix type), ki
je dosti bolj
uporabna.
Poznani sta
dve vrsti te
kode, ki postajata defac- Slika 3: Oblika QR 2D kode
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Format zapisa celice je lahko v normalni
ali v zrcalni obliki. Dve neprekinjeni orientacijski črti dajeta informacijo o orientaciji. Menjajoči se svetla in temna celica
okoli obeh strani definirata število vrstic
in stolpcev. Dodatna oznaka daje identifikacijske podatke za center celice.
Če imamo vse to registrirano, lahko dekoder vzorca izlušči kodirane podatke.
Pri nastajanju matrične kode so veliko
pozornosti posvetili tudi korekciji napak.
Tako imamo v tem primeru možnost izbire med Reed-Solomonovo ali konvolucijsko kodo za korekcijo napak.

Omron sistem za branje 2D kode
Tehnologija branja in dekodiranja 2D
kode je enostavna za uporabo. Omron je
razvil sistem, ki bazira na F150 Vision sistemu (slika 1 - podrobnejši opis v reviji
Avtomatika, št. 13) z ustreznim operacijskim sistemom in programsko opremo
za aplikacije z 2D kodo. Procesorski sistem V530-R110 je zelo kompaktna rešitev
in je primerna tako za branje QR kot tudi
Data Matrix kode. Sistem deluje na principu združevanja pri prepoznavanju
vzorcev in sivine.
Pomnilnik služi shranjevanju številnih
slikovnih podlog in lahko enostavno
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Slika 5: OMRON čitalec 2D kode
Sistem vsebuje procesor, programirno
konzolo, CCD kamero ter po potrebi še
programabilni krmilnik in PC. Prikazan
je na sliki 1. Njegova uporaba je zelo preprosta s t.i. TTT (Touch To Teach)
tehnologijo.

Enostavno uglaševanje

Tabela 1: Specifikacije sistema s procesorjem V530-R150EP-2 za branje 2D kode

Prikaz slike na monitorju v realnem času
in nastavitev:
hitrosti zaslonke
filtriranja
BGS nivojev

Slika 6: Uglaševanje procesorja
Enostavna izbira
QR koda: simbolna barva
Data Matrix: velikost matrike

Tabela 2: Zmogljivosti QR kode

Tabela 3: Zmogljivosti Data Matrix kode
določi razliko med različnimi QR in Data
Matrix kodami.
Ko sistemska kamera prebere oznako,
sistem prvo registrira, če je oznaka dejansko prisotna (v kakršnikoli orientaciji) in
potem ugotovi pravilno orientacijo s
primerjanjem vzorcev.

S tem lahko sistem identificira število stolpcev in vrstic ter določi metodologijo
za korekcijo napak, nato pa
izlušči kodirano informacijo. Podatki se nato prenesejo na terminal preko RS-232
povezave.
2D koda je torej našla svojo
mesto v aplikacijah, kjer je
gostota informacij izredno
velika in je presežena meja,
ki jo omogoča zapis s klasično črtno kodo.

Slika 7: Izbira kode
Enostavne nastavitve
Omogočimo branje in avtomatsko nastavitev optimalnih parametrov

Uporaba Omron sistema
za branje 2D kode
Čitalec Omron V530-R110 lahko prebere
QR kodo (Model 1 in Model 2) in Data
Matrix kodo (ECC200).
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Slika 8: Nastavitve parametrov

A
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Identifikacijski sistemi:
PRISTOPNA KONTROLA
Avtor: Tomaž Frelih, univ.dipl.inž.el., ČETRTA POT d.o.o.
Avtomatska identifikacija se uporablja v številne
namene. Ena od zelo razširjenih aplikacij je pristopna
kontrola. Pod tem izrazom razumemo omejitev vstopa
v določene prostore. Širše spada v to kategorijo tudi
vstop na parkirišče in celo dostop do računalnikov. V
bližnje sorodstvo lahko z vidika identifikacije uvrstimo registracijo delovnega časa, alarmne sisteme, v širše pa tudi
vozovnice javnega potniškega prometa, plačevanje cestnine,
smučarske kartice in celo bančne ID kartice
Sistemi pristopne kontrole (angl. Access
Control) običajno spadajo med lokalne
sisteme, omejene na neko podjetje,
zgradbo ali ustanovo. Isti identifikacijski
medij - kartico pa seveda v tem lokalnem
okolju želimo uporabljati tudi v druge
namene kot neke vrste osebni identifikacijski dokument, več o tem v zadnjem poglavju.
Elementi, ki sestavljajo klasičen sistem
pristopne kontrole so:
IDENTIFIKACIJSKI ELEMENT
ČITALNIK
ODPIRALNI MEHANIZEM
KRMILNA ENOTA
KOMUNIKACIJSKA MREŽA
RAČUNALNIŠKI NADZORNI PROGRAM
PODATKOVNA BAZA
POVEZAVE V DRUGE SISTEME

IDENTIFIKACIJSKI ELEMENT

fikacije, pa tudi zaradi robustnosti in manjše možnosti ponarejanja. Manj so v uporabi kartice z magnetnim zapisom (pokvarljive, neudobno in nezanesljivo odčitavanje, vendar nizka cena). Delno pa se
uporabljajo tudi kontaktne smart kartice,
v glavnem tam, kjer so že v uporabi za
druge namene.
Pri sistemih z biometrično identifikacijo
največkrat najdemo čitalec prtsnih odtisov (najboljše razmerje hitrost/cena/udobnost), pa tudi prepoznavanje odtisa roke in očesne roženice. Uporaba biometrične identifikacije je sicer v porastu, vendar še vedno obstajajo tehnološke omejitve v smislu počasnega in manj zanesljivega odčitavanja, višje cene. Zato ima trenutno mesto v pristopni kontroli predvsem za strožje varovane prostore.
V primerjavi z biometrično identifikacijo
ima kartica pač to slabost, da jo lahko izgubimo, nam jo ukradejo, jo celo ponaredijo, jo posodimo, itd.
Vendar se je potrebno zavedati, da noben
sistem pristopne kontrole ne zagotavlja
100% varnosti, ampak je v glavnem namenjen le za preprečitev "civiliziranega"

Vsak kdor želi vstopiti v določeno območje se mora identificirati, da ga sistem
prepozna. Največkrat je to identifikacijska kartica, za strožje varovane prostore
pa tudi biometrični
"podpis" (na
primer prstni odtis).
Pri kartičnih tehnologijah se največ uporablja brezkontaktno kartico, predvsem zaradi
enostavne,
udobne in
hitre identi- Slika 1: Primer uporabe na parkirišču s čitalnikom LR60
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ČITALNIK

Slika 2: Standardna konfiguracija sistema pristopne kontrole podjetja ČETRTA POT
dostopa nepooblaščenim. Še vedno pa
ostane mnogo šibkih točk (mehanski
vlom v vrata ali ključavnico, dostop do
nadzornega računalnika, ...).
Kot že omenjeno je trenutno za identifikacijo najbolj primerna brezkontaktna
tehnologija ID kartic. V prejšnjih številkah smo že omenili, da obstaja več tipov
brezkontaktnih kartic, ki se razlikujejo
predvsem po kompleksnosti integriranega vezja. Standardov na tem področju ni
in jih tudi ni pričakovati, razen mehanskih dimenzij, ki pri sodobnih karticah
ustrezajo standardom bančnih kreditnih
kartic (ISO 7810, ISO 7816). Kljub pomanjkanju standardov so se v svetu in tudi v Sloveniji uveljavile predvsem kartice
na osnovi čipov švicarskega podjetja µEM
in giganta Philips Semiconductors. Prvi
prednjači predvsem s čipi H400x/410x,

ki s svojo ceno trenutno še vedno predstavljajo najnižji nivo brezkontatnih ID
kartic. Vse kar kartica počne, je samo to,
da na frekvecni 125kHz oddaja svojo 64
bitno unikatno kodo.
Žal ta preprostost pomeni tudi možnost
dokaj enostavnega ponarejanja, za kar že
obstajajo povsem legalna in dostopna
orodja in duplikatne kartice. Philips
ponuja več družin bralno/pisalnih kartic
na frekvenci 125kHz - HITAG in 13.56
MHz - MIFARE in i-Code, ki se odlikujejo
predvsem s stopnjo zaščite (kripto
enote, ključi), količino pomnilnika, standardizacijo in podporo. Obstajajo seveda
tudi kartice drugih proizvajalcev, ki pa so
manj razširjene: TI ID, Motorola, Atmel,
Legic, Temic,... Kot pri kontaktnih pametnih karticah, so tudi na tem področju
evropski proizvajalci korak ali dva pred
ameriškimi in azijskimi.
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Čitalniki so seveda pogojeni z vrsto uporabljene identifikacijske tehnologije in
mestom instalacije. Običajno so montirani poleg vrat, ki so ščitene s sistemom.
Velika prednost čitalnikov brezkontaktnih ID kartic je prav v tem, da ne vsebujejo nikakršne odprtine, ki bi bila
izpostavljena vandalizmu, vlomu ali neugodnemu okolju. Še več, lahko je celo
varno montiran za steklom ali katerikolim nekovinskim materialom.
Pri bolj varovanih prostorih (vhodna
vrata, ...) je pomembno tudi to, da vdor v
čitalnik vlomilcu ne da možnosti, da s
tem sprosti ključavnico ali ohromi celoten sistem, kar dosežemo z ločeno enoto
- krmilno enoto, ki "nosi" lokalno podatkovno bazo, algoritem za odločanje in
tudi kmiljenje za sprostitev vrat. Krmilna
enota je lahko montirana na varnem
mestu in s tem dosežemo tudi to, da so
dimenzije izpostavljenega čitalnika čimmanjše. Torej, funkcija čitalnika, kot
najbolj izpostavljene enote, naj bi bila
omejena predvsem na osnovno identifikacijo.
ČETRTA POT ponuja celo paleto čitalnih
mest za različne tipe kartic, dimenzije
ohišij in razdalje čitanja:
CM1 za brezkontaktne kartice 125 kHz,
razdalje čitanja do 15cm
CM2 za brezkontaktne kartice 125 kHz
za razdalje čitanja do 15cm, ohišje za nadometno
ali podometno dozo
LR60 za brezkontaktne kartice 125
kHz, večje razdalje čitanja 60 - 70 cm
(uporabljeno predvsem za parkirišča)
TR1 za brezkontaktne smart kartice
13.56 MHz, za razdalje čitanja do 10
cm
XXL za aktivne kartice na frekvenci
2.4 GHz , velike razdalje čitanja 4 - 10
m
AF43 za daljince na frekvenci 433
MHz, razdalja čitanja več deset metrov

