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Spo�tovani bralci,

vsi sejmi so za nami, konec leta je
tik pred nosom in vsi delamo
nekak�ne bilance uspeha v pretek-
lem letu. Za revijo lahko reèem,
da smo se po zaèetnih te�avah pri-
bli�ali temu, za kar mislimo, da
naj bi revija bila. To velja tako za
vsebino revije, kot tudi za
kakovost tiska in oblikovanje.
Seveda je �e veliko prostora za
izbolj�ave vendar mislim, da je
tekoèa �tevilka revije v tem
trenutku najsolidnej�i medij za potrebe profesionalcev v vodah
avtomatike in elektronike nasploh. Za naslednje �tevilke so naèrto-
vane �tevilne izbolj�ave, ki naj bi prinesle veèjo preglednost, bolj
jasno razdeljena tematska podroèja in bolj�e pokrivanje tematike. 
Glede na odziv na prvo �tevilko lahko reèem, da je interesa za tako
revijo v Sloveniji veliko, èeprav nas je vèasih zanesel na neprièako-
vana podroèja. Revija odkriva �e neodkrita podroèja in podjetja na
domaèih tleh, ki prej niti pomislila niso na tovrstno prisotnost na
straneh revij, zato so èlanki s takih podroèij prièakovani in
dobrodo�li. Vsi stiki so se zaèeli z zvonenjem telefona in s stavkom:
"...prebral sem va� èlanek na to temo....no, na� posel je povezan s
tem.... kako bi bilo, èe bi kaj napisali o na�ih re�itvah?". To ka�e na
pravilno zasnovo revije, ki oèitno dobro komunicira z bralci in
ogla�evalci.
Tudi odsotnost poroèanja z domaèih sejmov, kot sta sejem Sodobna
elektronika in Infos je naèrtna odloèitev (èeprav menimo, da je sejem
potreben in smo se ga tudi sami udele�ili). Glede na pretekle izku�n-
je se nam zdi, da so tovrstni èlanki potrata èasa in papirja, saj pora-
bijo veliko prostora za na�tevanje stvari, ki so �e dolga leta enake na
vsakem sejmu. Poleg tega so skorajda vsi na�i bralci prisotni na
sejmu bodisi kot razstavljalci ali kot obiskovalci in bi bilo to samo
ponavljanje tega, kar so �e videli, le da s èasovnim zamikom. Taka
informacija bi imela bore malo vrednosti. Zato smo se odloèili, da na
sejmih izberemo razstavljalce z zanimivimi programi in da se njihovi
programi pojavijo v poznej�ih �tevilkah revije s konkretnimi podatki,
ki bodo bralcem nekaj pomenili.

V tej �tevilki je malo bolj kot sicer zastopana merilna tehnika. Upam,
da boste na�li marsikaj uporabnega v èlanku o relativno novi
Tektronixovi seriji osciloskopov TDS3000. 
Siemensova èlanka o volumetriènih merilnikih pretoka in instalaci-
jah v inteligentnih stavbah tudi pokrivata nova podroèja na izèrpen
in strokoven naèin.

Va� urednik

RReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjeeRReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee

Založba: PPooddlliippnniikk  &&  CCoo..  dd..nn..oo..
Sostrska 43C, 1261 Ljubljana

e-mail: avtomatika@sidra.si

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa
tel.: 041/678-753
brankob@sidra.si

Tehnični urednik: SSiimmoonn  TTrroopp
041/532-738

Grafična oprema in prelom:
PPooddlliippnniikk  &&  CCoo..  dd..nn..oo..

Naslov za dopise:
AAVVTTOOMMAATTIIKKAA,,  PPooddlliippnniikk  &&  CCoo..

PP..PP..  55880077
11226611  LLjjuubblljjaannaa

Tisk: LLeeyykkaammTTiisskk,,  MMaarriibboorr

Cena 11..220000  SSIITT, za celoletno 
naročnino priznavamo 20% popust.

Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali
posameznihdelov je dovoljen samo z

dovoljenjem založnika.
Nepodpisane fotografije so iz

foto-arhiva uredništva revije Avtomatika.

Revija Avtomatika izhaja 11-krat letno,
julij/avgust je dvojna številka.

IISSSSNN  11558800--00883300

SEZNAM OGLAŠEVALCEV
BELMET ............................................. 44

ELBACOMP ...................................... 52

ELECTRA ST ...................................... 46

ELECTRIC .......................................... 40

GRYPS ............................................... 25

HTE HIGH TECHELEMENTI ........... 34

IR ELECTRONIC .............................. 11

LINGVA ............................................ 8

LOGIMA ........................................... 41

METRONIK ...................................... 21

NETSI.NET ....................................... 51

PROTIV ............................................. 50

RAGA ............................................... 20

ROBOTINA ...................................... 24

SIPRONIKA ..................................... 23

VIRTUAL TECHNOLOGIES ............ 48



NOVICE OD TU IN TAM
Ekspres novice z Interneta ............................................... 6
Konektorji za industrijske mreže ..................................... 6
Magnetni cilindrični senzor za enostavno montažo.......... 6
Texas Micro - Novi procesorski moduli 
za zahtevne aplikacije ..................................................... 7
GE Fanuc prikazovalnik z integriranim krmilnikom OCS... 7
SITRANS-TK/H senzorji omogočajo merjenja 
temperature na terenu ..................................................... 8
EASY postaja močnejši ..................................................... 9
Merilna tehnologija SICK .................................................. 10
SIREC D - novi večfunkcijski prikazovalnik/rekorder ........ 11
Novi digitalni multimetri in stikala na PXI kartici .............. 12
Nova E-serija PCI DAQ modulov z vzorčenjem 5Ms/s .. 12

MERITVE V AVTOMATIZACIJI
Ultrazvočna naprava za merjenje volumenskega
pretoka tekočin v industriji ................................................. 13

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO
Novosti iz programa GE Power Control ........................... 15
Miške za industrijsko rabo .................................................. 18
Žice za industrio .................................................................. 43

AVTOMATIZACIJA - PRAKTIČNI NASVETI
Uporaba in montaža filtra za frekvenčni pretvornik ........ 22

AVTOMATIZACIJA - NAPAJALNI SISTEMI
Dryfit akumulatorji Sonnenschein ....................................... 25

NOVOSTI IZ NAŠIH PODJETIJ
HAL zaščita tiskanih vezij prvič v seijski 
proizvodnji tudi pri nas ...................................................... 27

AVTOMATIZACIJA - IZVEDBA SISTEMOV
Telemetrijski sistemi - celovita rešitev za prenos
podatkov iz RTU postaj v SCADA center ......................... 28
Inteligentne elektroinstalacije EIB in
avtomatizacija zgradb ........................................................ 31

MERITVE IN MERILNA OPREMA
TEST DPO osciloskopa TEKTRONIX TDS-3032 .............. 35

CAD SISTEMI
WSCAD for Windows za načrtovanje v 
elektrotehniki + elektroniki ................................................. 41

ELEKTRONIKA
OpenCores ali kako opisati elektronsko vezje ................. 45

IZOBRAŽEVANJE
Seminar NI Days’99 ........................................................... 48

KKKK AAAA ZZZZ AAAA LLLL OOOO     VVVV SSSS EEEE BBBB IIII NNNN EEEE

Ultrazvočne naprave za merjenje volumskega pretoka tekočin
so se v industriji zaradi brezkontaktnega merjenja že zdavnaj
uveljavile. Toda pri nizkih hitrostih teko-
čin, do kakršnih pride npr. pri zagonu
ali doziranju, so te  naprave pogosto
nenatančne. Nova ultrazvočna napra-
va SITRANS F obeta rešitev, saj posta-
ne meritev pretoka zaradi heksagonal-
ne oblike poti ultrazvočnega signala v
veliki meri neodvisna od Reynoldsove-
ga števila ter tako natančnejša od dose-
danjih naprav.

Marko Petkoviè stran 13

ULTRAZVOČNA NAPRAVA ZA MERJENJE
VOLUMSKEGA PRETOKA TEKOČIN V INDUSTRIJI

Večina uporabnikov osebnih računalnikov običajno ne ve, s
kakšnimi težavami se spopadajo uporabniki računalnikov v
posebnih okoljih. To so na primer
industrijska okolja, kjer je zelo agre-
sivno ozračje. Nevarnost za elektron-
sko opremo predstavlja visoka vlaga,
prah, vibracije, voda, kemikalije, eks-
plozivni hlapi itd. Omenjeni problemi
zahtevajo izdelavo posebne opreme, ki
je odporna proti škodljivim vplivom.
Stopnja zaščite je predpisana s poseb-
nimi standardi (IP zaščita). Medtem ko so relativno kmalu začeli
izdelovati membranske tipkovnice z IP zaščito, pa je bil problem
enot za premikanje kurzorja težji. 

Darko �agar stran 18
MIŠKE ZA INDUSTRIJSKO RABO

Visokofrekvenčne motnje so posledica hitrih preklopov elek-
tričnih tokov in napetosti. Vsi DC, AC in servo pogoni zelo hitro
preklapljajo velike tokove in napetosti,
da bi na optimalen način napajali
priključene motorje. Zato so to glavni
izvori elektromagnetnih motenj, pa naj
bodo motnje inducirane v kablih ali pa
sevane Uporaba filtrov na napajalni
strani naprav (imenovanih tudi RSO fil-
tri) in montaža v kovinsko ohišje ali
razdelilno omaro dodatno znižujejo
nivo obstoječih motenj. Za odpravo motenj v najboljši možni
meri so bili razviti posebni filtri, ki zagotavljajo enostavno
montažo in uporabo hkrati s potrebno zanesljivostjo pri delo-
vanju. Zavedati se moramo, da le pravilna izbira ustreznega fil-
tra za določen pogon, hkrati s pravilno izvedeno montažo v
skladu s priporočili zagotavlja elektromagnetno kompatibilnost
pogona (EMC). V tem članku si bomo ogledali nekaj osnovnih
priporočil za pravilno uporabo in montažo filtrov na napajalni
strani frekvenčnega pretvornika.

Ivan Morano stran 22

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

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

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

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

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

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

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., SIEMENS Slovenija d.o.o.
tel. 061/810-425, e-pošta: janez.mohoric@siemens.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 8. in 10. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  INTELIGENTNE INSTALACIJE

Kadarkoli potrebujete napajanje izven dosega klasične elek-
trodistribucijske mreže, potrebujete baterijo ali pogosteje aku-
mulator. Na trgu je veliko različnih vrst
akumulatorjev in celo znotraj ene vrste
je ponavadi veliko podvrst. Če ste se
recimo odločili za svinčev akumulator,
vas čaka le še za izbor pravega tipa,
glede na podane pogoje obratovanja
in zahteve bremena...

Ale� Lazar stran 25

NAPAJALNI SISTEMI - DRYFIT AKUMULATORJI

Centralni nadzorni sistemi vodovodnih in kanalizacijskih siste-
mov, ki komunicirajo z oddaljenimi črpališči, vodohrami, vodar-
nami  in čistilnimi napravami, distribuci-
jski centri za distribucijo plina in tople
vode, ki komunicirajo z oddaljenimi
redukcijskimi in toplotnimi postajami,
centri vodenja v elektrodistribuciji, cen-
tralni nadzorni sistemi v ekoloških sis-
temih, ki komunicirajo z imisijskimi in
emisijskimi postajami, so samo nekateri
primeri, kjer se pojavlja telemetrija.
Ugotavljamo lahko, da je praktična izvedba učinkovitih
telemetrijskih sistemov vse prej kot enostavna naloga in da
specifičnost zahtev večkrat narekuje uporabo prav posebnih
tehničnih rešitev. 

Sa�a Sokoliæ, Janez �muc stran 28

TELEMETRIJSKI SISTEMI - CELOVITA REŠITEV ZA PRENOS
PODATKOV IZ RTU POSTAJ V SCADA CENTER

Visokih zahtev po udobju bivalnega okolja, fleksibilnosti elek-
troinstalacij in varčevanju z energijo, danes brez sodobnih elek-
troinstalacij ne moremo izpolniti. Pred-
met naslednjega prispevka je sistem EIB
elektroinstalacij. Opisane so njihove os-
nove, prednosti in področja uporabe.
Predstavljen je tudi najnovejši izdelek
koncerna Siemens, ki s pomočjo EIB
instalacij omogoča celovit pristop k av-
tomatizaciji zgradb.

Samo Babuder stran 31

INTELIGENTNE ELEKTROINSTALACIJE EIB 
IN AVTOMATIZACIJA ZGRADB

Življenje v reviji, ki ima veliko opraviti z elektroniko in računalništvom,
je dostikat prav zanimivo. Nekaj tednov nazaj sem od fantov pri pod-
jetju BELMET izmamil zanimiv osciloskop pod obljubo, da ga bom ste-
stiral in vtise prelil v članek, kot je recimo ta pred vami. Kar smejalo se
mi je, ko sem ga razpakiral in po-
stavil na mizo. Tako enostavno pa
še nikoli ni bilo! Malce se bom po-
igral in naužival pri delu s tako mo-
čnim orodjem, mogoče bom tudi
potegnil kako zaprašeno stvar iz
omare, v kateri predobro skriti hrošč
čaka na pravo orodje in tako mimo-
grede napisal še kak članek…

Branko Badrljica stran 35

TESTIRALI SMO: OSCILOSKOP 
Tektronix TDS-3032
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INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo

Konektorji za 
industrijske mreže  

Pri gradnji industrijskih komunikacijskih mrež se pogosto najde-
mo pred  na prvi pogled enostavnim pa vendar zoprnim prob-
lemom: kako na najbolj enostaven način povezati vse
udelužence v mreži? Nemška firma ERNI, ki sicer izdeluje
različne vrste konektorjev, je priskočila na pomoč in izdelala ser-
ijo konektorjev za različne industrijske mreže: PROFIBUS,
INTERBUS-S, CAN-Bus, BITBUS, FIELDBUS. Osnovna ideja je
ohišje, ki vsebuje tiskanino, na kateri so pritrjene vijačne sponke
za priključitev kablov in priključni DB9 konektor. Kabli vstopajo
v konektor v vodoravni smeri ali pa pod kotom 90 stopinj.
Izberemo takega, ki bolj ustreza legi priključka na napravi. Za
vsako vrsto mreže se dobi tudi konektor za zaključitev mreže
(terminator), ki že vsebuje ustrezne zaključitvene upore.
Konektorji za CAN-Bus vsebujejo tudi ustrezne kondenzatorje.

Posebna vrsta konektorjev ima vgrajen dodatni DB9 konektor na
nasprotni strani ohišja. Ta služi za to, da  kljub zasedenemu
priključku na napravi po potrebi še vedno lako priključimo  pro-
gramator. Barve plastičnih pokrovčkov so zakodirane tako, da
že od daleč po barvi prepoznamo tip mreže in vrsto konektorja
(navadni ali zaključni). Na voljo je torej vrsta drobnih pripo-
močkov, ki vas rešijo marsikatere neprijetnosti. Ko nabavite
ustrezne elemente, vam spajkalnika ne bo potrebno vohati, vaše
najpomembnejše orodje bo izvijač in prihranili boste veliko

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana, 061/150 18 70
Informacije: IR electronic d.o.o., Ljubljana

EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
Spoštovani bralci, kazalce na informacije v tej ru-
briki boste našli na naših internet straneh:
www.avtomatika.com/avtomatika
Pri Analog Devices so razkrili podrobnosti o svoji
novi seriji DSP procesorjev ADSP219x, ki je nadal-
jevanje priznane ADSP218x. Gre za 16-bitne proce-
sorje, namenjene delu z fiksno decimalno vejico.
Nova serija prinaša znatne izboljšave, ki omogoča-
jo nove hitrostne nivoje v 16-bitnem okolju. Tako
bodo novi modeli imeli štiri procesorska jedra, ki
bodo v paralelnem delovanju sposobna do 1.2 mili-
jarde MAC operacij v sekundi (Multiply-
ACcumulate) na sekundo in kvadratni inch površine
(=6.25 cm2). Poleg tega bodo na čipe vdelali tudi
do 16 Mbitov pomnilnika, kar je trenutno štirikrat
več od največjih danes razpoložljivih količin. Tako

bodo zmanjšali potrebo po poseganju po zunanjem
pomnilniku, kar pomeni večjo hitrost delovanja in enos-
tavnejši design izdelkov.
Novi DSP procesorji bodo po novem posegali v zunan-
ji pomnilnik preko vodila AMBA AHM, ki ga uporabl-
jajo procesorji ARM in ki je postalo industrijski stan-
dard. Vodilo premore hitrosti prenosa do 100 M
besed v sekundi in omogoča enostavno povezljivost z
SDRAM-om, serijskimi vrati itd.
Predvidene so tudi verzije z nizko porabo (0.15mA/
MIPS) in cenejše verzije za cenovno občutljive aplikaci-
je (manj kot $5 na količino).

èèè
Novost je tudi 12-bitni A/D pretvornik, ki omogoča
zajem do 105 M vzorcev v sekundi. AD9432, kot se
čip imenuje, ima vdelano napetostno referenco,

track&hold in kalibracijsko zanko. AD9432 ima
izhode združljive s 3.3/5V nivoji, 2.0V območje
vhodnih napetosti, 500MHz prepustne širine vhod-
nih ojačevalnikov in track&hold vezja in SNR količnik
60 dB pri 47 MHz. Izhodni signali omogočajo tako
diferencialno kot single-ended vezavo. Pri vsem tem
je poraba le nekaj malega nad 800 mW.
(http://www.analogdevices.com)

èèè
IDT je predstavil trenutno najhitrejši dvovratni
sinhroni SRAM, ki je 33% hitrejši od najhitrejšega
konkurenta. Vsi čipi v družini so 36 bitov široki in
omogočajo hitrosti delovanja do 133 MHz. Poleg
tega so združljivi tako s 3.3V kot z 2.5V logičnimi
serijami. preko vsakih vrat pa je mogoč dostop   v è

Brez kontaktno ugotavljanje položaja bata pri pnevmatskih cilin-
drih smo rešili z magnetnimi cilindričnimi senzorji. Najprimernej-
še mesto, kamor naj bi montirali te senzorje so uporabniki spre-
jeli T-utor pri cilindrih, saj ga je možno upo-
rabiti po celi dolžini cilindra. Pri
sami montaži magnetnih
senzorjev pa se srečujejo s
težavami. Sick je zahvalju-
joč tesnemu sodelovanju z
oddelki za strojegradnjo
razvil senzor MZT 1, ki
"vedno paše" in ima naslednje pre-
dnosti:
l enostavna montaža v utor od zgo-

raj: brez razstavljanja cilindra ali
potiskanja senzorja vzdolž utora,

l senzor ne sega iz globine utora, ker se drugače
lahko poškoduje ali celo odtrga,

l senzor je zanesljivo in varno pritrjen v utor z vijakom.
Senzor je v preseku podoben elipsi dimenzije 6,2 x 4,6 mm, kot
je tudi širina utora. Po ožji stranici vstavimo senzor v utor in ga
zasučemo za 90°, da dobi pravilno lego in ga pritrdimo z
vijakom. Druge značilnosti magnetnega senzorja MZT 1: pri-
meren je za vse standardne cilindre proizvajalcev Festo, SMC,
Bosch itd., z ja-
sno vidno LED
diodo, ki prika-
zuje status sen-
zorja. Izveden
je s 3-žičnim
priključkom za
enosmerno na-
petost in različnimi možnostmi priključitve: kabel, konektor, v IP
67 ohišju. Standardna izvedba ima na izhodu PNP delovni kon-
takt, alternativno pa je senzor dobavljiv tudi v izvedbi z reed
relejem in z AC/DC 3-žičnimi priključki. n

Magnetni cilindrični 
senzor  za enostavno

montažo v  T-utor
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širinah od 9 do 36 bitov. Cene posameznih članov naj bi se gibale od $39.95 do
$49.95 v količini 10.000 kosov. (http://www.idt.com)

èèè
Pri Maximu vpeljali prvi IC za RS-232 vmesnik, ki deluje pri napajanju 3V in ki
lahko napaja LCD prikazovalnik in mu zagotavlja tudi bias prednapetost za kon-
trast, ki je tudi temperaturno kompenzirana. Čip torej generira +5V za napajanje
elektronike LCD prikazovalnika, nastavljivo BIAS napetost za krmiljenje kontrasta in
vse ostale napetosti, ki so potrebne pri RS-232 komunikaciji. Petvoltni izhod je
generiran s črpalko nabojev, ki ji sledi linearni regulator in ki je sposoben dati 11
mA pri 5V.
MAX3325 ima vdelan 6-bitni DAC, preko katerega lahko nastavimo kontrast v
64-tih korakih in temperaturni senzor za kompenzacijo zaradi sprememb tempera-
ture ambienta. Bias napetost lahko spreminjamo v mejah od -5V do +2V. Vdelani
RS-232 oddajniki omogočajo hitrosti prenosa do 250 kbps pri 3V napajanju.
MAX3325 porabi v stanju mirovanja samo 10 µA. Učinkovita črpalka nabojev è

Letošnjo novost v paleti ponudbe programibilnih logičnih krmil-
nikov GE Fanuc predstavlja tudi OCS (Operator Control Station)
- LCD prikazovalnik z integriranim PLC krmilnikom, ki je posebej
primeren za samostojne aplikacije z manjšim številom točk.
Osnovni modul prikazovalnika ima lahko 2 ali 4 osvetljene
vrstice s po 20 znaki. Na prikazovalniku se nahaja folijska tip-
kovnica z numeričnimi in funkcijskimi tipkami. Prek tipk uporabnik
vnaša podatke v vgrajeni krmilnik, ki omogoča tudi operacije s
plavajočo vejico.

Krmilnik vsebuje  dvoje komunikacijskih vrat prek katerih lahko
povežemo krmilnik v omrežje. Serijska komunikacija lahko pote-
ka po RTU Slave ali CsCAN protokolu. Pri tem je CsCan omrežje
še posebno hitro, saj omogoča  prenos podatkov do hitrosti
1mbaud. 
Na zadnjo stran krmilnika je možno priključiti do 4
vhodno/izhodne (SmartStack I/O) module. Na razpolago je
bogat nabor najrazličnejših modulov. Poleg standardnih so na
voljo tudi kombinirani  vhodno - izhodnimi moduli. Programiranje
prikazovalnika in krmilnika poteka s pomočjo enotnega pro-
gramskega paketa Cscape v  relejskem lestvičnem diagramu.  n

GE Fanuc-ov prikazovalnik z
integriranim krmilnikom - OCS

Vedno zahtevnejša 32-bitna programs-
ka oprema tudi na področju avtomati-
zacije  pogojuje razvoj zmogljivejše
strojne opreme. Vodilni proizvajalec
industrijskih računalnikov s pasivnim
vodilom Texas Micro, ki vseskozi sledi
najnovejšim tehnologijam,  je tudi v
letošnjem letu predstavil vrsto novosti. 

Za zahtevnejše aplikacije so razvili
nove kartične procesorske računalnike P2000(D)BX in
P3000(D)BX. Osnovo modela P2000 BX predstavlja procesor
Pentium II, ki lahko deluje s frekvencami  400 ali 450 MHz,
model P3000 BX  pa vsebuje še zmogljivejši procesor Pentium
III, s frekvencami delovanja do 500 MHz. Njegovo delovanje je
podprto z naborom integriranih vezij 440BX,  ki omogočajo
komunikacijo s spominom s frekvenco 100 Mhz. V procesorju je
integriranih 512 KB drugonivojskega predpomnilnika, proce-
sorska plošča pa lahko sprejme do 768 MB spomina in vključu-
je funkcijo testiranja in odpravljanja napak v spominu. Za poseb-
no zahtevne aplikacije pa so na voljo tudi  procesorske plošče z
dvema procesorjema Pentium (P2000DBX in P3000DBX.)

Nove procesorske plošče nudijo izjemno vhodno-izhodno pre-
pustnost z integriranimi vhodno/izhodnimi vmesniki. Tako PCI

EIDE vmesnik omogoča hitrost prenosa 33MB/s in podpira 4
IDE enote, SCSI vmesnik Ultra2  pa podpira 15 SCSI enot s
hitrostjo prenosa do 80 MB/s. Procesorska plošča vsebuje tudi
2 serijska, 2 USB, en paralelni port in PS/2 vhod za miško in tip-
kovnico. "Flash" BIOS omogoča enostavne kasnejše nadgrad-
nje, sistem pa lahko konfiguriramo tudi tako, da deluje brez tip-
kovnice, diska ali videa. 