KRMILNA ENOTA
Krmilna enota ima funkcijo samostojnega terminala, ki deluje čimbolj neodvisno in najbolj zanesljivo od vseh ostalih
elementov sistema pristopne kontrole.
Njegove naloge naj bi bile:
komunikacija s čitalniki
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mernih ali namernih zunanjih vplivov.
Krmilna enota sprejme vhodne podatke
iz nadzornega PC-ja. Odločitev ali naj se
ob določeni kartici sprosti zapora v
odvisnosti od naslednjih faktorjev:
številka kartice
trenutni datum in čas
adresa terminala/krmilne enote
trenutno stanje vrat (normalno,
alarmno, ...)
posebni pogoji (status drugih vrat ali
sistemov, dodatne kontrole, status kartice)

SPROSTITVENI MEHANIZEM

vzdrževanje lokalne podatkovne baze
imetnikov kartic in dovoljenj
komunikacija z računalniškim nadzornim sistemom
identifikacija uporabnika in odločitev
o dovoljenju
krmiljenje sprostilnega mehanizma
beleženje vseh dogodkov na sistemu
opcijsko napajanje čitalnikov in električne ključavnice
opcijsko brezprekinitveno napajanje
povezave z drugimi sistemi (alarm,
požar)
Torej precej zahtevnih nalog. Po topologiji ločimo t.i. primarno varnost, kjer ena
krmilna enota skrbi za ena vrata (zanesljivost, varnost) in sekundarno varnost,
kjer lahko ena krmilna enota nadzira
delovanje tudi do 15 vrat (enostavnost,
cenenost). Krmilna enota je zagotovo
eden izmed najbolj ključnih elementov v
varnosti in zanesljivosti sistema pristopne kontrole. Zato je potrebno poudariti,
da je za zanesljivo delovanje sistema nujno, da deluje povsem samostojno, neodvisno od izpadov in nestabilnosti, ki smo
jim priča v PC svetu. Zaželjeno je, da je
terminal montiran na "varnem" mestu,
kjer ne pričakujemo destruktivnih nena-
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Sam termin mogoče ni najbolj posrečem,
vendar obstaja toliko različnih mehanizmov, da jih je težko poimenovati s skupnim nazivom.
Najprej moramo ugotoviti, do česa sistem pristopne kontrole sploh omejuje
dostop. To so lahko zgradbe, hodniki,
sobe oz. prostori, omare in omarice,
posebni prostori (športni poligoni, vojaška območja, skladišče), parkirišče, prehod na cesti, ... Glede na cilj varovanja,
obstajajo tudi različni zaporni elementi
(npr. vrata) in seveda tudi različni mehanizmi (npr. električna ključavnica), ki te
zapore sprostijo. Največ so v uporabi:
električne ključavnice za podboj
električne ključavnice v vratnem krilu
avtomati za vrata (drsni, dvižni, ...)
mehanizem zapornice
trikraki rogel
Zaradi narave pristopne kontrole je običajno zahteva tudi, da se zapora (npr. vrata) tudi zanesljivo zapro po sami uporabi. Zato se ponavadi na vrata namesti
tudi avtomatsko hidravlično zapiralo.
Krmiljenje mehanizmov poteka z brezpotencialnim kontaktom ali impulzom
enosmerne napetosti in z različno dolžino impulza. Pogosto je priporočljivo, da
terminal spremlja stanje odprtosti vrat s
posebnim mikrostikalom (lahko že vgrajenim v ključavnico ali pa ločenim magnetnim stikalom).

KOMUNIKACIJSKA MREŽA
V sistemih pristopne kontrole so seveda
terminali oz. krmilne enote povezani v
neko mrežo, ki je dosegljiva nadzornemu
računalniku. Najbolj običajne so povezave s serijsko asinhrono komunikacijo
(RS232, RS485, tokovna zanka), v zadnjem času pa se zelo uveljavljajo tudi ethernet TCP/IP povezave, predvsem zaradi
enostavne povezave na strežnik, obstoječih instalacij in WAN infrastrukture. V
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prihodnosti bo verjetno vsak terminal
imel svoj IP naslov in bo direktno priključljiv na intranet/internet omrežje.
Ostali obstoječi načini komunikacije
(CAN bus, profibus, WLAN) so v tej aplikaciji zaradi količine podatkov manj primerni.

RAČUNALNIŠKI NADZORNI
PROGRAM
Nadzorni program ima predvsem dve
glavni nalogi:
vnos vhodnih podatkov potrebnih za
delovanje sistema
prenos in shranjevanje dogodkov iz
terminalov
Za pravilno delovanje sistema mora program terminalom "povedati", kdo ima
dovoljenje prehod na določenih terminalih ob določenem času. Vhodni podatki so torej baza kartic oz. uporabnikov in
tabele, ki natančno specificirajo pogoje
za odpiranje vrat.

PODATKOVNA BAZA
Čeprav izgleda sama aplikacija s stališča
programske opreme precej enostavna, je
resna podatkovna baza temelj vsakemu
večjemu sistemu pristopne kontrole.
Število dogodkov, ki jih mora sistem
skladiščiti in kasneje analitsko obdelovati, velikokrat presega zmožnosti "majhnih" podatkovnih sistemov. Zato se vse
bolj uporabljajo velike relacijske baze
podatkov kot npr. ORACLE. Dodaten
razlog za to je lahko tudi integracija v
ostale sklope informacijskega sistema,
predvsem kadrovska evidenca in evidenca delovnega časa.

POVEZAVE V DRUGE SISTEME
Ena od bistvenih zahtev modernih sistemov pristopne kontrole je integracija sistema v lokalno okolje. To pomeni, da
pristopna kontrola ni nek tujek, ampak
integralni del kadrovske, varnostne in
instalacijske sheme podjetja.
Pristopno kontrolo lahko povežemo z
drugimi sistemi na treh nivojih.
skupna kartica za več aplikacij
skupna podatkovna baza
povezave na nivoju strojne opreme
Isto kartico lahko uporabljamo kot identifikacijo uporabnika (zaposlenega) za
celo paleto aplikacij:
vstop na parkirišče
evidenca delovnega časa
naročanje malice
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plačilo malice in drugih artiklov v
menzi
plačilo na samopostrežnih avtomatih
(kava, ...)
aktiviranje/deaktiviranje alarmnega
sistema
dostop do PC-ja, mreže ali programa
dostop do omarice s ključi
dostop do strojev v proizvodnji
identifikacija pri zajemu podatkov v
proizvodnji (delovni nalogi)
službena izkaznica (vizuelni dokument)
Podatkovno bazo si sistem pristopne
kontrole lahko deli predvsem z evidenco
delovnega časa in kadrovsko evidenco.
Predvsem gre za bazo uporabnikov kar-

tic, ki se običajno pokriva z bazo
zaposlenih v podjetju. Z integracijo
dosežemo, da se spremembe v personalni strukturi vnašajo samo na enem mestu
in so tako podatki ažurni in brez napak.
Ostale povezave obsegajo:
povezava s CNS (Centralni Nadzorni
Sistem), ki združuje požarno varnost,
pristopno kontrolo, alarmni sistem in
video nadzor
povezava s požarnim sistemom
pogojeno odpiranje glede na stanje
drugih elementov
domofonski sistem
šifrator kot dodatni varnostni
element.
A
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PassCheck – Sistem za
štetje obiskovalcev
Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o.
PassCheck je vodlini sistem za avtomatično šteteje
obiskovalcev s katerim spremljamo prehode obiskovalcev, strank, kupcev, itd. Sistem je popolnoma prilagodljiv za najrazličnejše objekte kot so npr. stavbe,
shopping centri, trgovine,...
Opis sistema
PassCheck dosega visoko natančnost z
integriranim standardnim industrijskim
software-jem, ki vsebuje napredne
dinamične funkcije zaokrožene v celoto
z VisuCheck nadzornim sistemom za pregled stanja.
Modularni sistemi omogočajo enostavno
projektiranje in nadgradnjo. Z več kot
250 instalacijami se uvršča PassCheck v
sam vrh tovrstnih sistemov kar se tiče
zanesljivosti in uporabnosti. PassCheck
produkti so projektirani za rabo izven
kot tudi v samih objektih. Tradicionalne
stranke so iz trgovskih sektorjev, shopping centri,...
PassCheck uporabljajo tudi drugi komercialni in industrijski sektorji kot so letališča, knjižnice, banke in drugi. PassCheck uporabljajo tudi v bazenih in poštah.

Prednosti sistema
Učinkovito spremljanje prehodov
obiskovalcev na osnovi katerega izvajamo marketinško točno usmerjene
odločitve
Analiza prehodov obiskovalcev je
ključ komercialnega uspeha
Natančne analize trenda gibanja
obiskovalcev
Učinkovit obračun reklamnih površin
in prostorov na osnovi analize prehodov
Analiza različnih klimatskih pogojev
na prehod obiskovalcev
Določitev optimalnega trgovanja
Analiza trenutnih in preteklih
podatkov
Planiranje osebja s pomočjo štetja prehodov
Varnost objekta
Primerjava prehodov lokacij objekta
Usmerjanje
obiskovalcev
prek
PassCheck-a

Spremljanje odziva obiskovalcev na
različne reklame, opozorila,..

Kako deluje
Vsak obiskovalec se avtomatično registrira točno tam kjer to potrebujete.
Analiza podatkov se lahko izvaja na
nadzorni aplikaciji (VisuCheck), na
Vašem PC-ju ali preko modema. Vzdrževanje sistema se tudi lahko izvaja preko
modema, kar izrazito poenostavi
vzdrževanje sistema. Preko grafičnega
vmesnika lahko iz podatkov, ki so na
razpolago, enostavno izdelate grafe,
posebna poročila, tabele,... Te informacije Vam bodo pomagale pri marketinških
odločitvah in njihovem razvoju s tekočimi urnimi, dnevnimi ali tedenskimi podatki. PassCheck Vam omogoča primerjavo trenutnih in zgodovinskih podatkov
s čemer lahko vnaprej predvidite in ukrepate.
Sistem je grajen tako, da lahko šteje prehode ne samo na glavnih vhodih/izhodih
ampak tudi na strateških mestih v objektu, kot so dvigala, stopnišča, parkirišča,...
Sistem omogoča spremljanje smeri gibanja obiskovalcev v obeh smereh (v in iz
objekta), s čemer lahko primerjamo pretok obiskovalcev v in iz objekta. Po posebni prireditvi lahko npr. spremljamo
smeri gibanja obiskovalcev in vidimo njihov odziv.

SISTEMI
-

-

-
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MINI /2G
Manjši sistem. Lahko shranjuje podatke za nekaj dni
Za uporabo v manjših trgovinah, kjer
je podatek o dnevnem obisku dovolj
Horizontalna detekcija gibanja
Elektronika in senzorika je vgrajena v
ohišje operaterskega terminala
Sistem lahko uporablja samo en senzor, kar pomeni, da ne more detektirati smeri gibanja. Vrednost gibanja je
dnevno deljena z dva, da dobimo
pravo vrednost pretoka obiskovalcev.
Sistem lahko shrani podatke za 31 dni.
Sistem je nadgradljiv s sistemom
MINI+/2G

MIDI /2G
Za manjše oz. srednje sisteme kjer se po-

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - Nadzor pretoka oseb

-

datke bere preko operaterskega terminala.
Senzorje se lahko nastavi za horizontalno ali
vertikalno detekcijo.
Operaterski terminal je lahko nameščen do
20 m od senzorike.
Sistem lahko uporablja 32 senzorjev razvrščenih na do 5 vhodih.
Eno ali obojesmerno gibanje.
Sistem lahko shranjuje podatke do 31 dni na
nivoju dneva in 33 dni na nivoju ure.
Sistem je nadgradljiv na MIDI PC/2G z
zamenjavo OP-ja z osebnim računalnikom in
aplikativnim programom MidiAutoMaxi.

-

-

podatke na urni bazi in jih shranjuje v
podatkovno bazo kar omogoča večje
shranjevanje podatkov.
Prikaz števila obiskovalcev v in iz
vhoda in kjer je relevantno znotraj
objekta.
Analize se izvedejo z aplikativnim programom MaxiReports, ki je popolnoma združljiv z Excelom.

-

-

-

-

-

MIDI PC/2G
Enako kot MIDI /2G z razliko, da se
podatki prikazujejo namesto na OP-ju
na osebnem računalniku.
Aplikativni progarm AutoMidi bere
dnevne vrednosti in zgodovinske

-

MAXI 2G
Za srednje in velike sisteme, kjer se
podatki o številu obiskovalcev shranjujejo na osebnem računalniku.
Vsi podatki se shranjujejo v
podatkovne baze.
Senzorji za horizontalno in vertikalno
detekcijo.
V sistemu je lahko priključenih 32
ramp na vsako zaokroženo mrežo.

AVTOMATIKA

Eno ali obojestranska detekcija.
Na vsaki rampi je lahko priključenih
do 32 senzorjev.
Sistem lahko nadzira do 4 mrežne
celote.
Sistem je nadgradljiv z aplikativnim
programom VizMaxi/2G

MAXI RADIO /2G
Enako kot MAXI /2G z razliko, da se za

komunikacijo med rampami (mreža)
namesto žice uporablja radio-veza. A
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Vedno strožje zahteve po
zagotavljanju varnosti
električne opreme strojev, stikalnih blokov, aparatov in naprav
Avtor: Janez Guzelj, Metrel d.d., Horjul

Standardizacija s področja zagotavljanja varnosti tako v EU kot v Sloveniji
postavlja nove zahteve po CE označevanju. Posebej so definirani prvi tipski in
kosovni preskusi za proizvode ter kasnejši periodični preskusi za zagotavljanje varnosti uporabnika. Poleg zagotavljanja varnosti proizvodov je potrebno
zagotoviti varnost delovnih mest in vse opreme, ki se med delom uporablja.
Evropsko prilagajanje standardom napreduje. Oznako CE je najti na mnogih proizvodih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem
življenju. Sledenje standardom in njihova
uporaba je postala nepogrešljivi del za
vse proizvajalce, trgovce ter podjetja, ki
se ukvarjajo z montažo, servisem in vzdrževanjem. Cilj preiskušanja po poeno-

tenih pravilih in postopkih je nujna zagotovitev osnov varnosti za kupce in kasnejše uporabnike.
O uporabi testerjev na proizvodnih linijah smo nekaj že povedali v številki
15/2001. Tokrat bomo v treh poglavjih
podrobneje obdelali periodične pregle-

de in rutinske preskuse, ki so še posebej
pomembni pri zagotavljanju varnosti na
električnih strojih (EN 60204-1/DIN
VDE 0113-1), na stikalnih blokih (EN
60439-1), ter na aparatih in napravah
(EN 60335-1/DIN VDE 0701 T1/DIN
VDE 0702 T1).

Celovito podporo na področju zagotavljanja varnosti vam nudi instrument MULTISERVICER proizvajalca
merilne in regulacijske opreme Metrel d.d. Instrument vsebuje tri področja meritev in nudi vse zahtevane
metode merjenja po ustreznih standardih.
50 17/2001
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1. Zagot a vl jan je v ar nos ti na s tr o jih
NOVE EU SMERNICE EN 6020 4-1
Takoimenovane "strojne smernice" Evropske skupnosti veljajo od 1. januarja 95 za vse nove stroje. V vseh državah in članicah EU velja, da te
smernice prevladujejo nad državnimi zakoni,
predpisi in odredbami.
Od 1. januarja 97 veljajo te smernice tudi za nazaj, za že postavljene strojne parke.

temom kompenzacije upornosti merilnih vezi omogoča izvajanje vseh osnovnih meritev z enim samim parom merilnih vezi

** Pr es k us majhnih pr ehodnih
upor nos ti
z generatorjem AC/ 50 Hz,
napetosti U < 12 V in
tokom I>10 A
AVTOMATSKI start meritve ob sklenitvi
tokokroga
z vgrajenim časovnikom in prikazom rezultata
v Ohm-ih ali Voltih (padec napetosti, preračunan na tok 10A).

KAJ JE STROJ?
Po definiciji je stroj skupnost med seboj povezanih delov ali
sklopov, od katerih je vsaj eden gibljiv in je njihovo skupno
delovanje tako, da se doseže določen namen (npr. preoblikovanje materiala). Iz te definicije so izvzeti stroji, ki delujejo
izključno na podlagi človeških mišic, medicinski instrumenti,
premične stojnice, žično delujoči stroji ( npr. gorske železnice,
dvigala itd), za katere veljajo posebne zahteve.
Če se na kateremkoli stroju ali napravi zamenja, dodela,
prestavi ali spremeni električni del, moramo le tega ponovno
pregledati in preveriti po odgovarjajočih standardih. O poteku
meritev, izmerjenih vrednostih in času izvajanja meritev smo
dolžni voditi ustrezno evidenco.

** Pr es k us izolacijs ke upor nos ti
s preskuševalno napetostjo 500 in 1000 V DC
od 0 do 500 Mohm z vgrajenim časovnikom.