Z najnovejšo serijo zmogljivih kartičnih procesorjev nudi Texas
Micro dolgoročne rešitve za mrežne strežnike, industrijsko
avtomatizacijo in računalniško telefonijo za vse aplikacije, ki
zahtevajo zmogljivo 32-bitno procesiranje. Ker so vse osnovne
računalniške funkcije in vmesniki integrirani na procesorski
plošči, pa lahko uporabniki v zahtevnejših aplikacijah poleg pro-
cesorske plošče uporabljajo še do 19 razširitvenih mest, ki jih
ponujajo industrijska vgradna ohišja Texas Micro. n

Texas Micro - Novi procesorski
moduli za zahtevne aplikacije

http://www.idt.com
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Intellution-ova  družina programske opre-
me Dynamics predstavlja skupek pro-
gramskih komponent za nadzor in voden-
je procesov. Družino sestavljajo iFix -
HMI/SCADA komponenta, ki smo jo
pred tem poznali pod imenom Fix
Dynamics, iBatch - komponenta za vode-
nje šaržnih procesov (pred tem Fix
Dynamics Visual Batch), iWebServer - re-
šitev za nadzor procesa preko interneta
(prej Fix Dynamics Web Server) in iWeb-
Cast - internet rešitev na osnovi push
tehnologije (prej Fix Dynamics Broadcast
Network).

Jedro družine Dynamics je iCore, okolje,
ki omogoča povezovanje Intellution-ovih
komponent in komponent drugih proizva-

jalcev. iCore je zgrajen na osnovi teh-
nologij VBA (Visual Basic for Appli-

cations), COM/DCOM, OPC (OLE for
Process Control) in ActiveX. Poleg družine
Dynamics nudi Intellution tudi uveljavl-
jeno družino programskih paketov za
procesno vodenje FIX, ki jo sestavljajo FIX
MMI in FIX SCADA, PlantTV, VisualBatch,
Fix Web Server in Fix Broadcast Net-
work. n

Družina programske
opreme Dynamics

EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
potrebuje zunanje kondenzatorje vrednosti samo
220nF. Dobavljiv je tako v komercalni kot razširjeni
temperaturni različici v SSOP ali ozkem DIP ohišju.
Cena je $2.29 pri količini 10.000 kosov.
(http://www.maxim-ic.com)

èèè
Pri podjetju Electrochem so na področju Litijevih
baterij predstavili kar nekaj novosti. Nova celica veli-
kosti "AA" je namenjena delovanju pri temperaturah
do 200°C. Največji dovoljeni tok praznjenja je pri
tem 150 mA. Ime celice je VHT200 AA Ta in ostali
Electrochemovi izdelki so namenjeni delovanju v
najzahtevnejših okoljih in imajo nizke tokove samo-
praznjenja ter visoko kapaciteto.
Uradna oznaka tehnologije celice je Litij-tionil-
klorid, njena posebnost pa so na poseben način spi-

ralno zvite elektrode, ki ji zagotavljajo podane last-
nosti. Celica ima nazivno kapaciteto 1.1 Ah pri prazn-
jenju s tokom 20 mAh, napetost odprtih sponk 3.6V,
največji dovoljeni trajni tok praznjenja 150 mA, vde-
lana 3.0 varovalka. Temperaturno področje delovan-
ja je od 70 do 200°C.

èèè
Pri Intelu so objavili novo generacijo procesorjev
StrongArm, ki naj bi delovala pri 600MHz pri
porabi, manjši od 1 W. StrongArm, ki je postal slaven
v zelo kratkem času ravno zaradi svoje neverjetne
hitrosti pri minimalni porabi, bo kot kaže doživel novo
generacijo. 
Predviden začetek serijske proizvodnje je postavljen v
prvo polovico leta 2000. 
(http://www.intel.com) è

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 061/793336
Tel.: 061/796-100
gsm: 041/733-393
fax:   061/796-105

SITRANS-TK/H senzorji omogočajo
temperaturna merjenja na terenu

Senzorski družini SITRANS TK in SIT-
RANS TK-H so razširil še z novimi tem-

peraturnimi senzorji. Majhni oddajniki, ki
jih ljubkovalno imenujejo tudi "hockey
puck" ali hokejska ploščica omogočajo
meritve temperature na terenu. Uporabni
so v praktično vseh industrijah, kot so na
primer kemična in petrokemična, elek-
trarne, prehrambena, konfekcijska in to-
bačna industrija itd. 

Oddajniki so majhnih dimenzij in jih
lahko montiramo praktično kjerkoli saj jih
lahko montiramo celo namesto terminal-
skih blokov neposredno na ustrezne
sonde. Narejeni so lahko tudi v flame-
proof (ognjevarni)  izvedbi.

Parametre SITRANS TK-H lahko nastavi-
mo tudi z oddaljenega vozlišča (remote),
ker upoštevajo HART protokol. Eden od
najboljših načinov implementacije tega je
preko še oipisanega SIMATIC PDM pro-
gramja, ki ga ponujajo v okvirih Sie-
mensovega "Totally Integrated Automa-
tion". n

Slika: SITRANS TK-H temperaturni sen-
zorji
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EASY postaja močnejši
Ali je inteligentni krmilni modul EASY 600 že pravi krmilnik?!

Krmilno relejni modul EASY 412 je našel
svoje mesto v mnogih aplikacijah. Sedaj
je med nami njegov večji brat - EASY
600. Glede na to, da se je nov krmilno
relejni modul okrepil, izbrusil nekatere
lastnosti in v celoti zrasel, bo verjetno
našel še več področij, ki jih  bo s svojo
enostavnostjo osvojil. Postavlja se vpraša-
nje: Ali je EASY že pravi krmilnik ? 

Firma Moeller je že pred letom trgu po-
nudila poleg krmilnikov še inteligentne
krmilno relejne module z imenom EASY.
To jesen sta se že znanim modulom iz
družine EASY 412 pridružila prva dva
modula iz nove družine z oznako EASY
600.
EASY 618-AC-RC je prirejen za priklop
na 230 V omrežje in ima 12 digitalnih
vhodov ter 6 relejskih izhodov. 
Drugi član družine EASY 620-DC-TC ima
24V DC napajanje, 12 digitalnih vhodov,
od teh sta 2 vhoda lahko tudi analogna
in 8 tranzistorskih izhodov.

Ostale pomembne novosti v novi družini
krmilno relejnih modulov so: 
n nova modula si ob izpadu napajanja

zapomnita stanja izbranih markerjev,
števcev in časovnikov,

n na prikazovalniku je mogoče prikaza-
ti poljuben tekst - opozorila, stanje
števcev in časovnikov in

n program je lahko trikrat daljši, kot v
starejšem modelu.

Krmilno relejni moduli so namenjeni za
uporabo v zelo različnih okoljih, saj delu-
jejo v temperaturnem območju med -
25°C in +55°C. 
S krmilno relejnim modulom EASY 412 je
moč komunicirati v 5 jezikih, z novo dru-
žino EASY 600 pa je že sedaj moč komu-
nicirati v 12 jezikih, število pa bo še
naraščalo.
Krmilno relejni modul EASY 600 se lahko
programira direktno z uporabo tipk na
samem modulu ali bolj udobno, s pomoč-
jo programa na PC računalniku. Ta zadnji
način omogoča tudi enostavno pripravo

dokumentacije
o izvedenem projektu.

Izbira se lahko med
tremi različnimi nači-
ni programiranja in

p r e d s t a v i t v e
sheme: 
n v skladu z IEC
standardom,
n na enak način,

kot se vidijo simboli na zaslonu prika-
zovalnika na modulu EASY in

n v skladu z ANSI standardom.
Firma Moeller napoveduje nadaljnji hiter
razvoj krmilno relejnega modula EASY.
Bodočnost avtomatizacije je seveda v
komunikacijah, in prav nič drugače ne bo
pri EASY-ju. Povezovanje modulov nam
bo omogočalo graditi enostavne, a pove-
zane naprave.
EASY je vsestransko uporaben, cenovno
pa postane zamenjava ugodna, že v
primerih  ko z enim ESAY-jem nadomesti-
mo nekaj  klasičnih elementov: relejev, ča-
sovnih relejev, števcev,  itd.
Firma Moeller se trudi, da bi bil krmilno
relejni modul enostaven za uporabo, za-
to tudi nosi naziv EASY. 
Ali je EASY že pravi krmilnik ? Odgovor
bo za večino uporabnikov pritrdilen. n

Informacije: Synatec d.o.o., Idrija

Krmilna releja easy 600 in easy 400
AC verzija z napajanjem 115/230V, DC-verzija
z napajanjem 24V, z ali brez ure realnega časa. 
easy 600: 4-vrstični LCD prikazovalnik, dva-
najst vhodov, šest relejev ali tranzistorskih
izhodov.
easy 400: 4-vrstični LCD prikazovalnik, osem
vhodov, štirje relejski ali tranzistorski izhodi, pri
24 V verziji dva analogna vhoda

AVTOMATIKA 9DECEMBER 1999
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èèè

Microchip-ov PIC16HV540 je sedaj dobavljiv
tudi pri nas. Koncem Decembra 99 sem namreč dobil
prve primerke mikrokmilnika v Ljubljani. Gre za prvi
mikrokrmilnik v serijski proizvodnji, ki ga je moč napa-
jati z 12V in ki ima vdelan 5V regulator v sebi. Ta re-
gulator lahko napaja tudi morebitne dodatne 5V
porabnike, vendar je moč minimalna. Čip ima tudi
ena visokonapetostna vrata, katerih izhodi gredo
lahko do napajalne napetosti in ena vrata, ki deluje-
jo pri normalnih 5V TTL/CMOS nivojih.
(http://www.microchip.com)

èèè
Minolta in Rohm sta s skupnimi močmi razvila novi
CCD senzor, ki ima tisočkrat večji dinamični obseg od
obstoječih CCD komponent.

Ta neverjetni obseg so dosegli z vdelavo posebnega
elementa za logaritmično konverzijo v vsak svetlobni
element senzorja. Pri konvencionalnih CCD pre-
tvornikih je senzor v obliki fotodiode, ki ima dinamični
obseg razreda 102. Pri visokokontrastnih okoljih to
povzroča ”izpranost" svetlih področij in nerazpoznav-
nost temnih področij.
Znano je, da ima človeško oko dinamični obseg v
razredu 109. Zato lahko dosedanji CCD senzorji
zajamejo samo zanemarljiv delček spektra velikosti
osvetlitev, ki jih vidi oko. Oko ima namreč logaritmični
odziv na svetlost, kar mu omogoča kompresijo
dinamike. Zato so usmerili napore v razvoj senzorskih
elementov z logaritmičnim odzivom. Tako so novi sen-
zorji zasnovani na MOS tranzistorju, ki ima željeno
krivuljo odziva.

Dinamični obseg je povečan na 105, kar je veliko
bližje željenim lastnostim. Poleg tega je zaradi narave
senzorskih elementov celotem proizvodni postopek
zasnovan na standardnih proizvodnih korakih, ki jih
uporabljajo za CMOS vezja in je zaradi tega cenejši.
Trenutno je možna ločljivost 320x220 pri velikosti
čipa 20x20mm. CCD je namenjen delu pri osvetlitvah
od 0.1 lux do 10.000 lux. (http://www.rohmelectron-
ics.com/)

èèè
Pri podjetju Melexis so uspeli integrirati celotno
elektroniko za krmiljenje navitij ventilatorskih elektro-
motorjev, kot so na primer tisti v PC-jevih napajalnikih
v en sam čip. US79 je v tripinskem cenenem ohišju in
je namenjen ventilatorjem do velikosti 90mm.
Čeprav cenen, je ventilator tako pomemben del, è

Informacije: IR electronic d.o.o., Ljubljana

MERILNA TEHNOLOGIJA SICK
s senzorji relativne razdalje Sick odkriva nove možnosti 
pri ugotavljanju kakovosti in izvajanju končne kontrole

Senzor deluje kot tipalo in merilni sistem
istočasno: precizno merjenje razdalje in
zanesljivo potrditev prisotnosti predmeta -
ta sistem omogoča oboje. Inteligentna di-

gitalna tehnologija je omogočila, da se
integrirajo omenjene funkcije v enem iz-
delku. Ta senzor dosega najvišjo stopnjo
resolucije in linearnosti in v trenutku lahko
detektiramo najmanjše odstopanje na
vseh površinah. Za bolj grobe površine
uporabljamo rešitev z LED, za rešitev z
laserjem pa se odločamo, ko potrebuje-
mo zelo tanek žarek. S preizkušeno trikot-
no metodo merjenja odboja svetlobnega
žarka ugotavljamo položaj svetlobnega
žarka na PSD detektorju (Position Sensi-
tive Device). Mikrokontroler pretvori po-
datek o položaju žarka v linearni izhodni
signal, ki je odvisen od razdalje pred-
meta. Nastavitev analognega izhodnega

signala glede na položaj predmeta izve-
demo s preprosto metodo Teach-in.
Senzorji relativne razdalje OD so ne-
občutljivi na večino za optiko "delikatnih"
elementov kot so sijajnost površine, barva
predmeta (tudi črna) ali grobost površin.
Poglejmo nekaj primerov uporabe OD

merilcev  relativne razdalje: 
l V elektronski industriji merimo

debelino waferja, kontroliramo
položaj pinov pri integriranem vezju,
na tiskanem vezju kontroliramo prisot-
nost elektronske komponente, prisot-
nost kontakta na relejnem peresu,
kontroliramo kontaktne pole bateri-
jskih vložkov, merimo rotorje, itd.

l V strojništvu določamo mesto, kjer
naj se izvede zvar, kontroliramo
izreze pod stiskalnico, merimo ojnice,
merimo debeline različnih materialov
ali prisotnost maziv pri ležajih.

l V prehrambeni industriji kon-
troliramo pokrove na embalažah
(jogurta na primer) ali druge fizikalne
spremembe na embalažah;

l V papirni industriji merimo debe-
line papirjev, kontroliramo valovitost
lepenke in drugo. n

Še nekaj osnovnih podatkov senzorjev OD: 

INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo - meritve s tehnologijo SICK
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da njegova odpoved pomeni pogosto tudi katastro-
falno odpoved hlajenih komponent. Zato je njegova
zanesljivost predpogoj za zanesljivost vsakega sis-
tema. Melexisov US79 ima vdelano tako termično
zaščito, kot tudi zaščite pred prenapetostmi, napač-
nim priklopom in induktivnimi tranzienti bremena-nav-
itij motorja. Ker čip deluje samostojno, nanj ne more-
jo negativno vplivati lastnosti dodatnih elementov v
vezju, ker teh ni. Vdelana je tudi zaščita pred bloki-
ranim rotorjem. Čip lahko deluje pri samo 2.2V, kar
ustreza tudi 3V aplikacijam. Izhodni tokovi so od 40
do 400mA. Cena čipa je $0.3 v velikih količinah. Na
voljo so tudi vzorci. (http://www.melexis.com/)

èèè
Samsung je razvil prvi prototipni FLASH pomnil-
nik kapacitete 1Gb. Uporabili so dosedaj najmanjšo

geometrijo 0.15µm. Omenjena tehnologija bo uporab-
ljena tudi pri komponentah manjših kapacitet, 256 Mb
in 512 Mb, kar bo obstoječim družinam znižalo cene.
NAND FLASH tehnologija znižuje ceno pomnilnika, in
je najbolj primerna za zamenjavo trdih diskov. 
(http://samsungelectronics.com)

èèè
Pri podjetju Photobit so razvili kar nekaj zelo zanimi-
vih CCD kamer. Za vse modele je značilno, da vsebu-
jejo poleg samega CCD senzorja tudi vse ostale funkci-
je, ki so potrebne za pretvorbo signala v digitalno
obliko. Priklop na ostanek vezja je torej možen preko
industrijskih standardnih vmesnikov. Proizvodni pro-
gram obsega različne senzorje, od enostavnih z VGA
ločljivostjo, preko visokoločljivih do hitrih modelov, ki
premorejo do 500 slik v sekundi pri ločljivosti 1024 x

1024. Vsi modeli se odlikujejo z nizko porabo. 
(http://www.photobit.com/)

èèè
Motorola je predstavila novo družino dvojnih PLL
sintesizerjev, ki vsebujejo tudi dva D/A pretvorni-
ka in napetostne množilnike.
Namenjeni so frekvencam od 100 MHz do 2.2 GHz.
Tako so poenostavili design lokalnih oscilatorjev v od-
dajnikih, saj vdelani D/A pretvorniki omogočajo na-
tančno kalibracijo frekvence v samem vezju. Novi čipi
nosijo oznake MC145181, MC145225 in MC
145230. Vdelani napetostni množilnik poenostavlja
napajanje zunanjih komponent, ker so novi PLL-i
sposobni delovanja pri samo 1.8V. Vdelana so tudi
posebna vezja, ki zmanjšujejo fazni šum. MC145181
deluje pri frekvencah do 550 MHz v glavni PLL zanki

Informacije: Siemens Slovenija d.o.o., Ljubljana

SIREC D- novi večfunkcijski
display recorder

Do sedaj je Siemens za registracijo procesnih spremenljivk
ponujal zapisovalnike tipa Piezograph, VarioGraph in SIREC,
vendar so te rešitve spremljali neugodno visoki stroški
potrošnega materiala in servisiranja. 
Novi SIREC D prinaša znižanje stroškov, ki omogoča spreml-
janje do 12-tih neodvisnih vhodov, kar predstavlja high-end
dodatek SIREC seriji. SIREC D je uporaben tako kot kot
zapisovalnik (recorder), prikazovalnik (display) ali zapisoval-
nik alarmov (alarm logger). Vdelani kakovostni 5" LCD TFT
zaslon omogoča zelo kakovosten prikaz, je pa tudi občutljiv
na dotik, kar so izkoristili za delo z menuji, ki joh lahko izbi-
ramo kar z dotikom zaslona. SIREC D omogoča hiter zajem
podatkov(quick scanning) ob visoki natančnosti pomeni več
kot samo kakovost, ki jo bomo cenili pri poznejši analizi
podatkov. Vdelane funkcije omogočajo iskanje po funkcijah

po času in iskani vrednosti bodisi v RAM pomnilniku ali na floppy
disku, tudi med zapisovanjem tekoče funkcije, možna pa je tudi
hitra reakcija pri detekciji kritičnih pogojih delovanja.               n

INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo
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EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
in do 60 MHz v sekundarni. MC145225 je namen-
jen frekvencam do 1.2 GHz v glavni in do 550 MHz
v sekundarni PLL zanki, MC145230 pa ima vdelan
2.2GHz glavni PLL in 550 MHz sekundarnega. Prva
dva člana imata v glavni PLL zanki minimalno frekven-
co dela 100 MHz, zadnji pa 500 MHz.
Vsi trije modeli vsebujejo torej dva 8-bitna D/A pre-
tvornika, ki imogočata dodatno kalibracijo zunanjih
komponent, bodisi natančno nastavitev frekvence lo-
kalnih oscilatorjev ali pa recimo nivoja oddajne moči.
Vdelani napetostni množilniki dvigajo raven krmilnih
napetosti za  fazne detektorje in tako ni potrebno
posebno napajanje le-teh. Vsi modeli so v zelo majh-
nih QFP ohišjih površine samo 25 mm2 z 32-timi nogi-
cami. Cene se pri količini 10.000 kosov gibljejo med
$3.60 in $4.24. Na razpolago so tudi vzorci vseh
treh modelov. (http://www.motorola.com)
Pri Motoroli se pripravljajo tudi na razvoj posebnih

večje permeabilnosti omogočil izdelavo veliko manj-
ših tranzistorjev kot do sedaj in tako omogočil višjo
stopnjo integracije. Pri Motoroli pravijo, da je to prvi
fundamentalni preboj pri designu MOS tranzistorjev v
zadnjih 30 letih. Novi material je perovskit, ki ima
nekaj posebnih lastnosti. Čeprav je bila ta rešitev zna-
na tudi prej, je bil glavni problem v bistveno drugačni
kristalni strukturi glede na silicij, kar je onemogočalo
pravilen nanos materiala na silicij. 
Z uporabo do sedaj najbolj izčrpnih računalniških
simulacij so odpravili tudi to težavo. Odsimulirali so
namreč obnašanje vsakega atoma v kristalni mreži
dielektrika vrat in z izčrpno analizo dobljenih
podatkov prišli do rešitve problema. Na podlagi
simulacij so naredili prototipni tranzistor, ki se je
obnašal praktično natanko tako kot so predvideli s
simulacijo. (http://www.motorola.com) n

brankob@sidra.si

procesorjev, ki ne potrebujejo taktnega sig-
nala. Pri razvoju bodo sodelovali s podjetjem The-
seus Logic, ki je že razvilo nekaj podobnih designov.
Čeprav je ideja asinhronih procesorjev že stara, je do
danes še nihče ni implementiral na dovolj učinkovit
način, ki bi dovoljeval široko komercialno uporabo.
Motorola načrtuje asinhrono implementacijo svojih 8-
bitnih modelov in 32-bitne M-Core serije. Za dosego
tega cilja bo uporabljena posebna NCL (Null Code
Logic) logika, ki vsebuje poseben samosinhronizacijski
mehanizem, kar je Theseusov prispevek k projektu. Ta
implementacija bo    prinesla komponente, ki bodo
delovale vedno s hitrostjo, ki jo dovoljuje okolje v
danem trenutku in pri bistveno nižji porabi od obsto-
ječih modelov. (http://www.motorola.com)

èèè
Razvili so tudi nov MOS tranzistor, zasnovan na
novem materialu v dielektriku vrat, ki bo zaradi svoje

Novi digitalni multimetri in 
stikala na PXI kartici 

večja prepustnost - nižji stroški

Nova E-serija PCI DAQ modulov
prinaša 5 Ms/s vzorčenj

National Instruments ponuja digitalne multimetre (DMM) in pre-
klopne matrice namenjene uporabi v modularni PXI instrumen-
tacijski opremi. Tak način omogoča večje učinke ob nižjih cenah
automatizacijske opreme.
NI 2501 in NI 2503 sta preklopna modula visoke gostote, ki
vsebujeta 24-kanalni 2-žični multiplekser. Ta je uporaben za pre-

klop večih parov
sponk na en di-
gitalni multime-
ter, ki lahko tako
zajema podatke
z večih točk v ča-
sovnem multiple-
ksu. NI2501 je
FET preklopni
modul za pre-
klop signalov v
napetostnem ob-
močju +/-10V.
NI 2503 je pre-
klopni modul,
zasnovan na re-

lejih za preklop napetosti 30VDC ali 60 VRMS. Pri preklopu sig-
nalov, ki so referncirani na skupno maso, se možno število kana-
lo pri obeh modelih podvoji na 48. Seznam povezav je možno
shraniti v poseben pomnilnik, ki je na kartici in s tem prihraniti na
procesorskem času. Poleg tega vdelana elektronika skrbi za
prednastavljeno skaniranje brez posega procesorja. Ti funkciji
skrajšujeta čas testiranja in poenostavljata programsko opremo
za testiranje. NI 2501 in NI 2503 razširjata število kanalov
instrumenta in tako znižujeta ceno sistema ob izboljšanih last-
nostih. Z enim NI 4060 DMM in enim NI 2503 v istem PXI sis-
temu dobi uporabnik enak učinek, kot bi uporabil 24-kanalni
DMM. NI 2501 ima krajše čase preklopa, zato je uporaben kot
preklopni vhod multifunkcijskih kartic. n

Nova pridobitev National Instrumentsove E serije DAQ kartic so
trenutno najhitrejše multifunkcijske I/O kartice. Na karticah je
MITE PCI bus master ASIC čip kot tudi analogni ojačevalniki
signala in A/D pretvorniki za vsak kanal, kar pomeni možnost
neprekinjenega vzorčenja s 5 Ms/s na vsakem kanalu brez
obremenjevanja glavnega procesorja.
Možno je tudi vzorčiti z omenjeno hitrostjo hkrati vse štiri
kanale, kar pomeni 20 Mb/s prenosa po PCI vodilu. Zaradi
tega sta kartici optimalni v aplikacijah, kot so analiza tranzien-
tov, fazne meritve in testi vibracij.

PCI-6110E in
P C I - 6111 E
imata 4 oz. 2
analogna vho-
da. Na vsa-
kem vhodu je
poseben oja-
čevalnik z nas-
tavljivim oja-
čenjem. in ka-

libracijsko elektroniko, kar omogoča meritve z veliko višjo
natančnostjo, kot je to možno z navadnimi ojačevalniki. Za
dodatno garancijo natančnosti meritev, so vsaki kartici priloženi
NIST certifikati kalibracije. Vsak vhod je možno povezati  na AC
ali DC, poleg tega pa je možno bipolarno merjenje napetosti
do 42V. Uporabnik lahko izbira med več programsko nastavl-
jenimi ojačanji (0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 in 50) na vsakem
kanalu posebej. Dva dvojno ojačana izhoda sta izhoda 16-bit-
nih D/A pretvornikov, ki lahko hkrati generirata 10V bipolarne
vzorce z do 4 Ms/s. Vsaka kartica ima tudi 8 digitalnih I/O linij
in dva 24-bitna timerja. Karticam je namenjen tudi novi oklo-
pljeni kabel. SH68-68-EP je izboljšana verzija znanega
SH6868 kabla. Nova različica ima med seboj prepletene in
posebej oklopljene parice za vsak vhod, kar zmanjšuje presluh
med vhodi. n

INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo - meritve s tehnologijo SICK
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NAPRAVA ZA 
MERJENJE 
VOLUMENSKEGA 
PRETOKA TEKOČIN
V INDUSTRIJI
Avtor: Marko Petkoviæ, dipl.in�.el., Siemens d.o.o.