** Pr es k us dielektrične tr dnos ti
z merilno napetostjo 1000V moči 500VA, in
2000V moči 250 VA, izvor AC 50 Hz
z zvočnim in svetlobnim opozorilnim indikatorjem prekoračene nastavljene maksimalne vrednosti skupnega toka ali komponent (kapacitivni, realni)
z vgrajenim časovnikom

CELOVITA PODPORA V
INSTRUMENTU MULTISERVICER
Novi tester varnosti strojev, stikalnih blokov in naprav je posebej prilagojen meritvam na strojih. S praktičnimi rešitvami in
metodami nudi pomoč za enostavno in samostojno izvajanje
vseh potrebnih meritev.
Instrument je vgrajen v robustnem, proti udarcem odpornem
ohišju. Zaradi majhne teže je aparat posebej primeren za
prenosno uporabo in terenske meritve v tovarnah.
Vgrajena posebna AVTO funkcija za izvajanje meritev izenačitve potencialov ter padcev napetosti na merilnih spojih omogoča uporabniku samostojno delo tudi pri večjih strojih in kompleksnih meritvah.
Tako lahko merilec izvaja meritve na oddaljenih merilnih spojih brez prenašanja instrumenta in brez vsakokratnega pritiskanja na tipko START. Vse, kar je potrebno, je sklenitev
tokokroga in meritev se prične samodejno. Po zaključku meritve nam instrument z zvočnim signalom javi, ali meritev
ustreza ali pa je izven limitne vrednosti.
Posebej prilagojena večnamenska vhodno - izhodna enota s sis-

** Pr es k us pr eos t ale nape t os ti

z merilnikom poteka padca napetosti in
avtomatskim preračunavanjem časa za izklop
v najslabšem primeru,
za meritve na notranjih in zunanjih delih

(meritev neprekinjenosti ozemljitvenega vodnika, meritev izolacijskih upornosti in meritev preostale napetosti).
Dodaten izhod za priključitev visokonapetostnih merilnih vezi
(meritev dielektrične trdnosti) pa zagotavlja maksimalno
A
varnost za merilca.
Nadaljevanje v prihodnih številki:
Zagotavljanje varnosti na stikalnih blokih,
Zagotavljanje varnosti prenosnih aparatov in naprav

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

Vstopna točka v sodoben jutri...

h t t p : / / w w w. a v t o m a t i k a . c o m
No vo! Vsebine r e vije Avt omatik a
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Napredna mrežno podprta merjenja
in nadzor na LabVIEW osnovi
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje
nženirji lahko sedaj za izgradnjo porazdeljenega sistema za
nadzor in upravljanje v realnem času uporabljajo National
Instruments LabVIEW, vgnezden v kompaktnih, industrijskih
Fieldpoint modulih. Z uporabo vozlišč, ki jih poganja nova
FieldPoint 2000 serija mrežnih modulov lahko inženirji zgradijo
zanesljive, samostojne merilne in krmilne rešitve.

I

Z uporabo enostavnega LabVIEW grafičnega načina
programiranja, lahko uporabniki izdelajo njihovim
potrebam prilagojene aplikacije in jih nato prenesejo
v FieldPoint 2000 družino
mrežnih modulov, kjer se
na posebnem procesorju izvajajo v operacijskem sistemu, ki deluje v realnem času.
”Veselimo se uporabe novih
FieldPoint 2000 modulov v naši
proizvodnji in testnih postopkih ter njihove vključitve v naše proizvodne linije”,

je dejal Steve Axelrod, vodja izdelave tipal in merilne opreme pri Honeywell-Measurex.
”Verjamemo, da bodo FieldPoint 2000 uporabni v veliki paleti aplikacij, vključno z porazdeljenim
upravljanjem. Naše izkušnje so, da National
Instruments ponuja kvalitetne strojne in programske rešitve, ki se odlično povezujejo s FieldPoint opremo, kar nam precej
olajšuje razvoj.” Sistemi, zasnovani na
družini FieldPoint 2000 so enostavni za

razvoj, namestitev in vzdrževanje, ker
uporabljajo uporabniško nastavljivo programsko opremo ter modularno, mrežno
strojno zasnovo. Vsak od teh inteligentnih vozlišč lahko deluje kot samostojna
enota v omrežnem sistemu in hkrati komunicira z nadzornim Windows računalnikom. Inženirji lahko te module vključujejo v obstoječe Ethernet sisteme ter se
hkrati povezujejo in komunicirajo z RS232 serijskimi napravami. »LabVIEW Real-Time in FieldPoint 2000 družina modulov izkoriščajo zmogljivost in enostavnost sistemov zasnovanih na PC osebnih
računalnikih ter jih hkrati razširjajo v
omrežni sistem inteligentnih vozlišč za
meritve in upravljanje«, pravi dr. James
Truchard, predsednik National Instruments, direktor in njegov soustanovitelj.
»Ti FieldPoint moduli utelešajo konvergenco glavnih tehnoloških trendov - od
manjših, bolj vgnezdenih inteligentnih
sistemov, do vse večje uveljavitve Etherneta v industriji, do aplikacij pripravljenih za Web ter združevanja proizvodnje
in testiranja.«

O FieldPoint
FieldPoint je modularen sistem za mer-
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itve in upravljanje, ki ga sestavlja serija analognih, digitalnih in
mrežnih modulov ter podnožij. Različni tipi mrežnih modulov
omogočajo prenos želenih procesnih vrednosti preko Ethernet,
serijskih, Foundation FieldBus in brezžičnih omrežjih.
FieldPoint vhodno/izhodni moduli združujejo pripravo in
zajem signalov z direktno povezljivostjo na različne vrste tipal,
vključno z napetostjo, tokom, termočleni, uporovnimi tipali
temperature, releji in pulznimi dajalniki. FieldPoint moduli so
na voljo z 8 ali 16 vhodi, kot tudi dvokanalne izvedbe za bolj
razdrobljene sisteme.

O LabVIEW Real-Time
NI LabVIEW Real-Time razširja osnovno LabVIEW razvojno
okolje z možnostjo kreiranja vgnezdenih sistemov, ki se izvajajo
v realnem času na inteligentnih NI merilnih napravah, vključno
z mikroprocesorskimi vgradnimi kartami, PXI kontrolerji in
FieldPoint 2000 družino mrežnih modulov. Uporaba LabVIEW
Real-Time okolja daje inženirjem moč razvoja časovno kritičnih,
real-time rešitev z de-facto industrijsko standardnim orodjem in
v industriji preverjeno strojno opremo. Poleg tega, inženirjem,
ki že poznajo LabVIEW omogoča, da lahko takoj pričnejo z
razvojem časovno kritičnih aplikacij za merjenje in upravljanje
v LabVIEW Real-Time. Več informacij lahko najdete tudi preko
A
glavnega spletnega mesta http://www.ni.com.
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DT Analyst - sledenje in
upravljanje z zastoji
Programska orodja podjetja Wonderware za
kontrolo in nadzor proizvodnih procesov
Avtor: Ernest Krajnc, WW Engineering, Maribor
rogramsko orodje DT Analyst je namenjeno definiranju, sledenju, analizi in odpravljanju zastojev v proizvodnem procesu. Z optimizacijo proizvodnih resursov povečamo produktivnost obstoječe proizvodne opreme in na ta način zmanjšujemo
proizvodne stroške ter posledično večamo dobiček. Preden investirate ogromne vsote v novo strojno opremo, opravite analizo obstoječe s programom DT Analyst! DT Analyst deluje v okolju Windows
2000 (strežnik) in Windows NT (odjemalci).

P

DTAnalyst 1.0 je povsem samostojen produkt podjetja Wonderware. DT Analyst
Server vsebuje kot osnovno relacijsko
bazo podatkov MS SQL Server. Kot odjemalce nudi DT Analyst zraven različnih
programskih paketov tudi več klientov,
od katerih sta najbolj izpostavljena DT
Analyst DownTime Editor in DT Analyst
Event Monitor. Poročila o zastojih in
delovanju se oblikujejo poljubno s
pomočjo orodja DT WEB Reporting. Že
samo ime odjemalca pove, da so vsa
poročila izdelana za distribucijo preko
Intraneta/Interneta, kar pomeni enostaven dostop do poročil z navadnim
Internet brkljalnikom.

Koristi, prednosti
V proizvodnem okolju je težko ugotoviti
pravi vzrok zastoja. Spremljava procesov
v realnem času omogoča zajetje vseh,
tudi hkratnih vzrokov zastojev na nivoju
sistema in celotnega podjetja.
DT Analyst omogoča podjetjem optimizacijo proizvodnega procesa s sprostitvijo t.i. skritih kapacitet (problemi z
pretokom materialov in produktov, zastojev, ozkih grl, vzdrževanja...). Z
avtomatskim zajemom, definicijo in
beleženjem zastojev se zmanjšujejo stroški ročnega vnašanja trajanja zastojev (približne vrednosti!). Enako velja
za izdelavo poročil (dnevnih, mesečnih,

Slika 1: Pregled zastojev preko Interneta s pomočjo DT WEB Reporter

54 17/2001

AVTOMATIKA

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - DT Analyst - sledenje in upravljanje z zastoji

Slika 2: Hkraten nadzor proizvodnje in sledenje zastojev
letnih), kar DT Analyst omogoča avtomatizirano in v željeni obliki.
Historizacija vseh zastojev in drugih
podatkov omogoča optimizacijo intervalov vzdrževalnih posegov, kar povečuje
produktivnost in zmanjšuje stroške
vzdrževanja (motenje proizvodnje!).
Prilagodljiv system DT Analyst-ovih odjemalcev omogoča pregled in dostop do
podatkov in poročil z navadnim Internet
brkljalnikom. Značilnosti, lastnosti
Enostavno
definiranje
zastojev,
upravljanje s podatkovno bazo in
izdelava poljubnih poročil
Distribucija podatkov do odjemalcev
po WEB sistemu (Intranet, Internet)

Odprta arhitektura strežnik/odjemalec
Integracija s FactorySuite
DT Analyst ne zahteva instaliranih ostalih aplikativnih programskih modulov,
kot npr. ERP, MES ali SCADA sistemov.
Enostavno ga je mogoče povezati z
različnimi sistemi in tako še izboljšati
informatizacijo proizvodnega procesa v
vašem podjetju. DT Analyst je sicer
popolnoma kompatibilen z programsko
zbirko Wonderware FactorySuite, vendar
ne zahteva njene instalacije oz. zagona
kateregakoli modula. DT Analyst je
popolnoma samostojno programsko
orodje.
A
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PC merilni instrument
Avtor: mag. Jure Knez, Andrej Orožen
svetu, kjer v večkanalni merilni tehniki na eni strani prevladujejo klasični instrumenti, kot so osciloskop, grafični zapisovalnik, x-y zapisovalnik ter frekvenčni analizator, na drugi strani pa s pojavom široke palete merilnih A/D kartic za PC računalnik zahtevni programski paketi za razvoj aplikacij, se v zadnjem času pri čedalje več uporabnikih pojavlja vprašanje, kako
združiti ta dva svetova. Uporabniki, navajeni klasičnih instrumentov, namenjenih točno določeni nalogi, se kljub številnim prednostim, ki jih ponuja PC oprema, težko odloča za prehod predvsem
zaradi enostavnosti uporabe klasičnih instrumentov, nezmožnosti
priklopa različnih signalov (npr. visoke napetosti, temperatur …)
direktno na AD pretvornik ter kvalitete signala (presluh med kanali, nivo šuma …).

V

Zasnova merilnega
računalnika
Želja pri razvoju merilna računalnika je
bila zgraditi kompaktno enoto, na katero
se lahko priključijo poljubni galvansko
izolirani moduli (za meritve napetosti,
toka, visoke
napetosti,
merilnih listkov, vibracij, temperatur,
…), izničiti
šume s posebnim dvojnim kovinskim ohišjem ter pripraviti enostavno programsko opremo, ki bo služila kot
dober nadomestek klasičnih merilnih
instrumentov. Tako v enem ohišju in
enem programskem paketu Dewesoft
združuje prav vse klasične merilne instrumente, ki lahko celo tečejo vzporedno.
Rezultat razvojnega dela je DEWETRON
30x0, ki tehta le približno 5 kg. Naprava
je tako majhna, da jo lahko brez truda
prenašamo v poslovnem kovčku. Zaradi
uporabe standardnih izmenljivih PC
komponent, je naprava investicija za prihodnost. V napravo lahko priključite 8
merilnih modulov. Njen večji brat, serija
20x0, lahko sprejme 16 merilnih modulov ali se brez modulov uporabi kot
industrijski računalnik s do 6 prostimi
ISA ali PCI vodili. Za fiksne aplikacije je
na voljo DEWE-RACK, ki vsebuje ohišje
za module in se priključi na AD karto,
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nameščeno v navadnem ali industrijskem PC ohišju. Nov izdelek DEWEBOOK ima v ohišju že vgrajeno AD karto
in podatke prenaša prek USB vmesnika
(tipično za uporabo v prenosnem
računalniku).
Z merilnimi računalniku
se ponuja standardna
merilna
p ro g r a m s k a
oprema Dewesoft, seveda pa
odprt PC sistem
omogoča uporabo ka-

terikoli
orodja za izdelavo aplikacij (DasyLab, LabView, Visual Basic, C++, Delphi …).
Za te programske pakete so zgrajene knjižnice za programsko podporo merilnega
instrumenta (programabilnih modulov).
Včasih pa standardna strojna oprema ni
dovolj, zato so na voljo posebne izvedbe
za točno določene naloge. V naslednjih
odstavkih je opisanih nekaj tipičnih
aplikacij merilnih računalnikov.

Grafični rekorder
Za to aplikacijo je uporabniku na voljo 16
vhodnih kanalov s stopnjo odčitavanja
200ks/s pri resoluciji do 16 bitov. Podatki se shranjujejo na trdi disk in vzporedno prikazujejo na ekran v kateremkoli instrumentu. Visoka svetilnost ekrana zagotavlja odlično sliko celo pri direktni sončni svetlobi. Raznovrstne možno-
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sti proženja omogočajo, da napravo uporabljamo kot pisalnik za motnje in kot napravo za odkrivanje napak. Zapisane podatke lahko potem enostavno obdelujemo v sami napravi ali pa jih prenašamo
na drugi računalnik preko vgrajenega
ZIP-gonilnika, CD zapisovalnika ali omrežja (LAN). Priključek tiskalnika preko
vzporednega vmesnika omogoča izpis
protokola neposredno na licu mesta.

Digitalni osciloskop
DEWE 3010-DSO nudi uporabniku 2 ali 4
kanalni osciloskop z do 100MS/s pri 12
bitni ločljivosti ali 500MS/s (2 GS/s
vzorčenje) pri 8 bitni ločljivosti.

Transienten recorder/ merilnik
prehodnih pojavov
DEWE 3010-TR nudi do 16 kanalov z 12bitno resolucijo in vzporednim odčitavanjem vseh kanalov z do 1.25 MS/s po
kanalu. Druge značilnosti so še: raznovrstne možnosti sprožnika, globine pomnilnika do 2 MS/s po kanalu, segmentacija pomnilnika in časovni pečat za vsak
dogodek.

Merilnik kakovosti
električne energije
PNA analizator nudi vse instrumente, pomembne za oceno kakovosti električne
energije pos standardu EN50160. Dodani
so instrumenti za merjenje električnih
veličin, vektorski osciloskop, merilnik flikerjev, posebnih dogodkov ter telegramov. Program omogoča tudi zapis v bazo
podatkov, ki jo kasneje z oddaljene lokacije analiziramo s posebnim programskim orodjem PMT.

FFT analizator
DEWE 3010-FFT je 8 do 32 kanalni FFT
analizator, ki deluje v realnem času do 80
kHz signalne pasovne širine in dinamiko
96 dB. Vzporedno odčitavanje kanalov s 163 kS/s in istočasni antialiasing filter z 200 dB/oktavo
zagotavljata visoko kakovost
analize.

PRIMERNOST UPORABE
V INDUSTRIJI
Tako DEWE-PORT 2010
kot tudi DEWE-3010 zasnovan v znamenju visokih zahtevkov za
primerno uporabo v
industriji. Z uporabo posebnih mate-

rialov (Al-Cr ohišje v sendvič izvedbi) in
posebnih dušilnih elementov lahko tudi
tukaj dosežemo najboljše NF in VF zaščitne lastnosti, ESD in EMV odpornost, kakor tudi odpornost na tresljaje in vibracije. Pogoji uporabe so v območju MILspecifikacije 810C. DEWETRON proizvaja v skladu z ISO 9001, ISO 140001 in CE
predpisi.

Programski
paket Dewesoft

čajo opravljanje zelo specifičnih meritev.
Če pa vzamemo povprečnega uporabnika klasičnih merilnih inštrumentov, so
takšni sistemi neprimerni za splošno
uporabo. S popolno podporo A/D pretvornikov različnih proizvajalcev in njihovo nadgradnjo z ojačevalniki podjetja DEWETRON so vse nastavitve uporabniku
dostopne na razumljiv in enostaven način. Programski paket je napisan za okolje
Windows. Računalniško podprta programska oprema je zgrajena modularno in
je zato uporabna za vse posebnosti različnih tehničnih meritev. Programska oprema je na voljo v angleškem, nemškem,
francoskem, italijanskem, korejskem in
seveda tudi slovenskem jeziku.

Posebej ponosni smo na programski
paket Dewesoft, ki je v celoti razvit v
Sloveniji in se odlična prodaja po celem
svetu. V svoji osnovni ideji progamski paket predstavlja nadomestek klasičnih instrumentov in ponuja ob
enostavnosti
uporabe vse prednosti, ki jih
ponuja merilni
računalnik pri
shranjevanju in
obdelavi podatkov. Predstavlja
vmesno stopnjo
med splošnimi
merilnimi siste- Slika 3: Seznam merilnih kanalov
mi, ki so običajno zelo zahtevni
za uporabnika,
in specialnimi
merilnimi sistemi, ki so prirejeni zgolj za merjenje na določenem stroju. Dosedaj je bil razvoj usmerjen v
izde-

Slika 4: Kalibracija merjenih signalov s prikazom vrednosti
lavo merilnih sistemov, ki omogočajo
izgradnjo merilnih
aplikacij ter po
drugi strani sistemov, ki omogo-
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Območja in filtri merilnih ojačevalnikov
se lahko nastavljajo znotraj programske
opreme. Pri kalibraciji so takoj vidne tudi
vrednosti direktnih meritev ter skalirane
vrednosti, kar močno olajša kalibracijo
meritev.
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Sliki 5 (levo) in 6 (desno): Grafični prikazovalnik s poljubnim številom kanalov

Sliki 7 (levo) in 8 (desno): Frekvenčni analizator (levo) in X-Y prikazovalnik (desno)
Možna je tudi kalibracija na osnovi
izmerjenih referenčnih vrednosti - tako
povprečnih kot RMS.
Za prikaz na ekranu lahko uporabnik
določi vizualne gradnike, ki so jim prirejeni ustrezni merilni podatki, ki jih med
merjenjem le-ta gradnik izpisuje.
Osnovni gradniki za izpis na ekranu so:
številčni prikazni povprečne, maksimalne, minimalne oz. Srednje korenske vrednosti signalov;
prikaz časovnega zapisa signalov (osciloskop),
pregled časovnega zapisa signalov za
daljše časovno obdobje (zapisovalnik),
pregled x-y zapisa čez daljše časovno
obdobje.
prikaz frekvenčnega spektra signalov,
prikaz CPB (1/1, 1/3, 1/n oktave)
spektra;
FRF analizator (prenosne funkcije);
orbitalna analiza signalov;
Posnete podatke je možno izvoziti v različnih programskih formatih, vključno z
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Excel, FlexPro, ATI, Ideas, Matlab, Diadem ali ASCII text. S COM tehnologijo so
izdelane predloge v Excel ali Flexpro formatu. V vsakem trenutku je možno shranjene podatke pretovriti v poročila, prirejena uporabniku. Uporabnik lahko generira tudi svoja poročila po želji in potrebah.
Za napredne uporabnike se programska
oprema lahko uporabi kot COM server za
enostavno izdelavo aplikacij.
Glavno vodilo programske opreme je zanesljivost v delovanju. Če pride do napake, se program ne zaustavi in ne čaka na
poseg uporabnika, ampak se v posebno
datoteko zapiše vzrok napake in modul,
kjer je do napake prišlo ter čas pojava in
deluje normlano naprej.
Programska oprema poleg širokim
možnosti zelo učinkovita in enostavna za
uporabo, kar kaže tudi odziv trga. Uporabniki se nahajajo od Amerike do Daljnega vzhoda v avtomobilski, vojaški, letalski, vesoljski industriji in drugih. Le
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nekaj zvenečih imen:
NASA, Honeywell, BMW,
Ferrari, Lockheed Martin,
Siemens,
Intel...
Opis, internet
predstavitev
v "živo" ter demo verzijo programske opreme ter ostale strojne opreme najdete
na straneh:
www.dewamerica.com,
za ostale informacije pa
pokličite zastopnika DewA
etron.