UUltrazvočne naprave za merjenje volu-
mskega pretoka tekočin so se v industriji
zaradi brezkontaktnega merjenja že

zdavnaj uveljavile. Toda pri nizkih hitrostih te-
kočin, do kakršnih pride npr. pri zagonu ali do-
ziranju, so te  naprave pogosto nenatančne. No-
va ultrazvočna naprava SITRANS F obeta reši-
tev, saj postane meritev pretoka zaradi heksa-
gonalne oblike poti ultrazvočnega signala v ve-
liki meri neodvisna od Reynoldsovega števila
ter tako natančnejša od dosedanjih naprav.

UUVVOODD
Ultrazvočne naprave za merjenje pretoka
tekočin delujejo tako, da merijo časovne
intervale prenašanja ultrazvočnega sig-
nala enkrat v smeri toka tekočine in dru-
gič v nasprotni smeri. Razlika dveh tako
izmerjenih časovnih intervalov je soraz-
merna hitrosti tekočine po kateri se signal
prenaša. Na ta način izmerjene hitrosti te-
kočine so neodvisne od hitrosti širjenja
ultrazvočnega signala v prenosnem medi-
ju, se pravi nedovisne tudi od tekočine,
katere pretok merimo.
Pri konvencionalnih ultrazvočnih napra-
vah za merjenje volumskega pretoka te-
kočin sta paroma nasproti ležeča oddaj-
nik in sprejemnik ultrazvočnega signala
nameščena drug za drugim v neki odda-
ljenosti v osi toka tekočine v cevi. Ultra-
zvočni signali prehajajo po neposredni
poti od oddajnika do sprejemnika (slika
1). Pri majhnih imenskih velikostih cevi po-

stane tak način merjenja nenatančen. To
še zlasti velja za merjenje pretoka pri
majhnih hitrostih tekočine, saj takrat raz-
like izmerjenih časovnih intervalov znaša-
jo nekaj nanosekund, za natančno mer-
jenje pa mora meritev časovnega inter-
vala potekati po toku navzdol in navzgor
s časovno ločljivostjo nekaj pikosekund.

Ta problem je rešen v novem Siemens-
ovem ultrazvočnem merilniku volumskega
pretoka tekočin SITRANS F, ki je v nadal-
jevanju podrobneje predstavljen. 

MMEERRIILLNNIIKK  PPRREETTOOKKAA  TTEEKKOOČČIINN  --  
SSIITTRRAANNSS  FF
Pot ultrazvočnega signala mora biti spel-
jana tako, da hitrost toka vdolž te merilne
poti ustreza srednji hitrosti toka pri vseh
profilih toka (laminarni, turbulentni, naj-
večkrat kombinacija obeh). V novem me-
rilniku volumskega pretoka SITRANS F je

problem rešen na preprost način. Dva
ultrazvočna pretvornika (oddajnik in spre-
jemnik v enem) sta nameščena na isti
strani merilne cevi, ki je pravokotne
oblike. S pomočjo posebno oblikovanih
in na vsako steno v cevi nameščenih
reflektorjev se ultrazvočni žarek odklanja
tako, da se na poti od oddajnika do spre-
jemnika odbija po enkrat od vsakega
reflekorja. Tako dobi pot ultrazvočnega
žarka heksagonalno obliko in s tem
doseže kvazi-homogeno odčitavanje v
celotnem premeru merilne cevi ter s tem
veliko neodvisnost od Reynoldsovega
števila. 

Slika 1. Konvencionalni način postavitve
oddajnikov in sprejemnikov ter pot ultra-
zvočnega signala.     

Slika 2: Nova Siemensova ultrazvočna
naprava za merjenje pretoka SITRANS F

Merjenje volumenskega pretoka v industriji



Zato lahko z napravo merimo brez večje
nenatančnosti tudi pretok v turbulentnem
območju oz. v prehodnem med laminarn-
im in turbulentnim. S posebnim načinom
vodenja ultrazvočnega signala se zman-
jša tudi v uvodu omenjen problem mer-
jenja pretoka pri nizkih hitrostih tekočine,
saj v nasprotju z običajnimi postopki z
ravno potjo ultrazvočnega signala tu
dobimo za 3 do 4 krat daljšo pot (slika 3)

Nova ultrazvočna naprava za merjenje
volumskega pretoka organskih in anor-
ganskih tekočin se odlikuje z visoko na-
tančnostjo merjenja (0,5 % oz. 1% od me-
rilne vrednosti) v zelo velikem dinamič-
nem področju (1:25 oz. 1:100). Omenje-
no natančnost merjenja lahko naprava
dosega v temperaturnem območju od
-40°C do maks. 180°C in se izdeluje v
imenskih velikostih od DN25 do DN100. 
Glede na imensko velikost lahko uporab-
ljamo merilne pretvornike do tlačne stop-
nje PN40. Deli naprave, ki so v stiku s te-
kočino so iz nerjavečega legiranega
jekla. 

PPrraakkttiiččnnaa  uuppoorraabbnnoosstt  
Lastnosti merilne naprave omogočajo
natančno merjenje volumskega pretoka
tekočin tako pri zagonu kot prekinitvi oz.
zaustavitvi procesa (npr. menjava šarže,
doziranje druge komponente). To je ne-
precenljive vrednosti, saj se tako lahko iz-
delujejo različne velikosti šarž (polnitev)
brez popravka receptur.
Konvencionalne ultrazvočne naprave za
merjenje pretoka tekočin pogosto niso
primerne za tekočine, ki močno izhlape-
vajo. V tem primeru se oslabljeni signali
lahko prekrivajo s signali, ki jih prenaša
merilna cev. To povzroči odstopanje
izmerjenih časovnih intervalov od dejan-
skih tudi za več odstotkov. Ta učinek je še
posebno izrazit  pri napravah, kjer sta
sprejemnik in oddajnik ultrazvočnega sig-
nala  nameščena na zunanji cevi, signal
pa se prenaša po njenih stenah (Clamp-
on tehnika). 
Nasprotno temu je bil SITRANS F razvit
kot naprava, pri kateri sta oddajnik oz.
sprejemnik s svojimi ohišji integrirana ne-
posredno v merilno cev. Specialna tesnila
zmanjšujejo širitev zvoka po cevi na mini-
mum, s čimer se lahko jasno sprejemajo
tudi signali, ki so zaradi medija sicer mo-
čno dušeni. Zaradi širokega spektra upo-
rabe je naprava dobra alternativa za Vor-
tex merilnike pretoka, volumetrične dozir-
ne števce in za meritve pretoka na osnovi
diferenčnega tlaka. V določenih primerih,
se glede na natančnost merjenja lahko
izkaže za smiselno tudi uporaba namesto
merilnikov masnega pretok - ti so med dru-
gim nekajkrat dražji. Povsod, kjer je potre-
bno meriti pretok (organskih) električno
neprevodnih tekočin pa je SITRANS F še
posebej zanimiv saj za te aplikacije ne
moremo uporabiti merilnikov pretoka, ki
sicer delujejo na pogosto uporabljanem
magnetno-induktivnem principu. 
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PPoovveezzaavvaa  vv  ssiisstteemm  pprroocceessnneeggaa
vvooddeennjjaa
Ultrazvočni merilnik pretoka SITRANS F
ima en analogni in dva digitalna izhoda
za priključitev na sisteme procesnega
vodenja. Za priključitev direktno na indus-
trijsko mrežo je na voljo priključek
Profibus PA. Digitalnim izhodom se lahko
dodelijo različne funkcije, kot npr.
impulzni ali frekvenčni izhod, javljanje
mejne vrednosti in stanja naprave.
V napravo je vključen dvovrstični LCD
prikaz, ki istočasno prikazuje dve pros-
toizbirni merilni vrednosti (npr. trenutna in
kumulativna vrednost). Poleg trenutne in
kumulativne količine vrednosti pretoka
lahko prikazuje tudi temperaturo, hitrost
tekočine ali pa hitrost in jakost ultra-
zvočnega signala.
Naprava ima štiri optične tipke (touch
screen) s katerimi jo parametriramo.  

ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  
Ultrazvočna naprava za merjenje
volumskega pretoka tekočin SITRANS F
je po mnenju strokovnega tiska (Control
Engineering, marec 1998) izredna ino-
vacija, po ugodnih izkušnjah številnih
uporabnikov
pa nedvomno
izdelek, ki je
na osnovi oc-
enjevanja up-
orabnosti v in-
dustriji, tehni-
čnih novosti in
uspeha na tr-
gu prejel na-
gradi "Editors'
Choice Awa-
rd" in  "Prod-
uct Recognition Award" (National Auto-
mation Show, Chicago, Marec 1998).
Zaradi lastnosti kot so: natančni rezultati
meritev že pri nizkih hitrostih in visoki
viskoznosti tekočin in ker pri tem v merilni
cevi ne nastajajo nobene izgube tlaka,
lahko ugotovimo, da je za številna
področja uporabe SITRANS F nedvomno
zelo primerna rešitev. n
Viri
1) Nils Kroemer, Alexander von Jena,

Thomas Vontz: Sonderausdruck aus
"tm Technisches Messen", Siemens
AG, 05/97 

2) Control Engineering: Cahners Publi-
cation, 03/98

3) Siemens internet, Neuer Masstab:
http://intra1.khe.siemens.de/adpa/fel
dgearete/html00/publikat/mass.htm

Slika 3: Vodenje ultrazvočnega signala v
heksagonalni obliki omogoča natančna
merjenja

Merjenje volumenskega pretoka v industriji
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· hišne inštalacije:
-serijo podometnih stikal in vtičnic, ki
so na voljo v bogati barvni paleti in
zagotavljajo prijeten estetski videz.

Tudi v Sloveniji se oprema GE Power
Controls v zadnjih letih vedno bolj uvel-
javlja. V Metroniku, ki je pooblaščeni dis-
tributer GE Power Controls  za Slovenijo
že od leta 1996, uporabnikom nudimo
tehnično pomoč pri projektiranju, zagonu
in vzdrževanju vgrajene opreme. Z vesel-
jem bomo prisluhnili Vašim zahtevam in iz
bogate palete izdelkov poiskali primerno
rešitev.

Frekvenčni pretvorniki
Frekvenčni pretvornik je naprava, ki
omogoča lažji zagon in zaustavitev
asinhronskih elektromotorjev, spreminjan-

General Electric
(GE) je že več

kot stoletje sinonim za razvoj, kakovost in
inovativnost. Začetki GE segajo v leto
1892, ko ga je ustanovil Thomas Alva
Edison, slavni izumitelj, najbolj znan po
tem, da je leta 1878 izumil električno
žarnico. Skozi vsa leta svojega delovanja
se je GE utrdil v več kot stotih državah
sveta, tako da danes celotno korporacijo
sestavlja več kot 250 tovarn. Z investiran-
jem in partnerstvom je GE postal eden
vodilnih proizvajalcev tudi v Evropi. Pod
okrilje GE Power Controls sodijo mnoge
znane tovarne (AEG, Cema, Tungsram
....), ki zaposljujejo več kot 70.000 ljudi.
Področje delovanja GE obsega poleg sti-
kalne tehnike tudi druge panoge kot so:
sistemi za avtomatizacijo v industriji, letal-
stvo, informacijski servisi, predelava plas-
tike, transport, proizvodnja gospodinjskih
aparatov in medicinskih naprav. 
Program GE Power Controls na področju
nizkonapetostne stikalne tehnike obsega

opremo za stikališča in močnostne razde-
lilce, opremo za nadzor in krmiljenje, in-
dustrijsko elektroniko, hišne inštalacije in
pribor za razdelilce, vključno z razdelilni-
mi omarami.

Nizkonapetostno tehniko delimo na:
· opremo za nizkonapetostne dele sti-

kališč:
- zračni odklopniki (M-PACT, Spectro-
nic, Specom, MCB…), 
- motorska zaščitna stikala (Record,
Spectra),
- bremenska stikala z obojestransko
vidno ločitvijo kontaktov (Dilos), 
- varovalna stikala (Fulos) 
- kondenzatorske kontaktorje. 
- multifunkcijski inštrument Specom,

· opremo za montažo na DIN letev:
- avtomatske varovalke, 
- kontaktorje, 
- motorska zaščitna stikala, 
- ostale modularne naprave,

· opremo za montažo na panelno
ploščo:
- bremenska stikala, 
- grebenasta stikala in ostala oprema,

· opremo za nadzor in upravljanje:
- tipkala, 
- stikala in preklopniki,
- signalne svetilke, 
- in ostali program kontrole in nadzo-
ra proizvajalca GE CEMA

· področje energetske elektronike:
- frekvenčni pretvorniki,
- mehki zagoni,
- solid state releji, ki bodo v prihod-
nosti nadomestili velik del stikalnih
elementov.

Novosti iz 
GE Power
Controls

GG
eneral Electric Power Controls (GE Power
Controls) je eden vodilnih Evropskih doba-
viteljev celovite palete nizkonapetostnih

stikalnih naprav vključno z inštalacijskim mate-
rialom, opreme za hišne in industrijske razdelil-
ce, nadzornih elementov in stikalne tehnike. GE
Power Controls je prek GE Electrical Distribution
& Control del korporacije GE.

Bremensko stikalo DILOS 2 Tipke serije P9

Multi LED dioda

Kontaktor serije CL s priborom

Avtor: Darko Miklavèiè, in�.
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je njihove hitrosti vrtenja in zagotavlja
zaščito elektromotorja pred okvarami.

Zaradi visoke zanesljivosti delovanja in
majhnih vzdrževalnih stroškov so asin-
hronski motorji zelo primerni za industrij-
sko uporabo. Njihova največja pomanj-
kljivost je konstantna vrtilna hitrost, ki pa
jo lahko odpravimo z zanesljivimi frek-
venčnimi pretvorniki GE. Frekvenčni pre-
tvorniki so idealna rešitev za regulacijo
pogonov transportnih trakov, regulacijo
pomika različnih vozičkov, spreminjanje
hitrosti vrtenja mlinov, ventilatorjev, črpalk
in mnoge druge vrste uporabe, kjer je po-
trebno nežno speljevanje in prilagajanje
hitrosti glede na trenutne potrebe.

V GE so razvili novi seriji frekvenčnih
pretvornikov VAT 20 in VAT 2000, ki ju
odlikuje sodobna oblika in odlične
tehnične lastnosti. Novi paleti frekvenčnih
pretvornikov dopolnjujeta že obstoječi
seriji VAT-23D in VAT-3FD.

VAT 20 je majhen enofazni frekvenčni
pretvornik za trifazne elektromotorje moči
od 0,2kW do 2,2kW, ki je optimalno pri-
lagojen potrebam uporabnika. Ima stan-
dardno vgrajen EMC filter ter veliko za-
ščitnih funkcij za lastno zaščito in za
zaščito elektromotorja. Frekvenčni pret-
vornik poleg tega omogoča tudi večhi-
trostni način delovanja (multispeed oper-
ation), avtomatski ponovni zagon v petih
poskusih po izpadu (auto re-start) in leteči
štart (flying start), ki je ena najzahtevnej-
ših operacij frekvenčnih pretvornikov. Po-
novni priklop na električno omrežje v tre-
nutku, ko se asinhronski elektromotor še ni
zaustavil, je precejšen problem, saj v
skrajnem primeru doseže tokovno konico,
ki je lahko do dvajsetkrat višja od naziv-
nega toka in povzroča preboje v elek-
tronskih komponentah. Tak ponoven
vklop imenujemo leteči štart (flying start).

Serija frekvenčnih pretvornikov VAT 2000
ponuja veliko novosti, ki zelo olajšajo na-
stavljanje (parametriranje) in vzdrževanje
frekvenčnih pretvornikov ter električnih
pogonov. Poleg standardnih funkcij samo-
nastavitve (auto tuning), varčevanja z
energijo (energy saving), desetkoračne-
ga prednastavljenega načina delovanja
(pattern run) in serijsko vgrajenega komu-
nikacijskega modula, sta pomembni še
funkciji "multi pump" in "trace back".
Funkcija "multi pump" vzdržuje konstan-
ten tlak v sistemu do petih črpalk, funkcija
"trace back" pa je zelo uporabna za
potrebe vzdrževanja, saj lahko shrani do
30 vzorcev vrednosti motorja in izvora.
Pomembna novost je tudi možnost izbire
med linearnim ali nelinearnim pospeševa-
njem ali zaustavljanjem pogona.

Frekvenčni pretvorniki GE imajo že serij-
sko vgrajene številne zaščitne funkcije
(preobremenitev, pregrevanje, tokovna
termična preobremenitev, kratkostična in
ozemljitvena zaščita, podnapetostna
zaščita...), kar omogoča robustno delo-
vanje in ščiti pred okvaro frekvenčnega
pretvornika in pogona. Vse naštete last-
nosti dokazujejo sodobno zasnovo in vo-
dilno mesto GE na področju frekvenčnih
pretvornikov.

Mehki zagoni
Kot smo se lahko že v prejšnji številki
Avtomatike poučili, je mehki zagon na-
prava, ki omogoča zvezni zagon asinhro-
nskih motorjev brez velike tokovne preo-
bremenitve. Po uspešno izvedenem zago-

nu, frekvence ni več mogoče spreminjati,
tako da ima asinhronski motor konstantno
vrtilno hitrost.

Zagoni elektromotorjev večjih od 5,5kW
veljajo za težje, ki z energetskega vidika
škodljivo vplivajo na električno omrežje,
zato so potrebni različni ukrepi. Trenutno
najuspešnejša rešitev je uporaba meh-
kega zagona. Pri sunkovitih in nezveznih
zagonih so poleg električne velike tudi
mehanske obremenitve, ki škodljivo vpli-
vajo na pogone in zmanjšujejo njihovo
življenjsko dobo. Z uporabo mehkih
zagonov se izognemo sunkovitim obre-
menitvam. Zaradi vse višjih zahtev po ka-
kovosti električne energije, visoki ceni
delovne sile in zahtev po zanesljivosti
delovanja, se mehki zagoni vse bolj uve-
ljavljajo. Njihove prednosti so brezsto-
penjski zagon večjih pogonov brez veli-
kih električnih konic, znižanje stroškov
vzdrževanja ter zagotavljanje daljše živl-
jenjske dobe pogonov.

Mehki zagoni GE imajo serijsko vgrajene
zaščitne funkcije, ki varujejo elektromotor

in izvor pred preobremenitvijo in kratkimi
stiki. Serijsko so vgrajene funkcije, ki od-
krivajo izpad posamezne faze ali bloka-
do rotorja. Poleg tega imajo mehki zago-
ni GE možnost priklopa vzporednega
kontaktorja, ki omogoča premostitev elek-
tronike po uspešno izvedenem zagonu.
Mehki zagoni preprečujejo povratni
hidravlični udar pri zaustavitvi črpalk, saj
so pri GE razvili poseben program, ki na
osnovi parametrov motorja prilagaja
hitrost zaustavljanja črpalk. Velika pred-
nost uporabe mehkih zagonov je tudi v
transportnih linijah s konstantno hitrostjo
in večkratnimi vklopi, saj je mogoče nas-
taviti pospeševalno hitrost in hitrost zaus-
tavljanja, tako da breme ne občuti zagon-
skih sunkov.

Frekvenčni pretvornik VAT 20

Frekvenčni pretvornik VAT 2000

Frekvenčni pretvornik VAT 2000

Elementi za avtomatizacijo - izvršilni elementi
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Komunikacijski modul GE, poleg ročnega
nastavljanja, omogoča nadzor in para-
metriranje mehkega zagona s pomočjo
nadzornega računalnika. Prijaznost pro-
gramske opreme je tako velika, da lahko
uporabnik sam s pomočjo navodil določa
parametre in obliko spremljanja poteka
delovanja mehkega zagona na lastnem
PC računalniku. 

Iz naštetega lahko vidimo, da uporaba
mehkih zagonov GE, ne zagotavlja le
mehkih zagonov in blagodejnega vpliva
na elektromotor, temveč tudi posredno
zmanjšuje skrbi in povečuje zanesljivost
delovanja celotnih sistemov. Hkrati tudi
zmanjšujejo posredne stroške in upraviču-
jejo začetno investicijo za nakup meh-
kega zagona.

SPECOM
Naprava Specom je multifunkcijski inštru-
ment, z lastnostmi mrežnega analizatorja,
za analizo in prikaz stanja na nizkon-
apetostnem električnem omrežju. Večina
razdelilcev električne energije ima vgra-
jene inštrumente za prikaz trenutnih obre-
menitev razdelilca. Vgradnja Specoma
nadomešča te inštrumente in poleg nad-
zora nad obremenitvijo zagotavlja še
nadzor nad porabljeno energijo na raz-
delilcu, kjer je vgrajen mrežni analizator
Specom. 

V vsaki od treh faz električnega omrežja
Specom enota meri RMS vrednost toka
na 5-amperskem izoliranem vhodu, fazno
in medfazno napetost, faktor moči za
vsako od treh faz omrežja in frekvenco v
posamezni fazi. S pomočjo teh meritev
Specom izračuna delavno, jalovo in
navidezno moč in jo shrani kot merilnik
energije. Vse izmerjene vrednosti so

prikazane na prikazovalniku, lahko pa jih
spremljamo kot povprečno vrednost v
nastavljivem intervalu od 1 do 60 minut.
Vse verzije imajo tudi možnost upošte-
vanja višjeharmonskih komponent tako v
izračunih kot v prikazih. 

Na pulznem ali alarmnem izhodu lahko
programiramo vrednost izhoda za katero-
koli merjeno ali izračunano vrednost. In-
štrumente lahko povežemo v mrežo. S po-
močjo komunikacijskega vmesnika RS-
485 pa jih lahko povežemo tudi na oseb-
ni računalnik, kjer s pomočjo programa
Specom L spremljamo obremenitve celot-
nega omrežja in s tem natančno spremlja-
mo porabo in stroške za električne energi-
je.

Serija inštrumentov SPECOM M je name-
njena vgradnji na DIN letev, serija SPE-
COM C pa vgradnji v čelno ploščo raz-
delilca, s standardnim izrezom Euro for-
mata 144 x 144mm.

Uporaba Specoma zagotavlja prihranke
na številnih področjih: pri projektiranju
(en instrument nadomešča več drugih),
nabavi, montaži in pri uporabi. Pri klasič-
nih inštrumentih lahko le opazujemo tre-
nutno obremenitev, s pomočjo Specoma
pa lahko vse izmerjene in izračunane
vrednosti pripeljemo v centralni nadzorni
sistem, kar zagotavlja celoten pregled
nad obremenitvijo na nizkonapetostnem
omrežju.

M-PACT
Zračni odklopniki so naprave, ki so živ-
ljenjskega pomena za delovanje celotne-
ga nizkonapetostnega omrežja in so de-
jansko prva povezava med uporabnikom
in distributerjem električne energije. Zato
mora biti ta oprema visoko zanesljiva, daSPECOM C

SPECOM C

ne pride do neželenih izpadov napajanja
nizkonapetostnega omrežja in da v pri-
meru okvare zanesljivo opravi zaščitno
funkcijo. Zato posveča GE veliko pozor-
nost visoki zanesljivosti in enostavni upo-
rabi zračnih odklopnikov M-PACT.

Zračni odklopniki serije M-PACT omogo-
čajo zaščito proti poškodbam hierarhično
nižjenivojskega energetskega sistema in
zmanjšujejo vzdrževalne stroške in
stroške popravil ob pojavu okvar. 

Z vgradnjo in pravilno izbiro zaščitnega
releja M-PRO lahko prilagodimo zračni
odklopnik natančnim zahtevam kupca. V
obe verziji (izvlačljivo in neizvlačljivo) je
vgrajenih veliko uporabniku prijaznih sis-
temov, ki poenostavijo vgradnjo, testiran-
je in vzdrževanje vgrajenih naprav.

Na razpolago sta dve velikostni verziji v
tri- ali štiripolni varianti. Poleg tega so na
voljo dodatni elementi za raznovrstne
priklope na zbiralke. Izdelani so za
tokovno območje od 400A do 4000A ,
tako da jih lahko vgradimo v skoraj vsako
obstoječe stikališče.

Zaščitni rele M-PRO je dobavljiv v štirih
različicah in omogoča popolno pri-
lagoditev uporabniku. Prek komunikacij-
skega modula lahko povežemo zračne
odklopnike tudi v mrežo, kar omogoča
celovit nadzor nad nizkonapetostnim
omrežjem. n

SPECOM C

Elementi za avtomatizacijo - izvršilni elementi
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Industrijske miške
Večina uporabnikov osebnih računal-
nikov običajno ne ve, s kakšnimi težavami
se spopadajo uporabniki računalnikov v
posebnih okoljih. To so na primer industrij-
ska okolja, kjer je zelo agresivno ozračje.
Nevarnost za elektronsko opremo pred-
stavlja visoka vlaga, prah, vibracije,
voda, kemikalije, eksplozivni hlapi itd.
Omenjeni problemi zahtevajo izdelavo
posebne opreme, ki je odporna proti
škodljivim vplivom. Stopnja zaščite je
predpisana s posebnimi standardi (IP
zaščita). Medtem ko so relativno kmalu
začeli izdelovati membranske tipkovnice
z IP zaščito, pa je bil problem enot za
premikanje kurzorja težji. 