Slika 9: Avtomatsko generirano poročilo ob izvozu
podatkov v Excel ali FlexPro
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Bluetooth kot
univerzalni vmesnik
Avtorja: Stojan Peršin (na sliki), Boris Tovornik, Laboratorij za procesno avtomatizacijo, UM-FERI
Preobilica povezovalnih kablov, ki se valjajo po mizi, pa tudi
povsod drugod postaja nočna mora marsikaterega računalniškega uporabnika. Podobna situacija je tudi v avtomatiki,
kjer nosi opisan problem s sabo tudi noto (ne)varnosti. Obetajoča tehnologija, ki naj bi nas rešila teh zadreg se imenuje
Bluetooth. V prispevku so opisane osnove Bluetootha, možnosti uporabe v današnjem času ter v prihodnje, pa tudi nekaj praktičnih
izkušenj ob poskusu implementacije Bluetootha v praksi. Zanima nas, ali
gre za modno muho, ali za resnično obetajočo novost in pa seveda njegove
možnosti uporabe v avtomatiki, kjer so brezžične povezave zaradi prisotnih elektromagnetnih motenj že od nekdaj posebno poglavje komunikacij.
Uvod
Povezovalni kabli postajajo vedno večji
problem. Veliko povezav znotraj pisarne
je krajših od deset metrov, hkrati pa je
tudi število naprav, ki naj bi komunicirale istočasno, zelo omejeno. Večinoma
so vezane v nek ožji krog (npr. okrog
računalnika), izven tega kroga pa direktno komunicirajo le redko, vendar je
dobro, da imajo tudi to možnost. Takšno
je stanje v okolici marsikaterega računalnika in tega se je zavedala tudi skupina
strokovnjakov, ki so si zadali za cilj ustvariti napravo za univerzalno radijsko
povezovanje kratkega dosega, ki naj
odpravi vso to zmešnjavo kablov. Skupaj
z okoliškimi pritiklinami, protokoli ter
vsem kar sodi zraven, so novost poim e n ova l i
Bluetooth
wireless
technology.

Bluetooth je namenjen univerzalnemu
povezovanju različnih naprav

Na pobudo Ericssona je bila ustanovljena
posebna interesna skupina Bluetooth
SIG (SIG-Special Interest Group) v katero so bili na začetku poleg Ericssona
vključeni še IBM, Intel, Nokia in Toshiba.
Pozneje so se v osnovno skupino Bluetooth SIG-a kot "Promotor Group" vključile še tovarne 3COM, Lucent, Microsoft
in Motorola. V okvirju Bluetooth SIG-a na
osnovi upoštevanega standarda danes
uveljavlja svoje interese okoli 2000 proizvajalcev. Večina jih uporablja to brezžično mrežno tehnologijo v svojem dizajnu ali v razvoju lastnih proizvodov. Osnovna tehnologija je bila s strani Bluetooth SIG-a prvič predstavljena javnosti v
maju 1998 leta kot brezžična aplikacija.
Osnovna ideja je poceni energetsko racionalna brežična povezava, ki na kratkih
razdaljah v popolnosti nadomešča kabelske povezave. Rešitev je mogoče integrirati praktično v vse elektronske naprave,
ki imajo potrebo po podatkovni komunikaciji. Razvoj standarda verzije 1.0 je bil
zaključen julija 1999, verzije 1.1 februarja
2001, v pripravi pa je verzija 2.0.

Bluetooth enote
Zgodovina Bluetootha
Ime Bluetooth ("modri zob") je izbral
švedski koncern Ericsson, ki je pobudnik
te vrste brezžične tehnologije, kot spomin na danskega kralja Haralda II, ki se je
imenoval tudi Harald Bluetooth. Bil je viking in je vladal Danski med leti 940 981, bil pa je znan po naprednih vizionskih razmišljanjih in ukrepih ter po tem,
da je znal pripraviti ljudi do medsebojne
komunikacije. Iniciatorji mrežne tehnologije so gradili na istih osnovah, kar je
bil razlog za izbiro imena.

Glavna prednost Bluetootha je, da
omogoča v mobilnem področju nevidno
komunikacijo naprav. Za doseganje optimalne tako razvojne kot produktne rešitve pa je uporabniku na voljo več enot, ki
se nadgrajujejo.
Osnovna enota (Core, Bluetooth Radio)
je sestavljena iz analognega in digitalnega dela, oziroma iz VF-dela in kontrolerja
za osnovno pasovno področje, ki služi
kot vmesnik za "Host-sisteme" (na primer
PC, tiskalnik, video-sistem, prenosni telefon, prenosni računalnik,itd.). Predvidena oddajna moč je 1 mW, kar omogoča
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prenos do razdalje 10m, ali pa 100 mW z
dodatnim ojačanjem, kar omogoča komunikacijo do 100 m, ostale lastnosti pa
so:
Frekvenčni obseg 2,402 GHz - 2,480
GHz
Frequency hopping (menjavanje frekvence med oddajanjem) 1600 channel
hop/s
79/23 kanalov (Evropa, Amerika/Japonska, Francija, Španija)
pasovna širina 1 MHz
modulacija GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
frekvenčna deviacija nosilca je +/- 140
kHz za "1" in +/- 175 kHz za "0"
hitrost prenosa podatkov od 300 bps
do 460.8 kbps, 57,6 kbps pa je privzeta vrednost
Kljub izjemnim lastnostim pa so dimenzije radijskega dela presenetljivo majhne.
Meri le 10x14x1,6 mm in vsebuje vse potrebne dele razen antene in kristala.

Bluetooth Core vsebuje vse razen kristala in

antene
Blokovna shema Bluetooth Core enote

Za lažjo implementacijo v smislu OEM
integratorjev je na voljo tudi enota, imenovana Bluetooth Modul, ki ima ob
Bluetooth Radiu integrirano še anteno,
oscilator, regulatorje napetosti, FLASH
ter procesorje in vmesnike za UART, USB
in PCM, vse skupaj pa je še vedno manjše
od vžigalice. Za razvojne namene je bolj
primeren Application Tool Kit, ki ima
zraven opisanega še nekaj periferne elektronike ter konektorje za lažjo priključitev povezovalnih kablov in se prodaja v
kompletu z le-temi ter pripadajočo programsko opremo.
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Tudi kompleten
Bluetooth modul je še vedno zelo majhen

Application Tool Kit
Komunikacija ter
povezovanje v mrežo
Bluetooth omogoča prenos podatkov in
govora. Topologija omrežja z Bluetooth
napravami je skoraj neomejena, saj omogoča razpršena omrežja in povezavo med
več pikonet omrežji. Sam Bluetooth modul med iskanjem sogovornika prepozna
vse ostale module in je pripravljen z njimi komunicirati. Bluetooth omogoča
tudi vključitev ostalih naprav v omrežje
brez posega v samo organizacijo omrežja, saj vsi prepoznajo novega prišleka takoj ko se le ta prvič prijavi. Zaradi GFSK
modulacije je prenos hiter in odporen na
EM motnje. Zaradi majhne oddajne moči
ne povzroča motenj drugim napravam v
okolici in omogoča uporabo iste frekvence dvakrat v majhnem območju (npr v
eni stavbi ali tovarni).
Delovno frekvenčno področje se začne
pri 2,402GHz in konča pri 2,480GHz v
tako imenovanem brezlicenčnem ISM
(Industrial, Scientific, Medical) pasu.
Znotraj tega pasu je predviden frekvenčni "hopping" (skočni ali poskočni)
postopek v 79 korakih po 1MHz. Spremembe frekvence potekajo do 1600 krat na
sekundo.
V kolikor začneta delovati dve ali več naprav (znotraj tako imenovanega Piconeta
je lahko do osem naprav), se identificirajo posamezni Bluetooth-kontrolerji preko individualnega in nezamenljivega 48
bitnega števila, ki je hkrati serijska številka čipa. Prva v okviru mreže aktivirana
naprava prevzame vlogo Masterja in kr-
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mili tudi "hopping-frekvenco" s 1600
"hopps-ov" na sekundo. Komunikacija je
uporabna tudi za prenos govora s hitrostjo 64 kbit/s. Protokol omogoča en
sinhroni podatkovni ter do tri sinhrone
govorne kanale, ali en kanal, ki dovoljuje
istočasni asihroni podatkovni in sinhroni
govorni prenos. Brutto prenosna hitrost
je 1Mbit/s, realna preko UART vmesnika
pa 460 kbit/s.
Omenjene Piconete, ki imajo lahko poleg
masterja še do sedem naprav, je mogoče
združiti v tako imenovani Scatternet pri
čemer deluje vsak Piconet na različni
"hoppping-frekvenci", tako da ne prihaja
do motenj med napravami iz Piconet 1
na Piconet 2. Posamezni Piconet-masterji lahko komunicirajo med seboj in tako
se oblikuje Scatternet. Na tak način se
lahko realizira mreža (z minimalnim številom trkov) z do 10 Piconetov, ki oblikujejo en Scatternet.
Rešitev kaže veliko robustnost pred
zunanjimi motnjami v primerjavi z drugimi izvedbami. Dosežena je predvsem
preko hopping-frekvence in krajših podatkovnih paketov.

tehnologije v življensko okolje invalidnih
oseb (BTILE), pri čemer lahko omenjena
tehnologija služi za povezovanje različnih naprav, kot so telefon, TV, videorekorder, kamera, stikala, luči…
Izkušnje so pokazale, da je teorija kot že
velikokrat, zelo enostavna, v praksi pa
zadeve ne stečejo čisto gladko. Sama
instalacija priložene programske opreme
je potekala brez težav v dobro znanem
Windows okolju na računalniku z vsaj
enim prostim USB portom. Ko se
poskusi izdelati prvo aplikacijo, pa je
koristno imeti ob sebi izkušenega računalničarja (če nismo to sami), ki živi v
okolju ASP, COM, ADS, XML, UpnP in kar
je še sorodnih kratic. Prvo presenečenje
je že število strani specifikacij, ki presega
tisoč strani in še dodatnih petsto strani
opisov komunikacijskih profilov, brez
katerih tudi ne gre. V pomoč utegne biti
pred kratkim izdana IEEE knjiga z
naslovom "Kako v Bluetooth specifikacijah najti, kar potrebuješ", kar kaže, da se
z podobnim problemom srečuje veliko
uporabnikov. Na srečo delujejo priloženi
primeri aplikacij brez težav (vsaj za USB
port), omogočen pa je tudi vpogled in
spreminjanje izvorne kode, kar je tudi
najlažji način za prve korake.