Običajne miške in sledilne krogle ('track-
ball') je težko zapreti pred agresivno
okolico. Boljše in dražje so bile sledilne
palice ('joystick'), ki so bile zatesnjene s
posebno gumijasto manšeto. Nobena od
rešitev ni bila dovolj dobra, dokler ni
ameriško podjetje Interlink Electronics
Co. razvilo posebno miško, ki je dobila

ime 'finger mouse'. Ta rešitev je bila še
najbližje popolnosti, saj je imela obliko
večjega gumba, zatesnjenega z membra-
no iz silikonske gume. 

Te miške so edine z lahkoto pridobile  EX
certifikat. V zadnjih letih je na sejmih
industrijske opreme opaziti, da je večina
industrijskih računalnikov opremljena
prav s to miško. Največkrat je vgrajena v

čelno ploščo industrijskega računalnika
ali v tipkovnico. Trenutno je edina resna
alternativa omenjeni miški zaslon obču-

tljiv na dotik, ki jo v
nekaterih pogledih
celo prekaša. Pred-
vsem takrat, ko sa-
mi programiramo
zaslonske slike in
lahko narišemo do-
volj velike 'virtual-
ne' gumbe. Včasih
smo prisiljeni upo-

rabljati že izdelane programe (WIN-
DOWS okolje, SCADA sistemi, različne
preglednice, programi v kemičnih labora-
torijih), ki so napisani prvenstveno za
uporabo z miško. Kadar se skušamo s
prstom dotakniti rel-
ativno majhnega
objekta na zaslo-
nu, velikokrat ne us-
pemo takoj. V takih

Večina uporabnikov osebnih računalnikov obi-
čajno ne ve, s kakšnimi težavami se spopadajo
uporabniki računalnikov v posebnih okoljih. To
so na primer industrijska okolja, kjer je zelo
agresivno ozračje. Nevarnost za elektronsko
opremo predstavlja visoka vlaga, prah, vibraci-
je, voda, kemikalije, eksplozivni hlapi itd. Ome-
njeni problemi zahtevajo izdelavo posebne
opreme, ki je odporna proti škodljivim vplivom.
Stopnja zaščite je predpisana s posebnimi stan-
dardi (IP zaščita). 

primerih je delo lažje če uporabljamo 'pr-
stno miško' (finger mouse).

Pretvorba sile v električni signal
Podjetje INTERLINK ELECTRONICS je
dokaj malo poznano, kljub njihovi zelo
uspešni inovaciji, ki jo pogosto srečamo
in uporabljamo. Ta inovacija je poseben
hibridni čip, ki pretvarja silo pritiska prsta
v električni signal. Čip ugotovi smer pri-
tiska in velikost sile. 

Ker je čip omogočal izdelavo resnično
miniaturne miške, je bila prva vidnejša
uporaba te miniaturne miške v IBM-ovih
notesnikih. Majhen rdeč gumb za pre-
mikanje kazalca je bil vgrajen med dve
tipki na tipkovnici. Dejstvo, da je omen-

MIŠKE ZA 
INDUSTRIJSKO
RABO

Prerez modula industrijske miške

Industrijska miška - moduli za vgradnjo Daljinska miška z IR-povezavo

Elementi za avtomatizacijo - industrijske miške

Avtor: Darko �agar, univ. dipl. in�.
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jeno rešitev uporabil 'Veliki Modri' potrju-
je njegovo pomembnost. Čeprav se nad
rdečim gumbkom v notesnikih nekateri
uporabniki niso preveč navduševali, pa je
omenjeni čip omogočal razvoj različnih
zanimivih upravljalcev kurzorja, ki prido-
bijo na pomembnosti predvsem zaradi
tega, ker rešujejo problem, ki ga klasične
miške ne zmorejo. V nadaljevanju si ogle-
jmo pregled nekaterih zanimivih rešitev.

Ko klasične miške odpovejo
Poleg OEM prodaje hibridnega čipa
velikim proizvajalcem, ima INTERLINK
tudi lastno proizvodnjo različnih izvirnih
mišk. Vsaka od njih rešuje določen prob-
lem pri upravljanju kurzorja, ki ga
klasične miške ne morejo uspešno rešiti.

n Že v uvodu smo spoznali industrijsko
izvedbo vodotesne namizne miške
"DURAPOINT". Velja prav godovo za

najbolj odpornega predstavnika iz
družine glodalcev. Umazanija tej miši
ne pride do živega. Miš je vodotesno
zaprta v ohišje iz nerjavečega jekla,
zato je odporna na udarce, umazani-
jo, kisline, explozivne pline itd. Po
uporabi jo lahko dejansko operemo v
milnici. Najpogostejša uporaba je v

industriji, medicini in drugih zahtevnih
okoljih.

n Posebna izvedba miške "DURA-
POINT OEM" je prirejena vgradnji na
industrijske upravljalne panele in
računalnike. Njena prednost je v tem,
da je možna montaža v vseh legah,
tudi v navpični. Lega miši ne vpliva na

Elementi za avtomatizacijo - industrijske miške

l industrijska miška, MS-MOUSE
kompatibilna z dvema tipkama

l kurzor z dinamičnim gibanjem
l povezava po serijskem vmesniku

RS-232

l ne potrebuje zunanjega napajanja 
l IP54 zaščita (standardna verz.)
l IP67 zaščita (verzija iz nerjavečega

jekla)
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njeno delovanje.
n Drugi tip miške za vgradnjo

"MICROMODULE" je že omen-
jeni rdeči gumbek za vgradnjo
med tipke na tipkovnici. Verzija
"MICROMODULE OEM" je nekoliko
večja in ima dodana še gumba za
desni in levi "klik". Primernejša je za
vgradnjo v tipkovnice.

n Dejstvo, da Interlinkovih mišk ni po-
trebno premikati po podlagi izkorišča
miška "PROPOINT", ki je namenjene
različnim multimedijskim predstavit-
vam ali računalniškim igram. Držimo
jo v roki in jo upravljamo s palcem in
kazalcem iste roke.

n Podobna je miška "REMOTEPOINT",
ki se prav tako upravlja iz dlani,
uporablja pa IR brezžično povezana
na računalnik. Primerna je predvsem
kot pripomoček predavateljem, ki
uporabljajo elektronsko prosojnico ali
LCD projektor. Kurzor na projekcij-

skem platnu
upravljamo iz dlani in se hkrati svo-
bodno gibljemo po predavalnici.

n Ker so nekateri programi za pred-
stavitve napisani tako, da občasno
zahtevajo uporabo tipkovnice, ima
model "REMOTEPOINT PLUS" štiri
dodatne gumbe, ki jim programsko
določimo poljubno funkcijo. Sprehodi
do tipkovnice praktično niso več
potrebni.

n V družino ergonomskih in zdravju pri-

Miško lahko uporabimo tudi kot telekomando

Miške za industrijsko rabo - samostojne in na tipkovnicah

Ulica bratov Ulčakar 114
1000 Ljubljana
tel.:    (061) 150-18-70
fax:    (061) 150-18-74
GSM: info raga.si

www.raga.si

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, MSF, EX-TEC,

INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, INDUCODER

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

DDoovvoolljj  jjee  ddoottiikk!!
. . . . . .

SSiimmppllyy
tthhee  bbeesstt!!

. . . . . .

. . . . . .

Elementi za avtomatizacijo - industrijske miške
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jaznih mišk sodita "DESKSTICK" in
"SUPERMOUSE". Namenjeni sta upo-
rabi v normalnem pisarniškem okolju.
Roka praktično miruje, kazalec usmer-
jamo z rahlimi pritiski na osrednji
gumb miške. Namenjeni sta predvsem
ljudem, ki imajo bolečine v roki zara-
di prepogostega premikanja v zape-
stju. Izdelka bosta zanimiva tudi za
vse tiste, ki nimajo dovolj prostora na
mizi (večina uporabnikov !). "DESK-
STICK" bo razveselil tiste, ki so se pri-
vadili rdečega gumba na svojem
notesniku in bi želeli identičen način
upravljanja pri namiznem računal-
niku. "SUPERMOUSE" ima dodatno
možnost, da osrednji del miške, v obli-
ki majhne ploščice, lahko ločimo od
namiznega podstavka in  miško drži-
mo v dlani.

Poleg omenjenega programa firme
INTERLINK lahko dobimo v tujini tudi veli-
ko najrazličnejših mišk drugih proizvajal-
cev, ki pri INTERLINKU kupujejo le osnov-
ne dele in dalje sami oblikujejo nove iz-
delke (OEM).

Nasveti za
uporabo
Pri preizkusnemu
delu z miškami In-
terlink, imajo neka-
teri uporabniki ne-
koliko nelagoden
občutek, da jim
kurzor preveč uha-
ja. Problem je se-
veda v povsem
drugačnem nači-
nu upravljanja.
Nekdanje šarjenje
z roko po mizi za-
menja rahlo nagi-
banje gumba z
enim prstom. Pro-
blem uhajanja kur-
zorja je v bistvu re-
šen na zelo pre-
prost način, ki se ga lahko hitro naučimo.
Hitrost gibanja kurzorja je namreč pre-
mosorazmerna s silo pritiska na gumb:
močnejši pritisk povzroča hitrejše gibanje,
rahel pritisk pa počasno gibanje kurzor-
ja. Ko pripeljemo kazalec v bližino cilja
moramo torej zmanšati pritisk in z rahlim

pritiskom počasi in natančno pripeljemo
kazalec do cilja. Takšnega načina vode-
nja se kmalu naučimo in po tem lahko uži-
vamo v vseh ostalih prednostih omenjenih
mišk. n

Miške za industrijsko rabo samostojne in na tipkovnicah

Elementi za avtomatizacijo - industrijske miške
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UPORABA IN MONTAŽA 
FILTRA ZA FREKVENČNI 
PRETVORNIK

VV
isokofrekvenčne motnje so posledica hit-
rih preklopov električnih tokov in nape-
tosti. Vsi DC, AC in servo pogoni zelo hitro

preklapljajo velike tokove in napetosti, da bi na
optimalen način napajali priključene motorje.
Zato so to glavni izvori elektromagnetnih mo-
tenj, pa naj bodo motnje inducirane v kablih ali
pa sevane 

Avtor: Ivan Morano, univ. dipl. in�.

Uporaba filtrov na napajalni strani na-
prav (imenovanih tudi RSO filtri) in mon-
taža v kovinsko ohišje ali razdelilno oma-
ro dodatno znižujejo nivo obstoječih mo-
tenj. Za odpravo motenj v najboljši možni
meri so bili razviti posebni filtri, ki zago-
tavljajo enostavno montažo in uporabo
hkrati s potrebno zanesljivostjo pri delo-
vanju. Zavedati se moramo, da le pravil-
na izbira ustreznega filtra za določen
pogon, hkrati s pravilno izvedeno mon-
tažo v skladu s priporočili zagotavlja
elektromagnetno kompatibilnost pogona
(EMC). V tem članku si bomo ogledali ne-
kaj osnovnih priporočil za pravilno upo-
rabo in montažo filtrov na napajalni
strani frekvenčnega pretvornika.

Problemi
Kabel za povezavo motorja s frekvenč-
nim pretvornikom ima določeno kapaci-
tivnost proti zemlji. Ta kapacitivnost line-
arno narašča z dolžino kabla in se precej
spreminja v odvisnosti od tipa kabla in od
same debeline oz. tokovne obremenljivo-
sti kabla.

Frekvenčni pretvornik ima na svojem izho-
du pulzno - širinsko modulirano napetost
pravokotnih impulzov z zelo strmimi prek-

lopi in dokaj visoko frekvenco. Taka obli-
ka napetosti povzroči določene visoko-
frekvenčne tokove, ki polnijo in praznijo
kapacitivnost kabla proti zemlji. Ti tokovi
se morajo seveda zaključiti na izvoru, ki
je v tem primeru frekvenčni pretvornik. To-
kokrog pa seveda predstavljajo kovinske
konstrukcije, po katerih so vodeni motors-
ki kabli, paralelno položeni kabli drugih
porabnikov, itd. Večina tokov se preko
ozemljenega napajalnega sistema (trans-
formatorska postaja) in napajalnih linij
vrača v frekvenčni pretvornik. Da bi pre-
kinili ta tokokrog, vgradimo na napajalno
stran frekvenčnega pretvornika filter, ki ne
dovoljuje visokofrekvenčnim tokovom
nadaljevanja poti.

Montaža filtra
Pri sami montaži filtra moramo upoštevati
določena navodila, da bo delovanje filtra
optimalno in uporaba varna. Priključni ka-
bel med filtrom in frekvenčnim pretvor-
nikom mora biti čim krajši in ležati ločeno
od ostalih kablov/žic. Zagotoviti mora-
mo, da bo VF impedanca med filtrom,
pretvornikom in zemljo čim manjša:
v odstranimo barvo in vsakršen izolacij-

ski material med posameznimi točka-
mi pritrditve

v preverimo, da so spoji kovinski in ima-
jo čim večjo površino

v uporabimo prevodno kontaktno mast
kot protikorozivno zaščito

Zagotoviti moramo, da je zaščitni vodnik
(PE) pravilno izveden in priključen na za

b
P

P

PE

M
3~

PE, L1, L2, L3
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to namenjeno priključno sponko filtra. VF
ozemljitev prek kovinskih spojev z ohišjem
ali preko opleta kabla ne ustreza zahte-
vam pravilne izenačitve potencialov.
Filter mora biti ustrezno ozemljen, da do-
sežemo ustrezno zaščito pred dotikom
električne energije v primeru okvare.
Prevodniki v zankah se obnašajo kot an-
tene, zato se moramo izogibati:
v nepotrebnim zankam
v vodenju "čistih" prevodnikov paralel-

no prevodnikom z motnjami na večje
razdalje

Filtri so namenjeni uporabi v ozemljenih
napajalnih sistemih. Uporaba v neozem-
ljenih sistemih ni priporočljiva.
Nivo motenj narašča proporcionalno s ta-
ktno frekvenco delovanja frekvenčnega
pretvornika, zato je vedno priporočljivo
taktno frekvenco znižati na najnižjo še
uporabno vrednost. Prav tako nivo motenj
narašča z večanjem dolžine kabla mo-
torja.

Montaža kabla za 
napajanje motorja

Pri uporabi filtra moramo za doseganje
optimalnih rezultatov uporabiti tudi oklop-
ljen kabel do motorja. Oplet kabla mora
biti priključen na ozemljitveno sponko na
obeh straneh kabla! Spoj opleta mora biti
kvalitetno izveden preko velike površine.
V ta namen naredimo z opletom ovoj
okrog metalnega vijaka, da zagotovimo
veliko površino kontakta.
v Uporabimo samo kabel z bakrenim

opletom (CY) z najmanj 85% prekrit-
jem! Oplet iz folije ima običajno več-
jo impedanco spojev in je zato nepri-
meren.

v Nekateri motorji imajo plastično pri-
ključno omarico. V tem primeru mora
biti oplet kabla na motorski strani pri-
ključen direktno na ohišje motorja.

v Nekateri motorji imajo gumijasto tes-
nilo med ohišjem priključnih sponk in
ohišjem motorja. Zelo pogosto so os-
tanki barve pod vijakom za ozem-
ljitev. Vedno moramo zagotoviti do-
bro galvansko povezavo med ople-
tom kabla, ozemljitvenim vijakom,
ohišjem priključnih sponk in ohišjem
motorja.  

v Oplet kabla ne sme biti prekinjen. V
primeru uporabe dušilk, kontaktorjev,
sponk, varnostnih stikal, itd., na strani
motorja, mora biti neoklopljen del čim
krajši. Boljše je namestiti uporabljen
element v kovinsko ohišje z visokim VF
dušenjem. Spoj opletov na ohišje mo-
ra biti seveda kakovostno izveden z
minimalno možno VF impedanco, kot
že opisano.

v V primeru, ko ne moremo zagotoviti
kabla z opletom za napajanje motor-
ja, uporabimo kovinsko cev, v katero
položimo običajni kabel. Kovinska
cev mora imeti dober VF sstik z motor-
jem in frekvenčnim pretvornikom. Za-
ščitna ozemljitev ima seveda priorite-
to!

Montaža krmilnih in 
signalnih kablov

Da bi zagotovili zanesljivo delovanje
frekvenčnega pretvornika, moramo
uporabiti za vse kontrolne signale kable z
opletom. Oplet kabla moramo pri
priključitvi vodnikov odstraniti čim manj
od konca kabla. 

kovinsko ohišje

U V W PE

dobra VF-povezava med
hladilnikom in ohišjem motorja

potrebna je povezava z EMC-kablom

Pravilno izvedena priključitev kabla na motor
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Krmilni kabli morajo biti položeni ločeno
od energetskih kablov (min. 0,25m), še
posebej to velja za motorske kable.
V primeru križanja z energetskimi kabli
naj  bo le to izvedeno pod pravim kotom.

Montaža v 
razdelilno omaro

Slika desno zgoraj prikazuje primer
montaže HITACHI frekvenčnega pretvor-
nika s filtrom in pravilno izvedenim razvo-
dom kablov.

Vpliv dolžine kablov 
do motorja

Kabel z oklopom za povezavo motorja
ima precej višjo kapacitivnost proti zemlji
kot običajen kabel. Ta kapacitivnost lin-
earno narašča z dolžino kabla. Tipična
ocena "na palec" je 200pF na meter
kabla. Ta ocena se precej spreminja v
odvisnosti od tipa kabla in je tudi odvisna
od same debeline oz. tokovne obre-
menljivosti kabla.
Dolgi motorski kabli lahko povzročijo
sledeče probleme:
v nezaželeni izklopi naprav zaradi

tokovne preobremenitve. Frekvenčni
pretvornik ima na svojem izhodu
pulzno - širinsko modulirano napetost
pravokotnih impulzov z zelo strmimi
preklopi. Taka oblika napetosti
povzroči visoke tokove, ki polnijo in
praznijo kapacitivnost kabla proti
zemlji. Ti dodatni tokovi se prištevajo
toku bremena za kar mora naprava
dodatno poskrbeti.

v Več induciranih motenj, kot posledica
dolgih kablov.

v Poveča se možnost sprožitve delovan-
ja zaščitnih naprav na osnovi meritve
diferencialnega toka.

v Pregrevanje filtrov vgrajenih na vhodu
frekvenčnega pretvornika zaradi
povečane količine motenj.

Naštete nezaželene vplive dolžine kabla
v veliki meri odpravi pravilno dimenzioni-

rana dušilka na izhodni strani frekvenčne-
ga pretvornika.
V primeru napajanja več motorjev z enim
frekvenčnim pretvornikom, se dolžine
kablov oz. kapacitivnost seštevajo. V tem
primeru je potrebno čim bolj skrajšati
napajalne kable npr. tako, da napravimo
stičišče kablov čim bliže motorjem in do
stičišča vodimo samo en kabel (kjer je to
možno - bimetali!). Pri uporabi oklopljenih
kablov moramo biti še posebej pozorni
na dober spoj vseh opletov, najboljše v
kovinskem ohišju z visokim VF slabljen-
jem. Spoj opletov na ohišje mora biti
seveda kvalitetno izveden.

Vpliv na tokovne 
zaščitne naprave

V filtru vgrajeni kondenzatorji med vhod-
nimi fazami in ozemljitvijo lahko povzroči-
jo visok polnilni tok proti zemlji ob vklopu
filtra. Velikost teh tokov je sicer znižana s
konstrukcijskimi detajli, vendar lahko
vseeno povzročijo sprožitev tokovne
zaščitne naprave, če je le ta vgrajena. 
Zemeljski tokovi z visokofrekvenčnimi in
enosmerno komponento so lahko prisotni
tudi med normalnim obratovanjem
pretvornika. V primeru napake lahko
stečejo visoki tokovi z enosmerno kompo-
nento, ki lahko prepreči delovanje
tokovne zaščitne naprave.
V primerih, kjer je obvezna uporaba
tokovne zaščitne naprave iz varnostnih
razlogov, moramo izbrati takšno napra-
vo, ki ustreza DC, AC in VF zemeljskim
tokovom.
Dodatno moramo zagotoviti, da je
odzivnost in časovna karakteristika nas-
tavljiva tako, da preprečimo aktiviranje
zaščite ob prvem vklopu frekvenčnega
pretvornika. n

Vir: CE-EMV Electromagnetically Compa-
tible Installation  Hitachi Inverters, Hi-
tachi Europe GmbH

oopprreemmaa  iinn  
ssiisstteemmii  zzaa
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ROBOTINA d.o.o. 
Industrijska c. 2b, 6310 Izola

Tel.: 066 647-203, Fax: 066 648-218

www.robotina.com

V LETU 2000 BO ČAS 
TEKEL ŠE HITREJE ZATO:

m NAJ ZA VAS DELA 
ZANESLJIVA OPREMA:
programirljivi krmilniki (PLC) in
frekvenčni pretvorniki HITA-
CHI, univerzalni operaterski
paneli EXOR, komunikacijski
vmesniki HMS, mehki zagoni
elektromotorjev in zaščita mo-
torjev SOLCON, PID regulator-
ji, prikazovalniki in merilne ce-
lice GEFRAN, naprave za mer-
jenje nivojev NIVELKO, zaščit-
na stikala, filtri,...

m PREPUSTITE VODENJE IN
NADZOR INTELIGENTNIM
SISTEMOM:
avtomatizacija sistemov in pro-
cesov, inteligentne zgradbe,
centralni krmilno nadzorni sis-
temi, izvedba aplikacij po vaši
meri,...

m OBJEKTE IN PROCESE PA
LAHKO MEDTEM UPRAV-
LJATE  S KATEREGA KOLI
KONCA SVETA:
WIZCON for Internet

Elementi za avtomatizacijo - filtri za frekvenčne pretvornike
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Napajalni sistemi - dryfit akumulatorji

NAPAJALNI
SISTEMI - dryfit
AKUMULATORJI

KK
adarkoli potrebujete napajanje izven do-
sega klasične elektrodistribucijske mreže,
potrebujete baterijo ali pogosteje akumu-

lator. Na trgu je veliko različnih vrst akumulator-
jev in celo znotraj ene vrste je ponavadi veliko
podvrst. Če ste se recimo odločili za svinčev aku-
mulator, vas čaka le še za izbor pravega tipa,
glede na podane pogoje obratovanja in zahteve
bremena...

Ni namreč vseeno, ali potrebujete akumulator za zagon motor-
ja plovila, avtomobila, za sekundarno napajanje alarmne cen-
trale, za spremnik energije solarnih celic ali kaj drugega.
Svinčev akumulator ima kup prednosti pa tudi nezaželjenih last-
nosti in naloga načrtovalca je, da izbere model, ki se bo obne-
sel najbolje na najbolj vidnih parametrih v dani aplikaciji. 

Kot verjetno že veste, so glavne kritične lastnosti svinčevega aku-
mulatorja življenjska doba, tok samopraznjenja, odpornost na
prepoljnjenje in na pretirano praznjenje, dovoljeno temperatur-
no področje, plinjenje oziroma potreba po dolivanju elektrolita,
notranja upornost oz. kratkostični tok, kapaciteta in njena odvis-
nost od toka praznjenja, kritičnost zahtev pri polnjenju, odpor-
nost na tresljaje in še kaj bi se našlo. Ker se še ni pojavil svinčev

akumulator, ki bi
bil blizu idealne-
mu v vseh naštetih
parametrih, se je
treba odločiti pri
načrtovanju za
pravi kompromis.
Napaka, ki jo
zagrešijo mnogi
laiki na tem po-
dročju je ta, da se
odločijo kar za
avtomobilski aku-
mulator, ki pa
mnogokrat pov-
sem odpove, pa
ne zaradi slabe
kakovosti. Zakaj ?

Avtomobilski aku-
mulator je namen-
jen predvsem za-
ganjanju motorja

Avtor: Ale� Lazar, univ. dipl. in�.

posrebrena s-sponka

celični konektor

odzračevalni ventil

posrebrena s-spomka

oklep baterijskih plošč

negativna plošča

pozitivna plošča

mikro porozni separator

plastično ohišje odporno proti
udarcem (ABS plastika)

Slika 1: Sonencheinov svinčev akumulator iz
serije Dryfit (sestavni deli)

UUssttrreezznnaa,,
nnaarraavvii  
pprriijjaazznnaa
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zzaa  vvssaakkrrššnnoo
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akumulatorske
baterije
SonnenscheinSonnenschein

Gryps d.o.o.
Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 65 172 080
Fax: +386 65 73 860

Podjetje iz skupine EXIDE

http://wwwhttp://www.gr.gr yps.siyps.si
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in mogoče še kratkotrajnemu napajanju
nekaj šibkejših porabnikov medtem, ko
motor avtomobila stoji in tako ni polnjen-
ja. 
Glavni parametri, s katerimi bi lahko
opisali lastnosti avtomobilskega akumula-
torja so predvsem notranja upornost, od-
pornost na temperaturne spremembe in
mehanske šoke in vibracije ter mogoče
tok samopraznjenja, čeprav ta večinoma
ni tako kritičen. Namenjeni so delovanju v
okolju, kjer doživljajo močna a kratkotraj-
na praznjenja (zagon motorja), drugače
pa motorna elektronika skrbi, da se aku-
mulator med delom stalno polni z vsaj
kakim Amperom ali dvema toka, ne glede
na to, da je mogoče že poln. Poleg tega
od večine lastnikov avtomobilov ni mo-
goče pričakovati pogostnega preverjanja
stanja elektrolita v celicah akumulatorja
in je samozadostnost v tem pogledu zelo
zaželjena. 

Povsem drugače je pri na primer rezer-
vnem napajanju kake večje telefonske
centrale v Telekomu. Tam se od velike
akumulatorske baterije, ki ponavadi zav-
zema kar celo sobo, zahtevajo povsem
druge lastnosti. Ker so akumulatorji v so-
bi, kjer je temperatura veliko bolj stabilna
kot v avtomobilu in tudi vibracij praktično
ni, temperaturna in mehanska robustnost
ne igrata take vloge, se pa lahko zahte-
vajo druge stvari. Pri teh akumulatorjih je
pomembno čim manjše plinjenje, saj bi
ob tolikšni količini akumulatorjev znatno
plinjenje postavljalo dodatne zahteve že
zaradi požarne varnosti. Ob tem pa ni
nujno, da je zaželjen zaprti tip akumula-
torja. Proizvajalci avtomobilskih akumula-
torjev navajajo kot "maintenace free" tiste
akumulatorje, pri katerih je plinjenje kakih
petkrat manjše kot pri starejših odprtih
modelih. 
Glede na pričakovano dobo trajanja in
višek elektrolita nad ploščami potem pač
domnevajo, da bo akumulator v avtomo-
bilu prej odpovedal iz kakega drugega
vzroka. Torej tam večinoma ne gre za
prave akumulatorje zaprtega tipa, le ven-
tili celic so bolj zakriti. Pri zaprtih tipih
seveda uhajanja plinov praktično ni, saj
dodatki v elektrolitu skrbijo za rekombi-
nacijo plinov. Tako razmišljanje, ki je nor-
malno za avtomobilski akumulator, bi nas
pa v primeru telefonske centrale lahko
privedlo v težave, saj je lahko življenjska
doba takih akumulatorjev v pogonu tudi
čez 10 let in v tem času bi avtomobilske-
mu akumulatorju že zdavnaj zmanjkalo
elektrolita...    
Poleg tega je pomembno čim manjše sa-
mopraznjenje, zlasti za akumulatorje, ki

jih samo občasno uporabljate in ostali
čas niso priklopljeni na polnilno napetost,
pa tudi najnižja dopustna napetost praz-
njenja in sposobnost akumulatorja, da
"pride k sebi" tudi po praznjenju daleč
pod dopustno mejo. Tudi dovoljeno šte-
vilo polnilno-praznilnih ciklov je pomem-
ben podatek. Pri večnamenskem akumu-
latorju je šlo včasih za kakih 200-300
ciklov in nato ste lahko odšli v trgovino po
novega. Sedaj je napredek prinesel
boljše akumulatorje, ki prenesejo do ka-
kih 1000 ciklov, ki pa se vseeno ne more-
jo kosati z modeli, namenjenimi prav re-
zervnemu napajanju naprav v objektih, ki
prenesejo tudi do nekaj tisoč ciklov. 
Sonenchein-ovi akumulatorji serije dry-
fit so namenjeni uporabi v aplikacijah, ki
potrebujejo robustne akumulatorje, ki ne
potrebujejo vzdrževanja (dolivanje vode
itd.), ki lahko stojijo brez polnjenja tudi
dalj časa (majhno samopraznjenje) in ki
imajo dolgo življenjsko dobo.
Najprej si poglejmo, za katere vgradnje
so primerni različni tipi iz serije dryfit in
katere so glavne značilnosti posameznih
tipov.

Poglejmo si, kako je sestavljena baterija
iz serije Dryfit ! Baterija na sliki 1 je 6-volt-
na, 9,5 Ah, iz serije A 200.

Priključki so različni, odvisno od kapa-
citete: 
S - faston sponke, širine 4,8 mm
SR - faston sponke, širine 6,3 mm
G - priključki za vijake M5 in M6

Vsaka blok baterija je sestavljena iz več
celic, od katerih ima vsaka 2 V, obstajajo
pa tudi posamezne 2 V celice (6 V bater-
ija je sestavljena iz 3 celic, 12 V iz 6 ce-
lic,...)
Separator z mikroporami ločuje med
seboj pozitivne in negativne plošče
mehansko in elektronsko. Dopustiti mora
migracijo ionov in preprečiti kratek stik
med ploščami.

Kemijske reakcije
Potek praznjenja svinčene baterije lahko
opišemo z naslednjimi formulami:
l negativna plošča:
Pb + SO4

2-   è PbSO4 + 2 e-      
l pozitivna plošča:
PbO2+4H++SO4

2-+2e-èPbSO4+2H2O
l skupaj: 

Pb+PbO2+2H2SO4è2PbSO4+2H2O

Napajalni sistemi - dryfit akumulatorji
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V primeru polnjenja se potek reakcije
obrne.

Kapaciteta baterij
Poglejmo si še, kako je s kapacitetami
dryfit akumulatorjev različnih tipov:
l Za baterije tipa A 200, 300, 400 in

500 je kapaciteta podana pri 20-ur-
nem praznjenju s konstantnim tokom.
Po končanem času praznjenja ne sme
pasti napetost ene celice pod 1,75 V.

l Za baterije tipa A 600, 700 in
OGiV je kapaciteta podana pri 10-
urnem praznjenju s konstantnim to-
kom. Po končanem času praznjenja
ne sme pasti napetost ene celice pod
1,8 V.

l Za baterije tipa solar je kapaciteta
podana pri 100-urnem praznjenju s
konstantnim tokom. Po končanem ča-
su praznjenja ne sme pasti napetost
ene celice pod 1,85 V.

l Za baterije tipa A 500 C je kapacite-
ta podana pri 5-urnem praznjenju s
konstantnim tokom. Po končanem ča-
su praznjenja ne sme pasti napetost
ene celice pod 1,7 V.

Kakšne so prednosti 
gelnih baterij?

l Faktor samopraznjenja je pri gelnih
baterijah najnižji, če jih primerjamo z
AGM in CLASSIC, saj jih lahko
skladiščimo do 2 leti brez polnjenja,
medtem ko je treba baterije AGM
dopolnjevati vsakih 6 mesecev, bater-
ije CLASSIC pa vsako leto.

l Gelne baterije omogočajo polnjenje
z večjimi tokovi, ki ne puščajo
nobenih posledic, medtem ko pri
baterijah serije AGM to ni mogoče.

l Gelne baterije so ventilno regulirane,
kislina je vezana v gelu (oziroma flisu
pri AGM), tako da so primerne za
uporabo v omaricah, skupaj z elek-
troniko, medtem ko je treba klasične
baterije postaviti v poseben prostor,
skupaj z lovilcem za kislino.  

K baterijam serije Dryfit se bomo vrnili v
naslednji številki, kjer za vas pripravljamo
podrobnejšo predstavitev solarnih baterij.
Predstavili vam bomo namembnost teh
baterij, življenjsko dobo, tehnične karak-
teristike in še kaj se bo našlo. Če pa želite
še dodatne informacije, nas pokličite po
telefonu 065/172 080 vsak delovnik
med 7. in 15. uro (Erik Logar) ali pa obiš-
čite našo stran na spletnih straneh na na-
slovu http://www.gryps.si. n
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Č
e se še spomnite domačega podjetja
AKA, ki je priznani izdelovalec tis-
kanih vezij tudi daleč preko meja

naše dežele, potem moramo dodati do-
brim novicam iz prejšnje številke revije
še eno. 

Pred nekaj dnevi so v proizvodnjo vpeljali novi
postopek zaščite bakrenih površin na tiskanem
vezju pred korozijo, imenovan HAL, ki bo starega,
zasnovanega na pocinjevanju bakra (HASL)
popeljal v pozabo. Vse strožji evropski in svetovni standardi namreč omejujejo
uporabo svinca v elektroniki in to je pomenilo prepoved uporabe pocinjenih tiskanin
v tujini. Spajka, ki jo uporabljamo pri lotanju, je namreč mešanica svinca in kositra.
Dejanjsko razmerje je odvisno od željene talilne temperature in drugih zahtev. V
glavnem se količina svinca giblje med 30% in 40%, vsaj v tistih spajkah, ki jih lahko
kupite v trgovini. Za proizvajalca tiskanih vezij, ki praktično celotno proizvodnjo
izvaža, je to pomenilo nujno vpeljavo novega postopka v proizvodnji. Žal mi je, ker
tega članka ne morem pospremiti s slikami, a v času pisanja so bili stroji ravno postavl-
jani v proizvodne prostore. Morda pa kdaj drugič.
Baker na tiskanini ne sme ostati dolgo časa po izdelavi nezaščiten pred vplivi zraka
in vlage, ker bi se prekril z oksidno plastjo, ki bi preprečila kakovostno spajkanje kom-
ponent. Ker po Sloveniji uporabljajo za jedkanje tiskanin v glavnem neko amonijako-
vo spojino, ki jedka baker bistveno hitreje kot spajko, se le-ta uporablja kot zaščitno
masko v postopku jedkanja. Najprej se na kaširani vitroplast nanese maska vezja v
negativu (kjer bi morala biti v vezju prevodna površina, je v maski luknja). Nato se na
tiskanino skozi luknje v takem filmu nanaša spajka. Tako dobijo tiskanino s pocinjeno
sliko vezi in otokov. Nato gre taka tiskanina na jedkanje, z jedkanja pa dobimo
tiskanino, ki ima že vse prevodne površine prekrite s spajko. Tako so jo izkoriščali za
zaščito pred korozijo bakra. Treba je reči, da v podjetju AKA uporabljajo namesto
spajke kot masko pri jedkanju pozitivni fotolak, vsaj tako sem dojel stvari ob zadnjem

obisku podjetja. 
Na enostavnejših tiskaninah uporabljajo kot
zaščito tanek nanos kolofonije, ki poleg
vsega pomaga pri lotanju komponent, ven-
dar ima ta metoda pomanjkljivost, da kolo-
fonije ni moč enostavno nanesti samo na
izpostavljene bakrene površine, temveč je
možen nanos le preko celotne površine. To
povzroča probleme pri tistih tiskaninah, na
katere je trebe lepiti SMD komponente pred
strojnim lotanjem. Lepilo se namreč kolofoni-
je ne prime in komponente tako med lotan-

jem  odpadejo. Nova snov, ki so jo uporabili v ta namen, se imenuje GLICOAT T.
Njena posebnost je v tem, da se pri potopu tiskanine vanjo zadrži samo na bakrenih
površinah in tako ni problemov z lepljenjem komponent, poleg tega pa je GLICOAT
T združljiv z čistilnimi kemikalijami, ki jih uporabljajo za boljše lotanje (fluxing agents).
GLICOAT T je zasnovan na družini kemičnih spojin, imenovanih alkimidazoli. GLI-
COAT T mora biti nanesen na tiskanino v debelini od nekaj µm do 10 µm, vendar za
učinkovito protikorozijsko zaščito zadošča že 0.2µm debel sloj. Nadzor nad debeli-
no nanosa je za razliko od drugih tehnologij precej enostaven, saj je odvisen od tem-
perature GLICOAT kopeli in dožine trajanja potopa.Tako zaščitene tiskanine imajo
trajnost vsaj 12 mesecev. n

Napajalni sistemi - dryfit akumulatorji

Avtor: Branko Badrljica
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Telemetrijski sistemi - 
celovita rešitev za prenos
podatkov iz RTU postaj v
SCADA center

Centralni nadzorni sistemi vodovodnih in
kanalizacijskih sistemov, ki komunicirajo z
oddaljenimi črpališči, vodohrami, vodar-
nami  in čistilnimi napravami, distribucijski
centri za distribucijo plina in tople vode,
ki komunicirajo z oddaljenimi redukcijski-
mi in toplotnimi postajami, centri vodenja
v elektrodistribuciji, centralni nadzorni sis-
temi v ekoloških sistemih, ki komunicirajo
z imisijskimi in emisijskimi postajami, so
samo nekateri primeri, kjer se pojavlja
telemetrija. Ugotavljamo lahko, da je
praktična izvedba učinkovitih telemetri-
jskih sistemov vse prej kot enostavna nalo-
ga in da specifičnost zahtev večkrat
narekuje uporabo prav posebnih
tehničnih rešitev. 
Celovito rešitev za telemetrijski sistem, ki
smo jo zasnovali v Metroniku, predstavl-
jamo v nadaljevanju.

Kako so zgrajeni 
telemetrijski sistemi?

Telemetrijski sistemi so običajno zgrajeni
iz SCADA (Supervisory Control and Data
Acqusition) centra ter iz RTU (Remote
Telemetri Unit) postaj, ki komunicirajo s
centrom (lahko tudi neposredno med
sabo) v skladu z določenim protokolom,
ki teče po izbranem fizičnem mediju
(radijske zveze, telefonske zveze,
RS232/ 485 parica, Ethernet, satelitske
zveze...). Kompleksnost sistema običajno
določa kompleksnost RTU postaj (ki z
ozirom na zmožnosti današnje opreme
ponavadi ni vprašljiva), kompleksnost in
želena funkcionalnost SCADA centra ter
kompleksnost samega protokola za
prenos podatkov. Poglejmo si gradnike
telemetrijskih sistemov nekoliko podrob-

neje.
Protokol

Protokol predstavlja jezik za izmenjavo
sporočil po fizičnem komunikacijskem
mediju. Protokol določa, kako enote v sis-
temu lahko izmenjujejo podatke, kdo in
kako lahko prične s pogovorom, kakšna
sta pomen in možna vsebina sporočil ter
nenazadnje, kako se je treba obnašati,
če se pri prenosu kaj zatakne. Protokol se
odvija na nekem komunikacijskem medi-
ju, ki predstavlja fizično osnovo za komu-
nikacijo. Kot že rečeno, je tu možnosti
zelo veliko, a se v telemetrijskih sistemih

n a j p o g o s t e j e
srečujemo z radi-
jskimi in telefonski-
mi povezavami.
Treba je omeniti,
da izbor komu-
nikacijskega medi-
ja vpliva na mo-
žnosti in seveda
kompleksnost pro-
tokola. 

RTU
RTU postaje izvaja-
jo funkcijo lokalne-
ga krmiljenja. Kon-
kretna funkcional-
nost, ki jo opravlja-
jo, je tesno pove-
zana s specifičnos-

VV
številnih industrij-
skih panogah ob-
staja potreba po

izmenjavi podatkov med
dvema oddaljenima loka-
cijama. Postopku izmen-
jave podatkov v takih pri-
merih pogosto pravimo
telemetrija.

Avtorja: dr. Sa�a Sokoliæ, mag. Janez �muc

tjo panoge, katere telemetrijski sistem
obravnavamo. V splošnem velja pravilo,
da krmilniška logika, ki jo izvaja RTU
postaja, ni preveč zapletena. Bolj
zapletene so zahteve, povezane s preno-
som podatkov v SCADA center. 

SCADA sistem
SCADA sistem v centru običajno pred-
stavlja računalnik z namensko program-
sko opremo. V preteklosti so SCADA cen-
tri tekli pod različnimi operacijskimi siste-
mi, danes pa vse bolj prevladujejo siste-
mi, ki tečejo pod operacijskim sistemom
Windows NT. Funkcije SCADA sistema
so: grafični vmesnik med operaterjem in
RTU postajami, alarmiranje kritičnih
pojavov, prikaz in beleženje dogodkov,
pošiljanje komand, izdelava poročil,
povezava s poslovnim sistemom, funkcije
vzdrževanja itd. Vsekakor se funkcional-
nost SCADA centra razlikuje od panoge
do panoge.

Čeprav se pri gradnji sistemov skriva
veliko pasti in je treba vsakega od
naštetih gradnikov temeljito preučiti,
želimo v tem prispevku posebej osvetliti
eno od zahtev pri telemetrijskih sistemih:
prenos podatka, opremljenega na RTU
postaji s časovno značko v SCADA cen-
ter ter njegova nadaljnja obdelava v
SCADA centru. Končen namen prenosa
časovnih značk je v tem, da na nad-

Dispečerski center v JP Energetika - Sektor daljinskega ogrevanja,
v katerem deluje sedem postaj Fix, je tipični SCADA center
telemetrijskega sistema
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zornem SCADA sistemu dobimo
natančno informacijo o tem, kdaj se je
dogodek zgodil, tudi če je informacija
prispela na nadzorni sistem z zamudo. 
Zahtevano rešitev lahko orišemo tudi
nekoliko drugače: SCADA sistem mora
imeti ustrezen gonilnik, ki razume izbran
protokol in tudi RTU na drugi strani mora
znati izmenjevati podatke v skladu z istim
protokolom. Ostaja še ena, zelo pomem-
bna in s stališča praktične realizacije pre-
cej težavna zahteva: SCADA sistem mora
časovne značke razumeti ter jih upošte-
vati pri izvajanju funkcij. Problem je v tem,
da je to precej odvisno od arhitekture
SCADA sistema in da na to zmožnost
velikokrat ne moremo vplivati. V praktični
izvedbi telemetrijskih sistemov zato
večkrat srečamo rešitve, ko so razvijalci
določili protokole, napisali ustrezne gonil-
nike, na SCADA sistem prenesli s časom
opremljene podatke, a jih SCADA sistem
enostavno ni znal pravilno interpretirati -
zato so ga uporabili samo kot vmesno
postajo za posredovanje s časom opreml-
jenih podatkov v neko podatkovno
skladišče, ki je dovoljevalo nadaljnjo
obdelavo. 

Opis telemetrijskega 
sistema Metronik

V okviru telemetrijskega sistema, ki smo
ga zasnovali, je RTU postaja izvedena z
gradniki distribuiranega krmilno-regu-
lacijskega sistema OPTO 22 (družina
SNAP). SCADA sistem je zasnovan na
podlagi sistemske programske opreme
iFix, ki sodi v najnovejšo Intellution-ovo
družino SCADA programske opreme
Dynamics. Za komunikacijski protokol
smo uporabili originalen protokol krmil-
nikov OPTO 22 - protokol MISTIC - ki je s
strani proizvajalca v celoti dokumentiran
in odprt za uporabnike.  Sistem je zasno-
van tako, da predvideva  tudi komu-
nikacijski krmilnik v centru. Konfiguracija
telemetrijskega sistema je prikazana na
sliki. 

RTU postaje
Sistem OPTO 22 ima vse, kar zahteva

RTU: krmilniški procesor z močnimi logičn-
imi, regulacijskimi in komunikacijskimi
zmogljivostmi, veliko količino spomina
(do 4MB) za shranjevanje dogodkov,
vgrajen komunikacijski protokol Mistic,
enostavno grafično programiranje sis-
tema z diagrami poteka ter možnost
dodajanja dodatnih komunikacijskih pro-
tokolov na komunikacijskih vratih. Sistemi
OPTO 22 imajo vhodno-izhodne enote,
ki pokrivajo širok spekter digitalnih in
analognih signalov ter imajo galvansko in
optično izolacijo vhodno-izhodnih mod-
ulov, za katere proizvajalec nudi garanci-
jo brez časovne omejitve. Povejmo še to,
da sistemi OPTO 22 omogočajo prenos
podatkov po različnih komunikacijskih
medijih: Ethernet, Arcnet, RS232/485,
telefonske in radijske zveze. Naštete last-
nosti uvrščajo sisteme OPTO 22 kot zelo
primerne za izvedbo RTU postaj in jih po
funkcionalnosti in komunikacijski razpo-
ložljivosti postavljajo pred klasične PLC-
je. Nenazadnje so se sistemi OPTO 22
kot RTU enote v Sloveniji izkazali že na
ljubljanskem vodovodu. Kot gradnik RTU
enot nastopa OPTO 22 tudi na
ekološkem sistemu Termoelektrarne Šoš-

tanj, kjer krmilniški procesorji OPTO 22
predstavljajo jedro imisijskih in emisijskih
postaj. Zelo zanimiva rešitev RTU enot s
sistemom OPTO 22 pa je izvedena tudi v
papirnici Vipap Krško (prej ICEC), kjer
RTU enote OPTO 22 zbirajo podatke o
porabljeni energiji v dislociranih enotah
in jih pošiljajo v SCADA center. 

Protokol
Načeloma lahko komunikacijske pro-
tokole razdelimo na tipa Master Slave in
peer-to-peer. V primeru Master Slave pro-
tokola postaja Master kliče ostale posta-
je in jih sprašuje po podatkih (polling).
Lastnosti tega pristopa so razmeroma
enostavna izvedba, deterministično odzi-
vanje postaj, vendar tudi razmeroma
nizka učinkovitost, saj se Master pogo-
varja s Slave postajo tudi ko slednja nima
novih sporočil. Še ena slaba lastnost
Master Slave pristopa je v tem, da čas
obhoda pada sorazmerno s številom
postaj v sistemu. Da bi nekoliko omilili to
pomanjkljivost, dovoljujejo Master Slave
protokoli ponavadi prednostno klicanje
posamezne RTU enote. Peer to peer pro-
tokol, kjer vsaka postaja na mreži lahko

Značilna RTU postaja OPTO 22: krmilniš-
ki procesor in vhodno-izhodne enote

Shematski prikaz arhitekture sistema: SCADA, komunikacijski procesor in RTU postaje
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komunicira z vsako postajo, prinaša
številne dobre lastnosti, ki sicer zagotavl-
jajo učinkovit prenos podatkov, vendar je
njihova izvedba precej težja. Vsak člen v
mreži mora izvajati nadzor komunikaci-
jskega prometa, kar v primerjavi z Master
Slave protokolom zelo zaplete program-
sko opremo na strani RTU enot. 

Ker osnovni Master Slave protokol ni
ustrezen za telemetrijske sisteme, ga je
možno dograditi na dva načina. V prvem
načinu je možno protokol definirati tako,
da se RTU postaje same javijo, ko imajo
nove podatke. Tako pridemo do zelo
učinkovitega a za izvedbo dokaj zaple-
tenega protokola, saj je potrebno paziti
na pojave kot so zaznava kolizij, izogiba-
nje kolizijam in postopek obnove.
Osnovni Master Slave protokol lahko iz-
boljšamo tudi tako, da po podatkih še
vedno sprašuje Master, vendar Slave
postaja ne sporoča vedno znova vseh
trenutnih podatkov, temveč samo s ča-
sovno znamko opremljene podatke, ki so
se spremenili od zadnjega prenosa (v tuji
literaturi ta pristop običajno imenujejo
"polled report by exception"). Tako je bis-
tveno izboljšana učinkovitost protokola in
hkrati ne pride do izgube informacij kaj
se je zgodilo na RTU postaji in kdaj. To je
tudi način, ki je uporabljen v telemetrij-
skem sistemu Metronik.

Pri tem je potrebno omeniti, da je komu-
nikacijski Master v centru izveden prav
tako s krmilniškim procesorjem OPTO 22
(Master bi lahko predstavljal tudi PC s
SCADA sistemom in ustreznim OPC
Strežnikom, a rešitev s krmilniškim proce-

sorjem prinaša dodatno funkcionalnost in
modularnost), ki združuje tabele dogod-
kov iz vseh RTU postaj v eno veliko tabe-

lo in jo posreduje SCADA sistemu.
Povejmo še to, obstajajo standardni
protokoli, razviti prav za telemetrij-
ske sisteme. Takšen je protokol
DNP, ki omogoča vse, kar potrebu-
jejo telemetrijski sistemi (samostojno
javljanje RTU postaj, peer to peer
komunikacija). Uporabo take rešitve
smo preučili in ugotovili, da je
izvedba predvsem na strani RTU po-
staj izjemno zapletena in pri enos-
tavnejših telemetrijskih sistemih celo
nepotrebna.