Konkurenčne tehnologije

Primer mrež Piconet ter Scatternet
Izkušnje pri delu z Bluetooth
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je dobila od sponzorja
dva kompleta Bluetooth Application
Tool Kit, ki sta bila uporabljena za spoznavanje s to novo tehnologijo. Zastavljen
je bil projekt implementacije Bluetooth

Bluetooth je lahko v pomoč invalidnim osebam
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Seveda Bluetooth ni edina in še zdaleč ne
prva brezžična tehnologija na trgu,
ampak ima v boju za tržni delež kar nekaj
tekmecev. Dobro znan in zelo razširjen je
standard IrDA, ki omogoča brezžično komunikacijo preko infrardeče svetlobe.
Komunikacija je hitrejša kot pri Bluetooth z omejitvama, da gre za point-topoint komunikacijo, ter da morata biti
napravi, ki komunicirata v vidni liniji.
"Wireless LAN" bazira na IEEE 802.11 standardu in je namenjen zamenjavi mreže
znotraj objekta. Število naprav v mreži je
lahko veliko, tudi hitrosti so visoke, deluje pa v območju 2,4 GHz. V primerjavi z
Bluetooth imajo tovrstne naprave večjo
porabo energije, posledično tudi večje
dimenzije in je torej vgradnja v mobilne
napravice omejena.
Tudi "Home RF" tehnologija deluje v
frekvenčnem območju 2,4 MHz in je tudi
sicer podobna Bluetoothu. Ne omogoča
prenosa govora, ampak le prenos
podatkov (v ad hoc omrežjih), frekvenca
"hopsanja" pa je le 8 Hz.
"Ultra-Wideband Radio" je nova tehnologija, ki uporablja kratke impulze razprše-

TELEKOMUNIKACIJE - Bluetooth

ne po širokem frekvenčnem pasu. Sama
tehnologija še ni razvita do te mere kot
Bluetooth, pričakuje pa se visoke zmogljivosti ob nizki porabi energije.

Prihodnost Bluetootha
Bluetooth je bil zasnovan za vgradnjo in
uporabo v mobilnih telefonih, prenosnih in stacionarnih računalnikih, ostalih
prenosnih ter brezžičnih napravah (npr.
digitalni fotoaparati, slušalke…) ter kot
univerzalni vmesnik za druga omrežja. V
prihodnosti se predvideva razširitev
uporabe Bluetootha na področja kot so:
Nadzor dostopa
Elektronsko plačevanje
Naprave za razvedrilo
Hišna avtomatizacija
Nadzor industrijskih naprav
Prva lastnost Bluetootha, na kateri
temeljijo njegove bodoče aplikacije je
omogočena z njemu lastno identifikacijsko številko - kodo, kar omogoča, da pre-

Bluetooth struktura je kompleksna
vzame naprava (npr. GSM telefon z vgrajenim Bluetooth) vlogo ključa, s katerim
so uporabniku dane določene pravice
bodisi v lokalnem računalniškem sistemu, bodisi širše, kot je na primer oddklepanje vrat stanovanja ali avtomobila.
Skeptiki seveda podvomijo v varnost ter
takoj pomislijo na možnost "ponarejanja"
kode in frekvence. To je možno, le da je
treba ob tem upoštevati še vsaj tri
dodatne informacije. Kot prvo, da je večina današnjih vlomilcev bolj "usposobljena" za delo z izvijači, kladivi ipd., kot pa
za delo z visoko tehnologijo elektronike.
Kot drugo, ta možnost že danes obstaja,
saj se večina avtomobilov odklepa s
pomočjo radijskih valov, pa se zaradi tega
nihče pretirano ne razburja. In kot tretje
(vendar nenazadnje) omogoča Bluetooth
močan trojni sistem kodiranja. Zraven
edinstvene serijske številke, ki je 48
bitna, sta na razpolago še dva 128 bitna
ključa.
Druga lastnost Bluetootha, uporabna za
bodoče aplikacije, je prikaz podatkov. Če

se pomisli na razširjenost mobilnih telefonov, ter da so prav oni eden glavnih
"akterjev" pri razširjanju Bluetooth
tehnologije, se kar sama ponuja možnost
uporabe mobilnega telefona za prikaz
podatkov. Govorimo o nekaj osnovnih
podatkih vsake naprave in ne o SCADA
sistemu, so pa zmožnosti prikaza
primerljive z WAP SCADA ob približno
50 krat večji hitrosti. Takšen prikaz na
mobilnem telefonu ima dve prednosti.
Prva je, da gre za uporabniku znano okolje, saj mobilni telefon uporablja vsakodnevno, in druga, da prikaz ni odvisen od
GSM operaterja. Prikazovalniku so pa
seveda na voljo le podatki aktualnih
naprav, torej takšnih, ki so fizično blizu.
V avtomatizaciji bi to lahko pomenilo
vzdrževalcem namenjen hitri vpogled v
osnovne parametre dotičnega stroja, za
hišne potrebe pa pridobitev novega,
tokrat zares univerzalnega daljiskega
upravljalca naprav, ki premore poleg
vsega še dvosmerno komunikacijo.
Dejstvo je, da
bo v prihodnosti vse več
tovrstnih aplikacij. Analitiki predvidevajo, da bo do
leta 2005 opremljenih z Bluetooth tehnologijo že 600 do 900 milijonov naprav.
Trendi kažejo zaenkrat v množičen razvoj vmesnikov za pisarniško uporabo ter
produkte široke potrošnje (npr. Bluetooth WAP Server), avtomatiki pa nestrpno čakamo predvsem na razvoj vmesnikov za mreže procesne avtomatizacije.
Prvi rezultati so na obzorju, saj je na primer že napovedan vmesnik Bluetooth LonWorks, najverjetneje pa tudi ostali
proizvajalci ne bodo stali ob strani. Kaže,
da ima Bluetooth s svojo arhitekturo, relativno velikim številom različnih frekvenc ter - ali pa predvsem z "inteligentnim" menjavanjem frekvenc prihodnost
tudi na področju avtomatike.
A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Mikroprocesorski nadzor krmilnih omar

Rittal CMC - mikroprocesorski
nadzor krmilnih omar
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Pri sestavljanju profesionalnih sistemov samo ohišje ni dovolj
za zanesljivo delo. Zato Rittal ponuja posebne nadzorne sisteme, ki elektroniko varujejo pred vsemi vplivi - od odpiranja
ohišja do požara, vlage, tresenja, ....
Čeprav bi mogoče tovrstne
probleme lahko rešili tudi
kako drugače,
je ponujena rešitev edina, ki
pomeni celovito zaščito, obenem pa zagotavlja uporabniku enostavno uporabo.
CMC je okrajšava za »Computer Multi
Controll« in
pomeni prav
to - računalniški nadzor večih parametrov
okolja, v katerem se sistem
nahaja.
Gre za računalniški modul
standardne 19
colske širine z
montažno globino 105 mm.

Slika 1: CMC nadzorni modul

Slika 1a: CMC nadzorni modul - možnosti alarmiranja

CMC ima vdelan Intelov procesor 80188,
ki deluje na 20 MHz.
Dvoje vdelanih vezij za krmiljenje in nadzor ventilatorjev lahko poskrbi za ustrezno prezračevanje omare. Oba imata relejski izhod, ki pa zaznava tok skozi ventilatorje in tako omogoča elektroniki ustrezno ukrepanje ob prekinitvi kabla
oziroma napaki v motorju. Na voljo sta
tudi priključka za toplotna senzorja, nadzor napajalne napetosti, dva prosta tokovna analogna vhoda, digitalni vhod od
senzorja vibracij, digitalni vhod iz dimnega senzorja, ter digitalni vhodi za sig-
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Slika 2: Priklop CMC modula v ležišču
omarice
nalizacijo odprtja omare in USV1 ter
USV2 .