SCADA sistem
Večina splošno namenskih SCADA
sistemov ne podpira zbiranje zunanjih
podatkov, opremljenih s časovno značko.
Povedano po domače to pomeni, da tudi
če gonilnik v SCADA sistem prenaša
podatek in njegov čas, SCADA sistem
tega časa ne prikazuje v internih alarm-
nih in dogodkovnih seznamih. Intel-
lutionova nova družina SCADA pro-
gramske opreme Dynamics je tu izjema -
Dynamics zna upoštevati čas, prenešen iz
RTU postaje. Veliko zaslug za to ima
OPC standard (glej članek o Trendih v
razvoju SCADA sistemov), ki vključuje
podporo za prenos časovnih značk. Prvi
pogoj za izkoriščanje te možnosti je
razvoj ustreznega gonilnika - OPC strež-
nika - in da je SCADA OPC odjemalec.
Večina sodobnih SCADA sistemov sodi
med OPC odjemalce, vendar se izkaže,
da to ne pomeni, da znajo podatek,
opremljen s časom, ki ga zajamejo kot
OPC odjemalci tudi pravilno interpretirati.
SCADA mora biti zasnovana tako,
da v primeru, ko OPC odjemalec
zazna, da se poleg podatka iz
OPC strežnika prenaša tudi čas,
interni sistem podatkov ignorira sis-
temski čas PC računalnika. 
Konkretno: v alarmnih seznamih se
pojavijo alarmi, opremljeni s časom
iz krmilnika, njihova nadaljnja
obdelava pa je povsem enaka kot
da bi dogodek s časom opremila
kar SCADA sama. 
Kot rečeno, Dynamics podpira
OPC standard in zna upoštevati
zunanje časovne značke. Dynamics
ima še eno dobro sistemsko mož-
nost: sistemsko zapisuje alarme in
dogodke (ti so zdaj opremljeni s časovno
značko iz RTU-ja) v poljubno relacijsko
bazo, pri tem pa razdrobi alarmi zapis v
ustrezne stolpce. Če upoštevamo, da
Dynamics med vsemi sodobnimi SCADA

sistemi najbolj podpira Microsoftovo
arhitekturo DNA (Distributed interNet
Application), saj je zgrajen na osnovi
tehnologij ActiveX, Visual Basic for
Applications in COM/DCOM, je očitno,
da omogoča enostavno brskanje po
alarmih in dogodkih, zbranih v relacijski
bazi kar znotraj procesnih prikazov. Ne
smemo pozabiti, da je pregled natančne-
ga zaporedja dogodkov in alarmov za
oddaljeno RTU postajo v telemetrijskih sis-
temih ena najpomembnejših nalog
SCADA sistema.

Zaključek
Rešitev za telemetrijske sisteme, ki smo jo
prestavili v tem prispevku, seveda ne
predstavlja nič posebnega, nič revolu-
cionarnega, ima pa eno izjemno pomem-
bno lasnost - uspelo nam je poiskati prak-
tično rešitev za vse segmente, ki nastopa-
jo v telemetrijskih sistemih: od RTU postaj,

komunikacijskega protokola do SCADA
centra. Rešitev je zasnovana zelo modu-
larno, tako da omogoča nadaljnje izbolj-
šave in razširitve. Imamo torej celovito
rešitev, ki je zelo uporabna in predvsem -

OPTO-jev SNAP LCM4 procesor je zara-
di komunikacijskih, spominskih in proce-
sorskih zmogljivosti idealna rešitev za
komunikacijski krmilnik v centru

iFix (Dynamics) omogoča sistemsko konfiguriranje
prenosa alarmov in dogodkov v relacijsko bazo

Razvojno okolje iFix-a omogoča gradnjo kom-
pleksnih SCADA centrov
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Osnove EIB instalacij
Vse večje zahteve po fleksibilnosti in
udobju elektroinstalacij, skupaj z željo po
čim manjši porabi energije, so pripeljale
do nastanka sodobnih "inteligentnih"
instalacij. Osnova le tem je enoten evrop-
ski koncept, s kratico poimenovan EIB
(European Installation Bus). Danes podpi-
ra standard EIB že več kot 110 proizva-
jalcev elektroinstalacijskih naprav. Za
usklajenost standarda skrbi neodvisno
združenje EIBA (European Installation
Bus Association) iz Bruslja.

Standardizacija sistema EIB instalacij
zagotavlja združljivost naprav različnih
proizvajalcev, kar zagotavlja zelo široko
paleto različnih izdelkov in dostopne
cene.

Želja po večjem udobju in boljših
tehničnih možnostih zahteva vedno bolj
zapletene elektroinstalacije. Klasične
elektroinstalacije tem zahtevam ne more-
jo več slediti, z EIB elektroinstalacijami pa
lahko te naloge pregledno in učinkovito
rešujemo.

Sistemski argumenti
Pri klasičnih instalacijah potrebuje vsaka
funkcija lastno vodilo in vsak krmilni sis-
tem ločeno mrežo. Instalacije EIB pa
omogočajo krmiljenje, nadzor in javljanje
vseh funkcij in procesov preko skupnega
podatkovnega vodila. Prednost pri tem je
ta, da so jakotočni vodi speljani direktno
do porabnika.

Poleg prihranka na kablih pridejo do
izraza tudi druge prednosti: EIB elektroin-

stalacije se da bistveno bolj enostavno
realizirati, naknadno pa tudi spremeniti
ali razširiti. Spremembam v prihodnosti,
kot npr. prestavitev pregradnih sten v
prostoru, pa prilagodimo instalacije EIB z
enostavnim preparametriranjem ustreznih
elementov na vodilu. Pri tem ni potrebno
nameščati novih vodnikov. 

Parametriranje elementov EIB sistema
naredimo s pomočjo PC računalnika,
priključenega na vodilo EIB in program-
sko opremo ETS (EIB Tool Software). To je
enotno programsko orodje, ki omogoča
projektiranje in spuščanje v zagon EIB
instalacij. Velika prednost EIB instalacij
pred konkurenčnimi sistemi za avtomati-
zacijo zgradb je v standardizaciji pro-

gramske opreme ETS, ki je edino orodje
za programiranje EIB instalacij in
posledično neodvisno od proizvajalca
EIB elementov. To je tudi eden od razlo-
gov za razširjenost sistema EIB.

Sistem EIB instalacij je odprt proti drugim
sistemom avtomatizacije zgradb ali proti
drugim omrežjem (npr. ISDN, internet).
Zaradi tega je primeren ne samo za opre-
mo enodružinskih objektov, temveč tudi

za hotele, šole, banke, poslovne stavbe in
kompleksne industrijske objekte.

Prenosna tehnika
Sistem EIB je decentralni sistem s serijskim
prenosom podatkov. Preko skupnega
vodila lahko vsi EIB elementi izmenjujejo
informacije. Informacija, ki jo posreduje
nek senzor, se v obliki telegrama prenese
do enega ali več aktuatorjev (za npr.
pogon žaluzij, krmiljenje svetlobnih teles
ipd.). Posamezni telegrami se prenašajo
asinhrono, sinhronizacijo pa omogočata
Start in Stop bit. 

Ker imajo EIB elementi lastno inteligenco,
za komunikacijo ne potrebujejo centralne
procesne enote oz. računalnika. To je

VV
isokih zahtev po udobju bivalnega okol-
ja, fleksibilnosti elektroinstalacij in var-
čevanju z energijo, danes brez sodob-

nih elektroinstalacij ne moremo izpolniti.
Predmet naslednjega prispevka je sistem EIB
elektroinstalacij. Opisane so njihove osnove,
prednosti in področja uporabe. Predstavljen je
tudi najnovejši izdelek koncerna Siemens, ki s
pomočjo EIB instalacij omogoča celovit pristop
k avtomatizaciji zgradb.

Avtor: Samo Babuder, univ. dipl. in�

Inteligentne elektroinstalacije
EIB in avtomatizacija zgradb

Slika 1: Osnovni nivo avtomatizacije stavbe
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ena izmed prednosti sistema EIB, ki omogoča skoraj poljubno razširitev EIB instalacij,
tudi naknadno, ko so instalacije že izgrajene (npr. danes opremimo z EIB instalacijami
le del stavbe, kasneje pa priključimo še druge dele stavbe).

Pristop na vodilo EIB je določen po principu CSMA/CS (Carrier Sense Multiple
Access/Collision Avoidance). Vsi elementi na vodilu "poslušajo", reagira pa le tisti, na
katerega je bil nek telegram naslovljen. Če nek element želi poslati telegram, mora

počakati, da noben drug element s pošil-
janjem ne zaseda mreže.

Napetost v vodilu je 24 V DC (lahko tudi
230V AC - uporablja se le za imple-
mentacijo EIB sistema na obstoječi jako-
točni sistem instalacij), pri novogradnjah
pa se zaradi večje zanesljivosti in nižje
cene uporablja izključno EIB sistem z
ločenim podatkovnim (24 V DC) vodilom.

EIB in PROFIBUS-DP - celovita
avtomatizacija zgradb

Pred nekaj meseci je eden izmed vodilnih
proizvajalcev in utemeljiteljev EIB insta-
lacij, koncern Siemens, predstavil nov iz-
delek z imenom DP/EIB Link. Ta naprava
povezuje vodilo EIB z industrijskim stan-
dardom PROFIBUS-DP (DP-decentralna
periferija).

V sklopu sistema inteligentnih zgradb se
vedno znova srečujemo z zahtevo po
povezovanju različnih naprav, ki sodelu-
jejo v procesu avtomatizacije. V grobem
lahko ločimo dva nivoja teh naprav. Os-
novni nivo predstavlja medsebojno odvis-
nost senzorjev (vhodov) in aktuatorjev
(izhodov), kjer obstojajo osnovne funkcije
zgradb (razsvetljava, krmiljenje žaluzij,
ogrevanje...). EIB instalacije so tipični pri-
mer obvladovanja tega nivoja.
Izpopolnjeni nivo pa predstavlja nadre-
jeni sistem vodenja zgradbe. Njegova
naloga je pravočasno odzivanje na spre-
membe okolja, ki jo rešuje tako, da pre-
naša ustrezne krmilne funkcije osnovnemu
nivoju, hkrati pa od njega pridobiva infor-
macije o trenutnem stanju v okolju.
Naprava, ki lahko izvaja odločanje pri
veliki količini podatkov, je industrijski
računalnik. 

Večji sistemi vodenja zgradb sestojijo iz
več industrijskih računalnikov, ki se danes
povezujejo na različne načine. Potreba

Slika 2: Sistem vodenja inteligentne stavbe z DP/EIB Link

Do sedaj je bila električna instalacija v stavbi edina skrb v živl-
jenju navadnih smrtnikov, kar se razpoložljivosti energije tiče.
Danes večina proizvodnih obratov ne more brez električne
energije, čeprav samo v nadzorne nemene. Standardi, ki
določajo napeljevanje električne energije se stalno izpopoljnu-
jejo, da bi zadostili vse večje zahteve po varnosti,
ekonomičnosti in priročnosti uporabi električne energije.
Danes postaja možnost komunikacije med porabniki ravno
tako pomembne kot gola  distribucija energije do porabnikov.
EIB standard je nastal v naporih proizvajalcev, da bi zadostili
vsem ekonomskim in tehničnim zahtevam uporabnikov elek-
tričnega omrežja v stavbah pa tudi proizvajalcev potrošnikov
električne enrgije

DP/EIB Link
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po poenotenju teh povezav se kaže v
različnih prenosnih standardih. Med
najbolj razširjene in uveljavljene industri-
jske standarde sodi PROFIBUS (Process
Field Bus), ki se uporablja v procesnih sis-
temih tako za povezavo v smeri elemen-
tov (AS-Interface in EIB), kot v smeri
mreže (Ethernet). 

Medtem, ko danes v industriji povezave s
perifernimi elementi potekajo po standar-
du AS-Interface in podobnih, se poveza-
ve med osnovnim in izpopolnjenim nivo-
jem avtomatizacije zgradb rešujejo indi-
vidualno, preko različnih vhodno-izhod-
nih modulov (GATEWAY). Značilno zanje
je, da niso nikoli tipske, ampak se rešuje-
jo posebej za vsakega proizvajalca. To
seveda zmanjšuje zanesljivost delovanja
in povečuje ceno. 

Povezava z elementi EIB instalacij se je
do nedavnega reševala z različnimi mod-
uli (SYNO-GATE EIB, EIB-Gateway,
CCEIBGW/SPS, COMPASS), ki komuni-
cirajo preko vmesnika RS 232. Ti moduli
prenašajo signale z enega na drug nivo
brez logičnih zvez in za svoje programi-
ranje potrebujejo posebno programsko
orodje. Zaradi slednjega se ti moduli
izdelujejo po naročilu in jih ni v redni kat-
aloški prodaji, kar poleg visoke cene
pomeni tudi veliko časovno odvisnost.

DP/EIB Link je element za vgradnjo v
stikalni blok, ki omogoča neposredno
povezavo med vodiloma PROFIBUS-DP
in EIB, torej med industrijskimi aplikacija-
mi in avtomatiko v stavbah (PROFIBUS-
DP je namenjen za decentralizirane peri-
ferne enote, kjer je potrebna velika hitrost
prenosa in velika neobčutljivost na mot-
nje). DP/EIB Link ima na nivoju povezave
PROFIBUS vlogo t.i. "slave-a"  in se ga
programira s standardno programsko
opremo (STEP 7 oz. COM PROFIBUS).
Na nivoju EIB pa je eden izmed elemen-
tov EIB instalacij in se ga programira s
standardnim programskim orodjem za
programiranje EIB instalacij, to je ETS 2.

Neposredna povezava med elektroinsta-
lacijo stavbe in industrijskim procesom, ki
jo omogoča DP/ EIB Link, nudi med
drugim tudi optimalno energijsko upravl-
janje (energijski management).

Za SIEMENS pomeni DP/EIB Link
povezavo med skupino krmilnikov SIMAT-
IC S7, ki je združljiva s katerimkoli dru-

gim krmilnikom, ki podpira standard
PROFIBUS ter skupino njegovih EIB ele-
mentov, ki so združljivi z elementi drugih
proizvajalcev, ki podpirajo standard EIB.
To je vsekakor prednost, ki je drugi siste-
mi inteligentnih instalacij nimajo.

Priključevanje naprave DP/EIB Link na vo-
dilo PROFIBUS je omogočeno s stranskim
9 polnim konektorjem, na vodilo EIB pa s
sponkami ali namestitvijo na podatkovno
vodilo. Naslavljanje za vodilo PROFIBUS
naredimo s kodirnim stikalom za nas-
tavitev DP-Slave naslova, za vodilo EIB
pa uporabimo enako stikalo, kot za
druge elemente EIB instalacij. Stanje
obeh povezav prikazujeta dve LED diodi.
Obseg funkcij za prenos podatkov defini-
ramo v programskem orodju ETS.

Zaključek
Prihodnost pripada sistemski tehniki
zgadb. Vseeno je ali gre za manjše
aplikacije ali kompleksne primere, v pri-
hodnosti bodo posamezne instalacijske
komponente priključene na eno vodilo.
Na začetku devetdesetih je bilo ustanovl-
jeno združenje EIBA s ciljem, da
vzpostavi enoten sistem med seboj kom-
patibilnih izdelkov. To mu je tudi uspelo.
EIB instalacije so bile v začetku predvsem
obrtniško orientirane. 

Elektroinstalater ima danes na voljo
široko ponudbo izobraževalnih tečajev, ki
mu omogočajo, da sledi razvoju EIB
instalacij, pri čemer ga podpiramo tudi
mi, proizvajalci. Pričakovati pa je, da
bodo EIB instalacije v nekaj letih prišle v
skoraj vsak novozgrajeni dom. Danes
postajajo EIB instalacije vedno pomemb-

Slika 3: Povezava med primarnim in sekundarnim (lokalnim) krmiljenjem klima naprav

PRIMARNO
KRMILJENJE

ogrevanje

hlajenje

prezračevanje

krmiljenje
S7-400

EIB sobni
regulator
temperature

EIB
tipka

grelna telesa

EIB razdelilni
ventil

EIB magnetni
kontakt

SEKUNDARNO
KRMILJENJE
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nejši segment tudi v
kompleksnih zgradbah,
kjer jim to mesto s
pomočjo DP/EIB Linka
tudi pripada.

EIB instalacije prodira-
jo tudi v Slovenijo, saj
je bilo z njimi v zadnjih
letih opremljeno več
objektov. Najbolj od-
mevni med njimi so Lju-
bljanska banka d.d. v
Ljubljani, Hoteli Bernar-
din - pokriti bazenski
kompleks, Napredek
Domžale pa tudi eno-
družinske hiše. Pred
kratkim je bila pri Grad-
benem centru v Lju-
bljani otvoritev vzorčnih
hiš, kjer je ena izmed
njih opremljena z EIB
instalacijami. Tam ima-
mo priložnost v živo do-
živeti in preizkusiti EIB
instalacije - instalacije
prihodnosti. n

KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov vrhunske kakovosti, ki
omogočajo hitro in kakovostno servisiranje praktično vseh fotokopirnih stro-
jev. Snap-on ročna orodja ob pripomočkih drugih zaupanja vrednih proiz-
vajalcih vam zagotavljajo kakovost in učinkovitost!

ORODJE, NAMENJENO 
PROFESIONALNIM SERVISERJEM

VISOKO KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ

HHTTEE
HIGH TECH ELEMENTI

TRGOVINA Z ELEKTRONIKO
V LJUBLJANI - TEL.: 061/301-101
061/303-178, FAX: 061/301-234

IN MARIBORU - TEL.: 062/2297-280
FAX: 062/20-140

Slika 4: Povezava proizvodnje in priprave dela

PC z CP 5613
S7-400 s CP 443-5

S7-400 s CP 342-5

Proizvodnja

razsvetljava

odpiranje
vrat

števec obra-
tovalnih ur

nadzor
okolja

nadzor
pristopa

nadzor
pristopa

nadzor
klime

nadzor
porabe
energije

Nadzor kakovosti Razvoj Tovarniške instalacije
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TEKTRONIX 
TDS-3032
Nova TEKTRONIX-ova serija digitalnih osciloskopov z
barvnim LCD zaslonom TDS30xx

Zm e š a n i m i
občutki mo-
ram priznati

zmoto. Stvari so na-
redile veliko kora-
kov naprej od ča-
sov, ko sem se na
srednji šoli smukal
okrog 20MHz Ha-
megovega dvoka-
nalnega oscilosko-

pa. Takrat se je dalo osciloskop precej
dobro opisati z nekaj podatki, kot so na
primer občutljivost in končni napetostni in
frekvenčni doseg vertikalnih ojačevalni-
kov, število kanalov, razpon hitrosti časov-
ne baze in še nekaj drobnarijami. Pomen
testiranja takratnih modelov je bil pred-
vsem v tem, da bi videli, kako realna na-
prava odstopa od ideala.

Nove generacije digitalnih osciloskopov
pa so prekompleksne, preobsežne in
sploh preveč univerzalne, da bi se dalo
njihove lastnosti enostavno opisati v nekaj
stavkih, pravzaprav bo za to premalo tu-
di prostor, ki ga zavzema ta članek. Pravi
primer za to trditev je ravno TDS30xx ser-
ija naprav, ki bi jim težko rekel osci-
loskop, saj so z njim primerljive nekako
tako kot je primerljiv dober avtomobil s
kolesom. Mislim, da bi za take stvari mo-
rali uporabljati drug izraz, kot je na pri-
mer analogni analizator ali kaj podobne-
ga. Osciloskop je namreč namenjen opa-
zovanju hitrih, vendar ponavljajočih se
pojavov, medtem ko na primer TDS3032
vzorči signal in ga pred analizo shranjuje
v svojem internem hitrem pomnilniku, torej
ne zahteva ponavljajočega se signala.
Še več, ko je signal enkrat v pomnilniku,
so možne različne obdelave v odvisnosti
pač od tega, kaj v signalu nas zanima.
Tako nam TDS30xx serija omogoča raz-
lične meritve napetosti, toka, frekvence in
časa ter celo frekvenčno analizo. 
Zato bi ga moral obravnavati kot zajeten
kup inštrumentov, ki bi sami zase zajeli
površino cele delovne mize in vsakega bi
moral opisati s svojimi parametri, ki so
zanj bistveni. Poleg tega je v srcu napra-
ve pravi računalnik, ki lahko komunicira s
PC-jem in tudi igra različne vloge. Opis
samo tega vidika bi lahko vzel površino
solidnega petstranskega članka, ki bi se
poleg lastnosti naprave moral lotiti tudi
lastnosti priloženega programja. Vse sku-
paj je preveč zame, saj sem samo človek.
Zato sem se stvari lotil samo delno in sem
v članku zajel detajle, za katere mislim,

da bodo zanimali večino, ostali pa jih
lahko poiščejo na Tektronix-ovih Webstra-
neh ali še bolje pri podjetju BELMET na
telefon 061/152-14-06.

Nekaj splošnih podatkov 
TDS30XX serija naprav se deli na tri hit-
rostne razrede s po dvema modeloma-
dvokanalnim in štirikanalnim. Prvi "X" v
oznaki družine TDS30XX govori o dekla-
rirani frekvenčni meji. Tako so naprave z
1.25 Gs/s deklarirane kot 100 MHz, na-
prave z 2.5Gs/s kot 300 MHz in na-
prave s 5 Gs/s kot 500 MHz). Tako moj
TDS3032 premore delo s signali z osnov-
no frekvenco vse do 300 MHz in ima 2
kanala. Podatek o mejni frekvenci je seve-
da treba jemati precej pogojno, saj je
bolj stvar ocene kot kakega egzaktnega
izračuna, ker pri teh stvareh v praksi ne

drži teoretični rek, da je najvišja opazo-
vana frekvenca signala enaka polovici
frekvence vzorčenja.
Vsi modeli imajo oznako DPO (Digital
Phosphor Oscilloscope), kar pomeni, da
lahko simulirajo obnašanje fosforja na
klasičnem analognem osciloskopu, kjer
pogosteje ponovljeni deli pojava povzro-
čijo svetlejšo sled na zaslonu in obratno. 
V praksi pomeni DPO še nekaj drugega.
Doslej je namreč veljalo načelo, da so
analogni osciloskopi slepi za enkratne
pojave, digitalni pa se niso ravno najbo-
lje obnesli pri hitro se ponavljajočih po-
javih. To se je dogajalo zaradi tega, ker
je elektronika potrebovala kar nekaj časa
po končanem zajemu signala, da ga je
izrisala na zaslon in šele nato se je lahko
začel novi zajem signala. Pri hitro se po-
navljajočih pojavih tako osciloskop veliko

ŽŽivljenje v reviji, ki ima veliko opraviti z elek-
troniko in računalništvom, je dostikat prav
zanimivo. Nekaj tednov nazaj sem od fantov

pri podjetju BELMET izmamil zanimiv osciloskop pod
obljubo, da ga bom stestiral in vtise prelil v članek,
kot je recimo ta pred vami. Kar smejalo se mi je, ko
sem ga razpakiral in postavil na mizo. Tako enos-
tavno pa še nikoli ni bilo! Malce se bom poigral in
naužival pri delu s tako močnim orodjem, mogoče
bom tudi potegnil kako zaprašeno stvar iz omare, v
kateri predobro skriti hrošč čaka na pravo orodje in
tako mimogrede napisal še kak članek…

Avtor: Branko Badrljica

Močnejši brat: TDS3054 - 500MHz, digitalni osciloskop z barvnim LCD zaslonom
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ponovitev ni ujel. Za primerjavo povejmo,
da je doslej najhitrejši analogni oscilo-
skop (seveda Tektronixov) dosegal do
200.000 proženj v sekundi, najhitrejši
klasični digitalni osciloskopi pa nekje
300 proženj v sekundi.To mejo so pri
Tekronixu presegli z vpeljavo InstaVu
(TM) tehnologije, kjer so s paralelizacijo
obdelave signalapri serijah TDS500C in
TDS700C dosegli do 400.000 proženj v
sekundi. Z dodatnimi izboljšavami so us-
peli ob tem dati prikazanemu signalu še
(pogojno rečeno) tretjo dimenzijo - distri-
bucijo signala po času in tako sta nastali
seriji TDS500D in TDS700D. Serija
TDS30XX je nastala kot cenovni kompro-
mis.  Tako TDS30XX ne dosega hitrosti se-
rije TDS500D in TDS700D, vendar s svo-
jimi do 5.000 proženji v sekundi dosega
odlične rezultate. Mene osebno je očara-
la frekvenca zajema vzorcev, z inteligent-
no nastavitvijo proženja pa sem na zaslo-
nu tako in tako vedno "zamrznil" tisti pre-
let, ki me je zanimal in se nisem sekiral za
frekvenco proženja. 
Pri Tektronix-u so torej DPO oznako na-
menili visokoprofesionalnim serijam TDS
5XX in TDS7XX, serijo TDS30XX pa ob-
ravnavajo kot "low cost DPO". Ob svoji
plači se s tem ne morem strinjati, saj gre-
do cene za TDS30XX od cca. 700 kSIT
do 2.400 kSIT, vendar razumem poglede
Tektronixovih strokovnjakov v nekem rela-
tivnem merilu, ker stane najcenejši model
"prave" serije DPO - TDS520D cca.
2.400 kSIT, trenutno najdražji TDS794D
pa celo cca. 8.200 kSIT. Moja ocena je,
da so TDS30XX namenili profesionalcem
v manjših podjetjih, ki si ne morejo privoš-
čiti večjih modelov, vendar potrebujejo
zelo močno orodje.  

Deklarirane lastnosti
Za začetek si poglejmo osnovne lastnosti
testiranega TDS3032, kot jih lahko najde-
te v prospektih:
l vdelan kakovostni barvni TFT LCD

zaslon 
l 2 kanala + 1 kanal za morebitno

zunanje proženje
l 300 MHz (2.5 Gs/s po kanalu)
l globina pomnilnika 10.000 točk po

kanalu na zaslon
l možnost vklopa hitrega prožilnika z

500 točkami po zaslonu (hitro sprem-
injajoči se pojavi)

l možnost dela z vgrajenim Ni-Cd aku-
mulatorjem (opcija)

l poseben hitri zunanji polnilnik za aku-
mulator (opcija)

l vhodna impedanca
1Mohm oz. 50
Ohm (nastavljivo
preko menujev)

l najvišje dovoljene
napetosti 

l pri 50 Ohm term.
5V z trenutnimi
skoki do 30V

l pri 1Mohm term.
150 V RMS (400
Vpk)

l 9-bitno vzorčenje,
vsi kanali zajemajo
vzorce hkrati

l napetostna področ-
ja od 10mV/razd
do 1V/razd (50
Ohm) in 10V/razd
(1MOhm)

l možnost omejitve
vhodne širine prep.
pasu na 150 MHz

l možnost razširjene
analize videosigna-
lov (opcija-modul
TDS3VID)

l možnost dodatnih
pogojev pri trigeri-
ranju (opcija-modul
TDS3TRG)

l možnost frekvenčne
analize signalov
( o p c i j a - m o d u l
TDS3FFT)

Specifikacijam je v "User Manualu" na-
menjenih kar nekaj strani, tu smo navedli
samo najpomembnejše.

Tako, dovolj teorije, preskočimo na prak-
so! 

Postavitev in prvi vtisi
Napravo sem dobil skupaj z merilnimi
sondami, akumulatorjem, navodili, pro-
gramjem in ostalim v veliki kartonski škatli,
kjer so bile vse ključne stvari vložene v
penaste nosilce in lepo zložene, razen
akumulatorja, katerega sem dobil v
posebni škatli. Akumulator je presenetlji-
vo velik, saj zavzema nekako četrtino ali
petino prostornine naprave, omogočal
naj bi dve uri dela na terenu, vdelana
elektronika pa ga lahko napolni v največ
18 urah. Nisem ga hotel popolnoma iz-
prazniti, zato podatkov o avtonomnem
delu nisem preizkusil. Po malo več kot
polni uri dela je kazalec stanja akumula-
torjev na zaslonu padel na malo več kot
polovico, zato bi temu podatku verjel. 

Mimogrede, malce sem se igral in opa-
zoval signale na različnih točkah PC-jeve-
ga switching napajalnika, v trenutku ne-
pazljivosti pa sem v vezju napajalnika
povzročil kratek stik, nakar je glasen pok
odnesel glavno varovalko v delavnici in
vse je ugasnilo. Ugasnile so neonske sve-
tilke, računalnik, monitor, spajkalnik, us-
mernik in zavladala je poltema iz katere
se je zableščal zaslon osciloskopa, ki me
je hladno opozoril s posebnim menijem,
da se sedaj napaja iz akumulatorja in da
varnostni prepisi v tem primeru zahtevajo
ozemljitev ohišja preko sponke na zadnji
strani! Res efektno, še posebno zato, ker
je stvar videti kot namizna naprava in ne
kot nekaj, kar bi lahko imelo akumulator v
sebi.

Ko sem torej odpakiral malo pošast, mi je
v rokah najprej obtičala demo disketa.
Čeprav so me že pošteno srbeli prsti, sem
jo vendarle radovedno zabrisal v disket-
nik svojega PC-ja, vendar se ni zgodilo
nič, podrobnejši pogled nanjo mi je raz-
kril samo kup datotek v png formatu, da-

Avtor članka pri testiranju osciloskopa 

Tektronix TDS3032 - digitalni fosfor v akciji

Merilna oprema - TEST digitalnega osciloskopa Tektronix TDS-3032
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toteko main.nav in readme.1st. Šele ko
sem odprl slednjo, sem zvedel, da diske-
ta ni namenjena PC-ju temveč oscilosko-
pu, ki ob vklopu z diskete požene demo!

Demo je pač demo - precej dolgočasna
stvar, vendar sem iz njega izvedel nekaj
koristnih informacij o proženju in podob-
nih zadevah, ki bi jih sicer moral besno
iskati po navodilih. Pri Tektronix-u niso
vdelali flopi enote v osciloskop samo za-
to, da bi vam  lahko kazali demo, ampak
si z njo lahko pomagate na različne na-
čine. Ker vsebuje zverinica očitno v sebi
pravi mali računalnik, ji je možno tako kot
vsem novejšim matičnim ploščam vpisati
novo programje kar z diskete neposredno
v notranji FLASH pomnilnik! Na Tektronix-
ovem Websiteu dobite vedno najnovejšo
verzijo programja. Zaradi ažurnosti BEL-
MET-ovih strokovnjakov moram priznati,
da se mi tega kar nekako ni dalo
preizkušati, saj sem dobil najbolj svežo
verzijo že vdelano. Flopi pogon lahko
tudi shranjuje slike z zaslona, če ste
osciloskopu dopovedali, da imate tiskal-
nik, katerega izhod je v datoteki na diske-
ti. Izbirate lahko med kar nekaj tiskalniki,
od matričnih do HP-jevih laserjev, možen
pa je tudi izhod v PS, EPS ali kakem meta-
formatu, ki ga razumejo Okna. Poleg te-
ga lahko priklopite tiskalnik na vdelana
Centronics vrata ali pa na opcijsko karti-
co z GPIB oz. RS232 vmesnikom. Nad
GPIB se ne navdušujem preveč, pri kartici
z RS232 sem pa zastrigel z ušesi, še
posebno zato, ker je na isti kartici tudi
klasični 15-pinski VGA izhod, kjer lahko
priklopite kar navaden VGA monitor! To
sem tudi poskusil in slika je hipnotično
lepa, mogoče tudi zato, ker sem doslej
kar nekaj let gledal v vojaško zeleni za-
slon svojega Hameg-a z "zaporniško re-
šetko"…

Vse te opcije lahko nastavite preko meni-
ja SYSTEM I/O, kjer lahko izvedete tudi
avtodiagnostiko, nastavite jezikovno pod-
ročje, izvedete prenos datoteke do PC-ja
preko izbranih vrat, ali kako enostavno
manipulacijo datotek na disketi, itd.
Ob robu zaslona je na desnem robu 5
tipk za izbiro opcije in tipka "menu off", ki
ugasne trenutne menije na zaslonu, 7 tipk
na spodnjem robu ter posebna "hard-
copy" tipka v spodnjem levem vogalu, vse
ostale kontrole so pa bolj ali manj raz-
porejene tako, kot na dobrih starih
analognih osciloskopih. Deljene so
smiselno, po blokih simuliranega analog-

nega osciloskopa. Z le-
ve proti desni gredo
blok za izbiro kanala,
blok za nastavitev verti-
kalnega ojačevalnika
na izbranem kanalu,
blok z opcijami za tri-
geriranje in blok za up-
ravljanje posebnih op-
cij zajema podatkov. 
Zgornji del zajema
blok za posebne funkci-
je, kot so delo s kurzor-
ji, posebne meritve,
shranjevanje in nalaga-
nje nastavitev, nasta-
vitve prikaza in podob-
no.

Fosfor- digitalni
Pa začnimo z največjim
ponosom serije TDS-
30XX, digitalno per-
sistenco! V osnovi gre
za softversko simulacijo
obnašanja fosforja na
klasičnem analognem
osciloskopu, kjer so
pogostejši deli pojava
hkrati svetlejši in ode-
beljeni, tam kjer je
hitrost žarka po fosforju
večja in prehodi manj
pogosti, pa je sled tanj-
ša in temnejša. Simula-
cija je kot rečeno pro-
gramska, saj na LCD
TFT zaslonu tudi dru-
gače ne bi šlo, vendar
je tako popolna, da bo-
ste sčasoma pozabili,
da ne gledate v zaslon
klasičnega osciloskopa. 

V npr. amplitudno mo-
duliranih signalih boste
takoj opazili razlike v
svetlosti površin pasov
in tako odkrili nepravil-
nosti v signalu, tudi če
imate časovno bazo
nastavljeno veliko pre-
dolgo, da bi lahko jas-
no razločili visokofrek-
venčni nosilec. Kar je še
lepše, v nasprotju s kla-
sičnim osciloskopom, la-
hko dolžino persistence
uravnavate in jo po
želji tudi izklopite!

X-Y prikaz signala na sponkah kristala oscilatorja

Pogled od blizu na zaslon z menujskimi tipkami

Priložene kakovostne 500 MHz sonde

Merilna oprema - TEST digitalnega osciloskopa Tektronix TDS-3032
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Tako kot pri drugih digitalnih osciloskopih
si lahko tudi tu omislite s posebno opcijo
v meniju dva kurzorja, s katerima lahko
bolj točno izmerite časovne in napetostne
razlike med posameznimi točkami v sig-
nalu. Kurzorja lahko postavite na signala
kateregakoli kanalov, na enega od 4 sig-
nalov, shranjenih v pomnilnik ali na imagi-
narni signal, ki ga dobite s pomočjo funk-
cije "MATH" kot rezultat matematične

funkcije med izbranima
kanaloma.

Kurzorja sta lahko hori-
zontalna ali vertikalna.
V prvem primeru se me-
ritve nanašajo na raz-
like napetosti, v drugem
pa se lahko nanašajo
tako na napetost kot na
čas. Preko tipke "Mea-
sure" si lahko prikličete
hkrati do 4 različne me-
ritve pojavov na za-
slonu.  Merite lahko čas
periode, frekvenco, širi-
no pozitivnega ali ne-
gativnega impulza, čas
naraščanja ali pada-
nja, duty cycle, amplitu-
do in sploh različne na-
petosti opazovanega
signala (max, min,
RMS, itd). Pri tem je tre-
ba reči to, da so vse te
"meritve" izračunane iz
zajetega vzorca sig-
nala, tako, da jim ni ver-
jeti z enako gotovostjo,
kot če bi jih dobili iz
namenskega inštrumen-
ta, temveč služijo za
boljšo oceno stvari na
zaslonu.

Če boste na primer
opazovali signal iz
50,000 MHz kvarčne-
ga oscilatorja in vam
bo pri meritvi frekvence
vrednost nihala med
49,98 in 50,02 MHz,
nikar ne vrzite oscilator-
ja v smeti! To lahko
vidite tudi po prikazu
decimalk, saj vam TDS-
30XX prikaže samo
kaki dve mesti za deci-
malno piko. Čemu je
potem taka meritev

sploh namenjena ? Do enakih rezultatov
bi lahko prišli tudi sami, če bi se potrudili
pri odčitavanju periode z zaslona, ven-
dar je ta samodejni način mnogo hitrejši
in lažji, praktično   vedno pa vam omo-
goča meritev ki je natančna na kakih 1-2
%. V praksi zelo uporabno. 
Pri meritvah periode in frekvence je treba
dodati še eno pripombo. prej omenjene
natančnosti boste dobili le, če je šum v

opazovanem signalu zanemarljiv. Če je
šuma več in so robovi opazovanega sig-
nala relativno položni, bodo napake pri
"meritvi" hitro poskočile na 10% in čez.
Do tega prihaja zaradi dejstva, da vde-
lana elektronika meri eno samo periodo
ali v najboljšem slučaju le nekaj period
pri vsaki meritvi. Tako vsak šum, ki ma-
lenkostno premakne čas prehoda skozi
ničlo, povzroči procentualno veliko na-
pako merjenja. Vaš domači frekvenc-
meter seveda prešteje veliko več period
in se take malenkostne napake skrijejo v
zajetem številu period. Vendar zato lahko
s TDS-om izmerim frekvenco kakega poja-
va, ki se pojavlja periodično, vendar le
za kratek čas, kot je na primer burst sig-
nal v sestavljenem video signalu (com-
posite video). Ta ima frekvenco 4.43
MHz in se pojavi samo za kakih 10 peri-
od na vsakih 64 µs. Poskusite izmeriti kaj
takega z vašim na-osem-decimalk-natan-
čnim frekvencmetrom! 
Seveda velja isto tudi za napetostne meri-
tve, bi pa tu omenil še nekaj, namreč šum
v kanalu. Teoretično je pretvorba analog-
nega signala 9-bitna, torej bi vsak zajem
moral imeti napako, manjšo od 1/512
dosega  na nekem področju, vendar lah-
ko v praksi praktično na vseh področjih
tudi brez signala opazimo znaten šum od
cca. 1/5 razdelka, ki je enak na obeh ka-
nalih in ki ga osebno pripisujem šumu
samega A/D pretvornika. Je že tako, da
se ne da imeti hkrati A/D pretvornika, ki
bi zmogel 2.5Gs/s in 9-bitno natančnost,
vendar bi kljub temu dal življenje (drugih,
seveda) za podatek o tem, kateri A/D
pretvornik je uporabljen. Pri Analog Devi-
ces, ki ga jemljem kot referenco kar se
A/D, D/A pretvornikov in podobnih stvari
tiče, so v posebnem dokumentu napisali,
da so taki pojavi povsem normalni, saj
proizvajalci A/D-ju dodajo malo belega
šuma namenoma, da bi prikrili kvanti-
zacijski šum. Moje osebno prepričanje je
še, da vdelani A/D pretvornik ne zmore
hkrati 9-bitne pretvorbe in 2.5 Gs/s in da
se pri najvišjih hitrostih zajema približa
dejanjski vrednosti signala šele po nekaj
pretvorbah, vse ostalo pa opravijo pro-
gramski algoritmi...   
Kakorkoli že, pojav sploh ni moteč,
opazili ga boste sem ter tja, vendar ga
navajam kot edino negativno razliko v
primerjavi s klasičnim analognim oscilo-
skopom in kot majhno zlobno kljubovanje
Tektronixovim reklamnim izjavam, da novi
digitalni osciloskopi prav v vsem prekaša-
jo staro analogno klasiko…

TDS 3032 ima tudi možnosti samokalibracije in kompenzaci-
je signalnih poti

TDS3032 se lahko z vami pogovarja v veliko jezikih.
Slovenščine na žalost ne pozna

Inteligentna komunikacija z uporabnikom skoraj v stilu PC-ja
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Blok za izbiro kanala poleg obeh kana-
lov ponuja še do 4 kanale iz pomnilnika
in "Math" kanal, ki je kot že rečeno rezul-
tat matematičnih operacij med kanali
(osnovne matematične operacije), če pa
imate tudi FFT modul, lahko na MATH
kanalu opazujete pojav v frekvenčnem
prostoru. Tu moram omeniti, da mi pri
podjetju BELMET na žalost v danem času

niso uspeli dobiti tudi
FFT modula, mi je pa
nek kolega naredil uslu-
go, in sem se lahko
poigral z FFT modulom
z njegovega TDS-a za
kakih četrt ure. To je
bilo odločno premalo
za resen test, vendar
dovolj za nek prvi vtis.
Stvar deluje povsem v
redu do nekako četrtine
frekvence vzorčenja in
zadovoljivo do
polovice. Pri TDS3032,
ki ima vzorčenje na
2.5Gs/s to pomeni, da
se stvar lepo obnaša
do kakih 600 MHz.
Vendar je tudi tu treba
reči nekaj stvari.
TDS3032 je bil ustvar-
jen z namenom opazo-
vanja pojavov v časov-
nem prostoru v lin-
earnem merilu, pravi
spektralni analizator pa
ima napetostno os v
bistvu podano v dB, pri
čemer bi vsak pošten
analogni analizator
moral imeti prostora na
zaslonu za vsaj 80 dB,
kar je verjetno za vde-
lano elektroniko preveč.
Treba je razumeti, da
klasični analizator
vhodni signal najprej
meša in tako dobi nižjo
medfrekvenco, ki jo
spet meša skozi več
stopenj in na koncu
dobi eno vrednost, ki
predstavlja amplitudo
signala na vhodu, po
frekvenci lokalnih osci-
latorjev pred vsemi me-
šalnimi stopnjami pa
lahko vdelana krmilna
elektronika nastavi frek-
venco, ki jo trenutno

zanima. Tako pri klasičnem analizatorju
lahko uporabijo zelo natančen A/D pre-
tvornik z 20 in več biti, TDS3032 pa ima
pretvornik, katerega lastnosti so ravno
nasprotne zahtevanim - je presneto hiter,
vendar s svojimi 9-imi biti bistveno prema-
lo natančen. Tako je tudi s funkcijo FFT- ne
pričakujte od nje, da se bo obnašala kot
namenski frekvenčni analizator, vendar

vam bo prišla zelo prav pri vsakdanjem
delu, ko boste morali tako na hitro oceni-
ti, kaj se v nekem mešalniku sploh doga-
ja. 

Poleg bloka za izbiro kanalov je blok za
delo z vertikalnim ojačevalnikom, kjer
lahko nastavite vse tisto, kar vidite na
klasičnem osciloskopu pred sabo, vendar
z nekaj izjemami. Tako lahko izbirate
med 75 Ohmsko in 1Mohmsko upornos-
tjo vhoda osciloskopa ter bias pred-
napetostjo. Ta ima na videz enak učinek
kot gumb, s katerim pomikate signal v ver-
tikalni smeri, vendar je bistveno bolj
uporaben. Če imate recimo majhno mot-
njo v pravokotniku visokem 100V, potem
je na dosegu 1V/rd ne boste ravno zlah-
ka videli in tudi signala ne boste uspeli
pomakniti za toliko navzdol, da bi ga
ujeli na zaslonu. S to funkcijo pa lahko
enostavno vhodnemu signalu "odštejete"
100V in tako dobite zanimivi del
navidezno na potecialu 0V, kjer želeni
del zlahka raztegnete v obeh smereh.
Opisano funkcijo so baje dosegli s poseb-
nim operacijskim ojačevalnikom na
vhodu vsakega kanala, ki je namenjen
prav temu.

Na bloku za nadzor proženj je kar nekaj
novosti. Prva in največja sta v bistvu dva
prožilnika namesto enega, kot je to v
navadi pri klasičnih osciloskopih. Kot
pogoj za zajem signala lahko torej
postavimo proženje A, kateremu mora
slediti še proženje B, da se začne zajem
signala. Ker lahko vsakemu prožilniku
nastavimo pogoje po svoje, pomeni to
izrazito fleksibilnost pri izbiri opazovane-
ga področja v signalu.  Za nameček sta
na voljo tudi funkciji za zakasnitev
proženja in za prepoved ponovnega pro-
ženja za željeni čas po proženju. Prožimo
lahko na prehod (edge), dodatni moduli
pa nam dodajo možnosti proženja na
impulz in videosignal. Pri proženju na pre-
hodu lahko nam je na voljo ves železni
arsenal klasičnih osciloskopov (prvi ali
zadnji rob, podani nivo, itd) pa še pro-
ženje glede na strmino roba.
Proženje na impulz je lahko precej bolj
zanimivo, že zaradi tega ker je to osnova
vse digitalne elektronike in ker te
možnosti ni pri analognih osciloskopih.
Prožimo lahko na prvem ali zadnjem
robu impulza poljubne polaritete. Možna
je nastavitev proženja na impulz, ki je širši
ali ožji od zadane meje, impulz ki ji
ustreza (+/- 5%) ali na impulz, ki ji ne

Na prikazanem signalu so možne različne meritve časa,
frekvence in napetosti

Ista signala v X-Y soodvisnosti. Nagib govori o faznem
zamiku, odstopanje od premice pa o linearnem popačenju

Signala na kristalu kvarčnega oscilatorja (16,3MHz) v
časovnem prostoru



cev, dolžino persistence fosforja in po-
dobno. S temi nastavitvami lahko zelo le-
po poudarimo zanimive dele signala. S
povprečenjem signala lahko izfiltriramo
visokofrekvenčni šum v signalu, s poudar-
janjem ekskurzij pa lahko poudarimo
različne "špice" v signalu, kar je recimo
zelo uporabno pri opazovanju signala
na npr. napajalnih linijah ipd. Seveda bi
špice lahko zajeli tudi z enkratnim prele-
tom, vendar nas dostikrat zanimajo dis-
tribucija konic v različnih delih signala in
tudi njihova višina ter spremembe le-teh
skozi čas, to bi pa z enkratnim preletom
težko videli.

Povzetek
Vse navedene možnosti vam omogočajo
zelo udobno delo celo pri zapletenih in
neponavljajočih se pojavih, je pa res, da
je treba nekaj časa, preden vam vsa
orodja pridejo v kri. To se je najbolje po-
kazalo pri opazovanju delovanja PC-je-
vega napajalnika, ko sem lahko ob kavi
med delom razmišljal v stilu: "zakaj je
Bog ustvaril to špico ravno tukaj ?". Zelo
zanimiv je tudi pojav "zvonenja" transfor-
matorjev v napajalnikih tipa "flyback",
kjer sem s TDS3032 opazil dvojno reso-
nanco v navitjih - eno frekvenco določa
lastna resonanca primarnega navitja,
drugo pa očitno nek sklopni LC-člen med
navitji transformatorja. Tega pojava ni-
sem zasledil v nobeni knjigi, TDS pa ga je
"opazil" takoj.

Skratka, gre za enkratno orodje, od
katerega sem se poslovil mukoma in
boleče. Od danes naprej pa ima zame
fosfor kot kemični element tri oblike: belo,
rdečo in digitalno s persistenco... n
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ustreza. Najbolj zanimivo je
proženje na takoimenovane "runt"
impulze. Gre za impulze, ki so iz
enega logičnega stanja prešli v
nedefinirano področje, vendar so
se iz nedefiniranega področja vrnili
nazaj v isti logični nivo. Tako stanje
dobimo na digitalnih signalih, ki jih
krmili več oddajnikov, ko v kakem
trenutku skušata dva oddajnika
spraviti signal na različne nivoje. Ta
funkcija je zato najbolj uporabna
za iskanje nepravilnosti signalov na
računalniških vodilih in podobnih
zadevah.
Meni popolnoma nova je opcija
proženja na videosignal, kjer enostavno
priklopite kompozitni videosignal na
enega od vhodov in preko menujev do-
poveste napravi, da gre za PAL, NTSC,
VGA ali kak drug format in si izberete pol-
sliko ali celo eno samo vrstico, ki bi jo
radi videli in to je vse. Ni mi pa ob tem
čisto jasno, zakaj deluje stvar samo do
horizontalne frekvence 65 KHz. Resda
deluje PAL na 15.625 kHz in navaden
VGA monitor deluje ponavadi pod 40
kHz, vendar pa gredo stvari že pri malo
boljših monitorjih krepko nad 65 KHz…
To tu navajam toliko bolj, ker ni videti
kakih hardverskih razlogov za tako ome-
jitev. No ja, bo že popravljeno v nasle-
dnji verziji programja...
Poleg vsega naštetega boste v bloku pro-
ženja našli tudi tipko za postavitev nivoja
proženja na srednjo vrednost med mini-
malno in maksimalno. 

Blok za nastavitev opcij pri zajemu
vzorcev obsega tudi funkcije, ki v bistvu
vplivajo tudi na proženje. Tako lahko
določimo enkratni prehod ob izpolnje-
nem pogoju proženja, nenehno proženje
in samodejno nastavitev dosegov glede
na opazovani signal. Ob zadnji opciji je
treba reči, da ne deluje vedno najbolje,
vendar je to stvar bolj ali manj pametne
avtomatike,  ki ne more vedno vedeti, kaj
v signalu vas zanima, zato so včasih
potrebni ročni popravki. Kljub temu gre
za zelo uporabno funkcijo, ki bo vaše
posege po nastavitvi napetostnega
dosega in časovne baze zmanjšala vsaj
za 90%.
Poleg tega  vsebuje ta blok tipko "acqui-
sition", ki določa način zajemanja podat-
kov. Preko nje lahko na primer nastavimo
prikaz podatkov tako, kot so zajeti ali rec-
imo poudarjanje ekstremov (mini- in mak-
simumi), povprečenje N zaporednih vzor-

Še zadnji pogled na odlično orodje - Tektronix TDS 30XX

STE  ŽE  KDAJ  POMISLILI, DA BI
STALNO NADZIRALI KVALITETO IN
PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE?!

Novi trifazni  instrumenti serije PM130
omogočajo:
n lokalno kontrolo in meritve elek-

tričnih veličin in
n daljinski prenos podatkov na raču-

nalnik ( SCADA)

Razred točnosti:

I, U -  0,3% 
P,Q, cos j - 0,5%

Priloženi
protokoli:

ModBus &
ASCII                 

Cena  modela PM130-0:
54.000 SIT 

Tehnični podatki: Vhod 1 ali 5A, 660V
PM130-0 Powermeter

meri: U, I, Io, f, smer polja in Min/Max
vrednosti. Vgrajen RS-485.