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Mikroprocesorski nadzor krmilnih omar

CMC lahko nadzira zaklepanje vrat (opcijsko preko magnetnega čitalca ali
številčne ključavnice), ob
tem pa je moč vstopno
kodo nastaviti na daljavo
preko SNMP (RS-232 ali
Telnet).
Alarmni izhod (relejski
izhod) lahko tudi nastavimo preko SNMP.
Poleg obstoječih I/O linij
si lahko privoščimo tudi
razširitve, kar pomeni do
16 vhodov za NTC toplotne senzorje, 16 digitalnih
Slika 3: CMC nadzor v globalnih omrežjih
vhodov, 4-je relejski izhodi, 6
napetostnih vhodov za nadzor
AC napetosti. Priklopu razširitvenega vmesnika je namenjeno I2C vodilo.
Skrita vrednost CMC modulov
se skriva v dejstvu, da jih je moč
povezati z nadzornimi napravaSlika 4: CMC sistem lahko tudi razširimo z dodatnimi mi tudi preko Interneta (SNMP
analognimi in digitalnimi vhodi in izhodi preko I2C vodila /Telnet), lahko pa tudi posredujejo sporočila preko GSM/SMS
omrežja. Tako lahko nadziramo
hkrati poljubno število instalacij po svetu praktično v realnem času. Še pred kratkim verjetno ne bi verjeli, da lahko z
majhnimi stroški iz npr. Ljubljane periodično spremljate npr.
temperaturo znotraj omare, ki
ste jo montirali nekje na KitajsSlika 5: Senzor dima, senzor viracij in čitalnik kartic
kem !
To je bil samo kratek prikaz sistema. Seveda se lahko za dodatne podatke obrnete na
A
podjetje Rittal….

R

Preklopite na popolnost

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

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

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

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

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.

ITS- ohišja: informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.
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CAD PROGRAMSKA OPREMA - EDWin 2000

EdWin-2000 V.del
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Pred časom smo začeli z opisom CAD paketa za načrtovanje elektronskih vezij, a smo se dotaknili le modula za
vnos shematike. Sedaj bomo naredili korak naprej in
shemo spremenili v tiskano vezje…
Narisali smo torej shemo zamišljenega procesorskega sistema (v številki 14), ki ga sestavljajo procesor, EPROM, dekoder in kvarčni
oscilator. Vezje sem podal kot enostaven
primer, ki v praksi ne bi deloval, saj mu manjka nekaj komponent, vendar pa povsem
zadostuje prikazu dela z EdWinom.
Ko je shema torej narisana, nas čaka dodelitev
konkretnih ohišij komponentam. To lahko
storimo na dva načina:
ročno z nastavitvijo lastnosti komponent
samodejno z orodjem autopackaging
Ker EdWin pozna štiri vrste knjižnic
/knjižnico simbolov, ohišij, elementov (=simbol + ohišje) in padov/, je treba reči, da lahko
pri shemah projektov, ki bi jih radi končali s
tiskanino, uporabljate elemente in ne simbolov. Element je par, ki ga sestavljata simbol
in ohišje. Tako imamo lahko denimo nek simbol za inverter, ki ga lahko uporabimo kot
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simbol za 74HC04 ali denimo kak CD40xx
čip, čeprav gre za fizično drugačno komponento. Pri “pakiranju” elementov (“packaging”) določamo predvsem ime ohišja, v
katerem bo element, kot tudi morebitne
druge parametre, na primer konkretna vrata,
ki naj jih zasede inverter v danem ohišju. Ko
smo že omenili 74HC04, naj povemo, da ima
čip v sebi 6 inverterjev in pri pakiranju elementov moramo določiti, na katerega od
šestih elementov smo mislili, ko smo postavili
simbol na shemo.
Poleg tega lahko pri pakiranju preimenujemo
komponente na shematiki, kar bi pri drugih
programih ustrezalo pojmu reanotacija za
vsak primer, če ste prej delali s Tangom ali
podobnim programom.
Po tem koraku lahko že odklikamo urejanje
tiskanine v “Projektnem Upravljalcu” (Project
Managerju). Nato določimo neke začetne

AVTOMATIKA

Samodejno pakiranje komponent v shematiki
robove tiskanine, podobno kot smo pred izrisom shematike določili njene meje. Začetne
meje niso tako pomembne, ker si bomo
pozneje premislili in tudi rišemo lahko izven
narisanih meja. Čemu torej služijo meje?
Predvsem različna orodja se ozirajo nanje.
Tako Autorouter ne bo potegnil nobene vezi
izven meja in autoplacer naj ne bi polagal
komponent izven meja tiskanine. Kakorkoli
že, predlagam, da si izmere tiskanine velikodušno zastavite, saj jo boste na koncu tako in
tako zmanjšali na željeno velikost. Drugi programi imajo za izris meja tiskanine posebne
plasti, kot je denimo “keepout” ali “board”
plast. Z izrisom ustreznih elementov v teh
plasteh (daljic, votlih poligonov, krogov itd.)
lahko dosežemo tam različne efekte, EdWin
pa ima temu namenu določene posebne
ukaze, ki postavijo in korigirajo obliko tiskanine. Tako si lahko zamislimo vezje praktično poljubne oblike, recimo okroglo. Ni mi
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sicer še čisto jasno, kako bi naredil vezje, ki bi
imelo v svoji površini izsek, a se verjetno da
tudi to. EdWin omogoča namreč uvoz oblike
tiskanine v DXF formatu, vendar se mi zdi ta
način preokoren. Zagotovo obstaja boljši
način- ne morem reči, da se zaradi tega pretirano sekiram, saj je natanko 100.0% vseh
mojih narisanih tiskanin imelo kvadratno ali
pravokotno obliko.
Določili smo torej obliko tiskanine, nato pa z
orodjem “AutoPlace” postavimo vse komponente na tiskanino. EdWin se bo sicer
poskusil potruditi in vam pomagati z
“inteligentno” postavitvijo elementov, a ta je
uporabna samo za to, da vam ni treba stvari
ene za drugo ročno postavljati na tiskano
vezje. Tu EdWin sploh ni izjema, prej pravilo.
Autoplace pri nobenem doslej meni znanem
programu ne dela zadovoljivo, kaj šele dobro
in s tem se je treba sprijazniti. Gotovo obstaja
nek racionalen razlog, zakaj so elementi tako
kot pač so. Verjetno bi to lahko upravičeval z
najkrajšo srednjo dolžino vezi in je kaj od tega
celo res, vendar mi ta razporeditev ni bila
všeč in verjetno tudi vam ne bo. Vendar so
sedaj, kot že rečeno, elementi zelo lepo na
kupu, treba se je le malo poigrati z njimi in v
nekaj minutah dobimo veliko lepšo razporeditev. Ne vem, koliko ima lepota pri delovanju
vezij, sam pa dam precej na to.
Po nekaj minutah zabave sem torej dobil
naslednjo razporeditev elementov, ki mi je
bila bistveno bolj všeč. Sedaj nas torej čaka
samo še povezovanje. Ena od stvari, ki so mi
pri EdWinu zelo všeč, je vdelani Avtorouter.
Uradno imate sicer na voljo izbiro enega od
dveh vdelanih routerjev (Standard, Arizona)
in dveh zunanjih (MaxRoute, Specctra).
Ker omenjenih zunanjih avtorouterjev
nimam, sem se lahko poigral le z vdelanima.
Arizona in standardni avtorouter sta na prvi
pogled povsem enaka, le da vam Arizona nudi
določene dodatne nastavitve, kot so povezovanja posameznih netov, parov nogic (“fromto”), odstranjevanja povezav in podobno.
Drugače sta vsaj na prvi pogled oba videti

enako, zato bom opisal samo “Arizono”.
Autorouter poženete kot orodje iz tiskanine
in zažene se v svojem oknu. Kljub temu vam
stvar ne bo dovolila spremembe tiskanine,
dokler ne zaprete autorouterja, kar se zdi
deloma logično. Stvar hoče vedeti, kaj mislite
storiti s tiskanino, ko bo router zaključil svoje
delo in zato ne dovoljuje med tem časom
nobenih ročnih sprememb.

Tiskanina po ročni postavitvi

Prvi Arizonin poskus…

Zagnal sem torej Arizono in ji nastavil debelino vezi 10 mil z najmanjšimi presledki 10 mil
ter debelino vezi 30 mil za napajalne linije.
Nato sem zagnal router in rezultat se je
prikazal čez neverjetnih “nič celih nekaj”
sekunde !
Vezja seveda nisem dal izdelati a videti je, da
bi stvar lahko delovala. Pri EdWinu mi je
najbolj všeč, da je naravnost idealen za enostavnejše projekte na dvoslojnih tiskaninah,
kjer v večini primerov odpade moreče ročno
povezovanje tiskanine za izdelavo prototipa.
Preprosto zaženete Arizono in v večini
primerov dobite povsem zadovoljiv rezultat.
Seveda niso vse stvari speljane idealno in
ovinki so nekoliko kockasti, a to lahko v manj
kot nekaj sekundah zelo enostavno spremenite! Priznam, da je naveden primer nekoliko bolj naklonjen prikavovanju možnosti
tovrstnih orodij od sivega povprečja, saj je kar
nekaj povezav med samo dvemi pini in orodju tako ni bilo treba razmišljati, v katerem
zaporedju naj poveže vse točke med seboj.
Lepo pa se opazijo ti problemi pri napajalnih
linijah, ki pač povezujejo veliko točk, vendar
tudi tu niso kritični, pri tako majhni tiskanini
in klasičnih čipih. Poleg tega je problem zelo
lepo rešljiv samo malce več dela, a o tem
pozneje. Arizona je končala svoje in rezultat
je tiskanina na spodnji sliki.
Dokončno bomo vezje obdelali v naslednji
številki!
Se nadaljuje
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2001
PRODUKT

MESECA

Sveži vetrič …

Vsi tipi ventilatorjev so na voljo v
EMC izvedbi.
Enostavna montaža … "quick-clip"
montiranje.
Hitra zamenjava filtra.
Možnost inteligentnega krmiljenja
hitrosti vrtenja ventilatorja.
Nizek nivo hrupa delovanja.
Popolna konstrukcija in funkcionalnost.
Zanesljiva rešitev za povečanje
stopnje zaščite do IPX5 stikala

Ime in priimek
Podjetje
Naslov

Fax hotline:
41 17 10
+386 (0) 1/5

Poštna številka, kraj
Telefon, faks
Datum, podpis
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