PM130-P - Power Version
dodano k  verziji PM130-0: 

W, var, VA  in cos j
PM130-E - Energy Version
dodano k  verziji   PM130-P: 

kWh, kVAh, kvarh  in konična moč  
Opcija - Programabilni relejski izhod

Dimenzije instrumenta: 
(96 x 96 x 120)  mm

Distributor:

Gregorčičeva 6, 5213 Kanal

Podružnica Ljubljana
Dunajska  106, 1000 LJUBLJANA

tel./fax.:   (061) 1686 - 418
elektronski naslov: loviscek@electric.si
domača stran: http://www.electric.si
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WSCAD za WINDOWS
CAD PROGRAMSKA OPREMA ZA

ELEKTROTEHNIKO + ELEKTRONIKO

Program za načrtovanje elektrotehniških
in elektronskih vezij, WSCAD za Win-
dows, je razvit iz znanega orodja
WSCAD_P1 za DOS, ki ga uspešno upo-
rablja že več kot 10.000 uporabnikov po
vsem svetu. Posebna pozornost pri razvo-
ju je posvečena enostavni in hitri uporabi,
univerzalnosti, prijaznosti do uporabnika
ter kompatibilnosti z DOS-verzijo.

SPLOŠNO O PROGRAMU
WSCAD for Windows je 32-bitna
aplikacija, tako da v popolnosti izkorišča
možnosti, ki jih nudijo sodobni operacijs-
ki sistemi, saj deluje tako pod Windows
95 (98) kot tudi pod Windows NT. Z
nadgradnjo Windows 3.1X v 32-bitni
operacijski sistem s pomočjo dodatka
WIN32s, lahko poganjamo WSCAD for
Windows tudi v tem, že precej ostarelem
okenskem okolju.

WSCAD for Windows spada med
najučinkovitejše CAD programe, ki so
trenutno na trgu. Dostop do vseh funkcij je
bliskovit, z lahkoto pa se tudi lista po
narejenih risbah in načrtih. Enostavna
uporaba in velika hitrost obdelave
omogočajo izdelavo obsežnih projektov
v najkrajšem času. Pri delu vam bo
WSCAD for Windos neprestano kazal
najlažjo pot za dosego cilja. Pregledni
menuji in neprestan prikaz funkcij obeh
tipk na miški omogočajo enostavno
uporabo programa. Raznolikost funkcij
pri najenostavnejšem upravljanju je nalo-
ga, ki je pri WSCAD for Windows
odlično rešena.
WSCAD for Windows omogoča vse
običajne ter tudi nekatere neobičajne
funkcije CAD programov za izdelavo
tokovnih shem, kot so kopiranje elemen-
tov iz knjižniv, njihova medsebojna

povezava, samostojna izdelava elemen-
tov, itd. Kot omenjeno, pa omogoča še
mnogo več: s funkcijami, kot so naknadno
vrtenje, zrcaljenje, kopiranje, premikanje,
avtomatsko označevanje, prosto obliko-
vanje okvirja risbe, popolno avtomatsko
kontaktorsko upravljanje, univerzalna
izdelava seznamov, različne konfiguraci-
jske možnosti in SPS-upravljalec, boste
dobili vse, kar sodi k popolnemu progra-
mu za izdelavo električnih shem.
Program pa se razvija še naprej, pri tem
pa je kreativnosti programerja potrebna
pomoč uporabnikov, zato so kritike,
pripombe in želje zelo dobrodošle.

ZAŠČITA
Še beseda o zaščiti programske opreme:
dosedanje izkušnje so proizvajalca pre-
pričale, da je potrebno program še
vedno dostavljati s strojno zaščito (don-
gle). To je malce nerodno, saj nam ključ
zasede paralelni port in s tem poveča
zseden prostor za računalnikom, vendar
je to edini način, da se cene, kljub
izboljšanim sposobnostim programa,
obdrži na primerno nizkem nivoju. Zaradi
velike količine piratskih kopij bi bila seve-
da tudi prodaja manjša, cene originalne
programske opreme pa bi se morale
povečati. 
Program sicer lahko namestimo na več
delovnih postaj, uporablja pa se ga lahko
le, če je varovalni ”ključ” nameščen  na
paralelnem portu računalnika.

VERZIJE
WSCAD for Windows lahko kupimo v
treh različno bogatih verzijah. Seveda so
različno bogate tudi cene, ki se v enoupo-

DD
obro programsko orodje je načrtovalcu
električnih shem in instalacij prav tako
nuja, kot je za razvijalca elektronskih

in tiskanih vezij  nuja dober CAD/CAM prog-
ram. Z izbiro programa WSCAD za Windows pa
se boste odločili za enega izmed najsodobnej-
ših CAD-programov za izdelavo električnih
shem z zelo ugodnim razmerjem med ceno in
zmogljivostmi, ki jih omogoča.

Avtor: Dragan Selan



AVTOMATIKA42 DECEMBER 1999

AVTOMATIKAAVTOMATIKA Napajalni sistemi - akumulatorji

rabniški verziji giblje od cca 120.000SIT
za Osnovno verzijo 4.0, 250.000 SIT za
Avtomatsko verzijo, pa vse do 475.000
SIT za MEGA verzijo 4.0. Če imate pro-
jektantski biro z vsaj tremi delovnimi
postajami, se izplača vzeti mrežno verzi-
jo WSCAD-a, žal pa obstaja le v
Avtomatski in MEGA različici. No ja,
resen projektantski biro tako ali tako po-
trebuje močnejšo verzijo programa, pa
bo zato tudi prihranek občutnejši.

Ja, za tiste, ki se resno zanimate, ali pa
vas le zanima, kako zadeva deluje, so pri
podjetju LOGIMA d.o.o., zastopniku za
WSCAD v Sloveniji, pripravili DEMO
WSCAD for Windows (MEGA različica),
ki pa ima seveda omejitve. Recimo shran-
ite ali natisnete lahko le načrte, ki nimajo
več kot 8 elementov, pa tudi kasneje jih
celo verzijo ne morete več obdelovati,
kljub temu pa dobite več kot polovico
knjižnic elementov, ki je celo prevedena v
slovenščino. Zraven sodijo tudi slovenska

izkorišča windows okolje,
l poljubna izbira prikaza na zaslonu,
l ukazne ikone lahko poljubno menjate

in nameščate, saj za vsak ukaz obsta-
ja ikona,

l ikone elementov (bližnjice) lahko sami
izdelate celo v različnih velikostih

l velikost risbe je odvisna le od sistem-
skih resursov (od prostega pomnilni-
ka),

l obsežne knjižnice elementov za elek-
trotehniko, elektroniko, hidravliko,
pnevmatiko, procesno krmiljenje in
meritve po različnih mednarodnih
standardih,

l zmogljiv urejevalnik elementov, ki
omogoča širitev knjižnic, ne da bi
prekinili urejanje risbe,

l prenos podatkov v urejevalnike
besedil in druge CAD programe v
formatih ASCII, HPGL in DXF,

l izpis (tudi barvni) na tiskalnike ali plot-
er z nastavljivim merilom in rotiranjem
slike,

navodila, ki jih skupaj z omenjeno demo
verzijo dobite za 3.500SIT. 

Poglejmo si še, kaj dobimo v posameznih
verzijah, za malce skušnjave pa si lahko
ogledate še slikico. WSCAD za
Windows je zgrajen modularno, kar
pomeni, da lahko začnete z osnovno
verzijo in jo kasneje nadgrajujete vse do
MEGA verzije. Risbe so navzdol kompat-
ibilne.

WSCAD for Windows - osnovna
verzija
Osnovna verzija zmore naslednje:
l standardno Windows okolje za lažje

delo in učenje,
l primeren za načrtovanje načrtov v

elektrotehniki (tudi analogni in digital-
ni tehniki), z lahkoto pa rišemo
razdelilne omarice, ožičenja, situaci-
jske načrte, blok sheme, diagrame
poteka, zunanji izgled razdelilnih
omar in drugih naprev, itd...

l možnost mrežne povezave s skupnim
dostopom do podatkov o projektih,
risbah in knjižnicah,

l 32-bitna programska koda, ki polno
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l kakovosten izpis besedil s TrueType pisavami (tudi
cirilične),

l samodejno, časovno nastavljivo shranjevanje obde-
lovane risbe,

l enostaven in neposreden dostop do parametrov
elementov in razpoložljivih možnosti obdelave,

l elemente lahko poljubno premikamo, obračamo,
zrcalimo (pri tem ostanejo napisi nespremenjeni -
berljivi), prav tako lahko poljubne skupine elemen-
tov naknadno premikamo, brišemo, kopiramo,
obračamo, zrcalimo, izločamo ali vstavljamo,

l elementi so lahko sestavljeni iz več ločenih delov,...
Ne bom našteval še vseh ostalih funkcij, ki so
nepogrešljive pri udobnem in hitrem delu s CAD pro-
gramom, saj si lahko naročite demo verzijo s slovenski-
mi navodili in na njej preizkusite vse možnosti. 

Poglejmo si le še nekaj pomembnejših lastnosti
Avtomatske in nato še MEGA verzije.

WSCAD for Windows - Avtomatska verzija
Seveda vsebuje vse funkcije Osnovne verzije, zmore pa
še naslednje pomembnejše:
l samodejno številčenje elementov s tekočimi številka-

mi ali koordinatami, z ali brez številke lista,
l samodejni prikaz vseh označenih linij in kontaktov,
l samodejni prikaz seznama kontaktov
l samodejna izdelava načrta priključnih sponk, sez-

nama materiala in povezovalnega seznama na
ustrezne formularje,

l samodejno prirejanje spremenljivk vsaki risbi pro-
jekta (št. strani, št. listov, datum,...),

l risbe iz drugih programov se lahko preberejo v
HPGL ali DXF formatu,...

WSCAD for Windows - Mega verzija
Zmore vse kot avtomatska verzija z raznimi izboljšava-
mi, predvsem pri vodenju medsebojno odvisnih projek-
tov, ima praktično neomejeno število strani, integrirano
bazo podatkov, samodejno vodenje različnih sez-
namov in možnosti prikazov. Izboljšav je kar nekaj, kot
pa sem že omenil, si jih lahko ogledate na demo verzi-
ji, zato tu ne bom opisoval vseh podrobnosti.

ZAHTEVE PO STROJNI OPREMI
WSCAD for Windws teče na Windows operacijskih sis-
temih, zato so tudi temu prilagojene zahteve po strojni
opremi. Minimalna konfiguracija je zato odvisna od
zahtev operacijskega sistema. Dobro je imeti hitro
grafično kartico in seveda čim več RAM-pomnilnika,
sicer bodo Okna uporabljala trdi disk namesto njega.
Za udobno delo je seveda priporočljiv čim večji monitor
s čim večjo ločljivostjo in frekvenco osveževanja, saj
potrebujemo pri načrtovanju čim več informacij istčasno
na zaslonu.

Tako, za kaj več informacij o programu pa se lahko obr-
nete na podjetje Logima d.o.o. iz Ljubljane. n

ŽICE ZA INDUSTRIJO
MULTICONTACTOV PROIZVODNI 

PROGRAM KABLOV

ŽŽ
ica. Od vsega kar mi roji po
glavi, ko kaj razvijam ali spa-
jam gotove podsklope skoraj-

da nikoli ne pomislim na kabel.
Ponavadi se samo obrnem v stolu,
odprem poseben predal, kjer hran-
im kable vseh vrst, po krajšem
brskanju uplenim željeno stvar in
delam dalje. Skozi leta je to postalo
skorajda samodejno. Le redkokdaj
se zgodi, da potrebujem kak koak-
sialni kabel, ki ga nimam v predalu

ali kaj drugega. Stvar je tako preprosta, da tu skoraj-
da ni več prostora za bistvene izboljšave. Je res tako ? 

Avtor: Dragan Selan

Nekako tako sem razmišljal o tej temi do trenutka, ko so mi v podjetju
BELMET pokazali prospekt z Multikontaktovim proizvodnim progra-
mom kablov. Dokončno pa me je presenetil vzorec bakrenega kabla
debeline nekako 10 mm v polprozornem izolacijskem ovoju, ki sem ga
v roki lahko zvijal dobesedno, kot bi bil špaget! Še v šoli so me učili zla-
tega pravila, da je treba tok v navadnem bakrenem prevodniku omejiti
na 6A/mm2, tu pa sem dobil konček kabla preseka 0.15 mm2, ki je
namenjen tokovom do 6A ! Tokovno gostoto si izračunajte sami...
Prej navedena "formula" je empirična, saj je jasno da je sprejemljiva
tokovna gostota skozi prevodnik odvisna od veliko faktorjev. Dovoljen
padec napetosti na celotnem kablu, dovoljen porast temperature in ver-
jetno še kaj vplivajo na točno vrednost, vendar navedena gostota zago-
tovo govori o kakovosti kabla. Kar poskusite spraviti podoben tok skozi
navadno žico istega preseka !
Multicontactov prospekt me je opomnil na tisto, kar sem vedel že
zdavnaj, pa se mi ni dalo misliti o tem. Ne obstaja kabel, ki bi bil idea-
len v vseh ozirih, tudi če pozabimo na karakteristično impedanco, me-
hanske zahteve itd, zato so ta problem napadli z veliko družinami kab-
lov. Vsaka družina ima svoje značilnosti, ki so določen kompromis vseh
zahtevanih lastnosti. Tako poznajo osem vrst izolacij in tudi različne
kombinacije izolacijskih materialov, pa tudi  pri vodniku so možne vari-
acije. Bakreni modeli so sestavljeni iz zelo tankih svetlih in mehkih žic iz



elektrolitskega bakra. Glede na končni
premer vodnika je ta lahko sestavljen iz
ststi ali celo tisočev žic. Poleg bakrenih
vodnikov izdelujejo tudi take z žicami iz
nerjavečega jekla, ki so prevlečene z
zelo tanko plastjo Silikona ali Teflona.

Tako je električen tok prisiljen k gibanju
po posameznih žicah in ne more preska-
kovati z ene na drugo. To daje prevod-
niku boljše lastnosti na višjih frekvencah
(manjši "skin effect"). Take vodnike imajo
definirane kot vodnike za impulzni prenos
signala. Izbira jekla namesto bakra suge-
rira potrebo po povečani mehanski trdno-
sti, čeprav  lahko višja električna upornost
v določenih razmerah duši odboje.
Teflonsko izolacijo odlikuje velika tra-
jnost in odpornost pred praktično vsemi
vplivi ambienta ter temperaturno področ-
je od -100°C do +205 °C. 

EPDM/PUR ima odlične izolacijske last-
nosti in je odporen proti obrabi in mehan-
skim poškodbam. Odlikuje ga tudi odsot-
nost halogenov in zelo visoka odpornost
na mineralna olja, masti, morsko vodo in
industrijsko vodo, ozon in UV žarčenje.
Dovoljeno temperaturno področje upora-
be je od -40°C do +90°C.
Poliofein-kopolimer preplet ima do-
bre izolacijske lastnosti, visoko mehansko
odpornost in je odporen proti ognju in
samougasljiv, brez halogenov. Odporen
je proti večini vplivov okolja. Dovoljena
temperatura je od -55°C do +125°C.
Prepleteni TPE odlikuje poleg lastnosti,
ki bi jih od izolacije kabla pričakovali tudi
temperaturna odpornost v področju          -
30°C do +90°C, kratkotrajno tudi do
+300°C.
Čisti TPE se obnaša podobno kot pre-
pleteni, la da ima malo širše trajno tem-
peraturno področje (-30°C do +110°C),
vendar ne trpi veliko višjih temperaturnih
sunkov.
Elastomer Polychloropren je kombi-
nacija dveh gumi podobnih izolatorjev, ki
je zelo fleksibilna in odporna na večino
vplivov okolja. Temperaturno področje je

od -50°C do +60°C za trajno položene
kable in od -30°C do +60°C za prosto
položene-premikajoče se kable.  
Silikon nudi dobro kemično odpornost
in odpornost proti staranju, najvišjo od-
pornost proti trganju in je brez haloge-
nov. Ima široko temperaturno področje
od -80°C do 150°C, z možnostjo kratko-
trajnih izpostavitev temperaturam do
+300°C.
PVC izolacija ima dobre izolacijske la-
stnosti in odpornost proti staranju. Dovol-
jeno temperaturno področje varira med
-30°C in +80°C, glede na uporabljeni
tip prevodnika.

Kombinacije izolacijskih materialov s pre-
vodniki v različnih debelinah daje veliko
kombinacij, ki pokrivajo področja moč-
nostnih naprav, merilne tehnike, visoko-
tokovne in visokonapetostne aplikacije,
prenosne, prenosljive naprave in avtomo-
bilske tehnike, aplikacije v solarni tehniki
in še marsikaj drugega. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na
BELMET d.o.o. (tel.: 061/152-14-06).   n

Kabel s presekom bakrene žice 10 mm s
presenetljivo veliko gibljivostjo
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OPENCORES

RR
azvoj elektronike nam je olajšal
življenje v marsičem. Povezali smo
se preko Interneta, premnogi raču-

nalniki pa vsak dan v različnih vlogah skr-
bijo za nas. Čeprav nas to kot uporabnike
različnih  naprav niti ne skrbi pretirano,
nas mnogi neurejeni standardi na teh
področjih stanejo precej, še posebno v
industrijskih računalniških sistemih.

Avtor: Branko Badrljica

Elbacomp d.o.o.
Podjetje za trgovino in zastopanje
Stegne 25, 1000 Ljubljana
Tel.: 061/183-79-10
Fax: 061/159-23-98
e-mail: elbacomp@elbacomp.si

PONUJAMO VAM CELOTEN PROIZ-
VODNI PROGRAM PROIZVAJALCEV:
l Intel

l Microchip

l Motorola l Vantis

l AMD l Sony

l Philips l FSC

l ST Microelectronics

l Analog Devices

l Texas Instruments

ZASTOPAMO PA TUDI DRUGE SVE-
TOVNE PROIZVAJALCE KOT SO:
l Cypress l E-Tec

l Hitachi l Lucent

l Micron l Sharp Electron.

l National Semiconductors

l Vishay l M-Systems

l Rohm

l Temic Mitsubishi

l IQD Fuji

l Samsung Semiconductors

l Linear Technology

l C&D Technologies ...

Mikroprocesorji se od drugih komponent
razlikujejo namreč v tem, da za svoje
delovanje potrebujejo program. Ta je
seveda v binarni kodi shranjen nekje v
pomnilniku in je ponavadi vezan na
določen model ali serijo mikroprocesorja.
Kljub skokovitemu razvoju tehnologije pa
je ravno binarna koda programov
doživela najmanjše spremembe, saj so
bili proizvajalci prisiljeni obdržati
združljivost novih modelov s starimi. Tako
so se spremembe največkrat kazale v
nekaj novih ukazih in večjemu naboru
širših registrov. Tu razvoj torej ni ubiral
optimalne poti ampak je bil nek kompro-
mis med učinkom in še znosnimi spre-
membami. Tu pa še ni konec vseh proble-
mov. Nastali operacijski sistemi so
velikokrat vezani na določeno družino
procesorjev, kot to velja za Windows95
ali WindowsNT. 
Če bi na primer razvili neko uporabno
aplikacijo, ki bi lepo tekla na vašem
domačem PC-ju in bi se odločili, da boste
razvili miniaturen računalnik, ki bi jo
poganjal, bi naleteli na kup težav. Kot
procesor bi morali uporabiti kak x86
združljiv model, ki ga seveda izdelujejo
Intel in še peščica proizvajalcev. Svojega
procesorja si torej brez plačevanja licenc
(če bi jo sploh lahko dobili) ne bi mogli
omisliti in jo vdelati v en sam čip z vso
ostalo elektroniko. Tudi če bi se čez to
oviro nekako prebili, bi vas tu čakal že
naslednji problem. Potrebovali bi namreč
še operacijski sistem. Ker vaša aplikacija
potrebuje Windowse, bi torej imeli
podobne probleme še z Microsoftom.
Medtem, ko bi ta problem lahko rešili s
tem, da bi zasnovali program za delo
pod Linux-om ali kakim drugim okoljem
pod GNU licenco, pa problem procesor-
ja zaenkrat ni enostavno rešljiv. Vsi proiz-

vajalci procesorskih komponent ščitijo
svoje izdelke z različnimi patenti, ki vam
preprečujejo celo to, da bi sami razvili
procesor z naborom ukazov, združljivim s
kakim standardnim modelom.
Ravno zato je nastala skupina, ki se
imenuje Opencores in katere cilj je raz-
voj nekih standardnih komponent, ki bi jih
nato brez plačevanja licenc lahko
uporabljali zainteresirani proizvajalci. Pri
tem se niso omejili samo na procesorje,
ampak se ukvarjajo tudi s preostalo per-
iferijo, kot so na primer vmesniki za
(S)DRAM, UART, USB, (S)VGA, PCI vodi-
lo itd. 
Pri Opencores se ne ukvarjajo z dejan-
skim izrisom vezij na silicij ampak opisu-
jejo komponente v jeziku visokega nivoja,
imenovanem VHDL.VHDL rahlo spominja
na C in je v svetu načrtovanja digitalnih
vezij že kar nekaj časa osnovni standard.
Tako bi lahko pri prej omenjenem primeru
krmilnega računalnika  vzeli VHDL opis
procesorja in vseh željenih periferij,
opisali njihovo povezanost in mogoče
dopisali ali spremenili  nekaj malega v
skladu s posebnostmi aplikacije. VHDL
compiler bi vam nato ob ostalih orodjih
lahko predelal ta opis v željene podatke.
Lahko bi si na primer celotno vezje omis-
lili v kakem FPGA čipu ali pa bi si na pod-
lagi teh rezultatov dali izdelati svojo seri-
jo ASIC čipov. 
Opencores je torej organizacija, ki naj
bi se v prihodnosti ustvarila neke pred-
loge gradnikov računalniških sistemov na
nivoju kompleksnosti komponent, kot so
recimo procesorji ali periferni sklopi.
Čeprav je ideja že stara, se je še nihče ni
lotil na tako globalni ravni. Opencores
izkorišča svobodo povezav, ki jo daje
oblikovalcem tovrstnih projektov internet.
Tako lahko pri razvoju posameznega
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vendar se zdi, da tudi kak dan
zamude ne bo zmanjšal pomena
dogodka.  

Precejšnjo zaslugo za to nosijo
tudi domača podjetja. Elgoline,
ki je priznani proizvajalec zahtev-
nih večslojnih tiskanih vezij tako
pri nas kot tudi v tujini, je zagotovil
rekordno kratek rok za izdelavo
potrebne štirislojne tiskanine, pa
tudi drugi so dali svoj prispevek.
Pri podjetju Iskratel so se odzvali
in zagotovili projektu izdelave
prototipa praktično vse potrebne
resurse, pa tudi tiskanino so
izrisali v zelo kratkem času.
OpenRISC 1000 je torej arhitek-
tura družine RISC procesorjev,
katerih zgradba je dostopna vsakomur.
Gre za 32-bitno arhitekturo s poudarkom
na hitrosti izvajanja, kompaktnem
ukaznem naboru in nadgradljivosti.
OpenRISC 1000 je predhodnik
zmogljivejših generacij, ki so trenutno v
nastajanju in katerih imple-
mentacije se bodo pojavile v
sklopu OpenCores. Trenutno je na
http://www. opencores.org na
razpolago samo specifikacija
ukaznega nabora in upravljanja z
virtualnim pomnilnikom, čeprav je
začetni model realiziran in
odsimuliran. Popolne specifikacije
in izvorna koda zanj bosta torej
dosegljivi v kratkem.

OpenRISC 2000 je za razliko od
OpenRISC1000 arhitektura sisto-
ličnega polja izvajalnih enot, kate-
re namen je doseganje novih hi-
trostnih nivojev v aplikacijah, ki
omogočajo paralelno izvajanje. 
Na sliki 2 je razvidna osnovna to-
pologija povezave izvajalnih
enot, ki razkriva popolno sime-
tričnost, saj ni privilegiranih enot,
kar poenostavlja izvedbo v siliciju, pa
tudi prevajalnik. 
Osnovna konfiguracija predvideva matri-
co dimenzij od 3x3 do 4x4 izvajalnih
enot, ker zaporedja ukazov v današnjih
programih kažejo preveliko odvisnost
med ukazi, ki omejujejo možnosti izvajan-
ja več kot štirih ukazov hkrati zaradi reg-
istrskih medodvisnosti med ukazi. Pri
bistveno večji matrici izvajalnih enot bi
bilo potrebno preveč povezav med
posameznimi enotami, kar bi nepotrebno
povečalo kompleksnost in omejilo
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sklopa sodelujejo strokovnjaki z različnih
koncev sveta.
Čeprav je Opencores številčno gledano
bolj skupina posameznikov kot organi-
zacija in je njena starost le nekaj mese-
cev, se stvari hitro razvijajo. 

Vse skupaj se je začelo z idejo slovenske-
ga strokovnjaka za to področje, ki jo je
razširil po "medmrežju" in začetna iskrica
je zanetila ogenj. Kmalu so prišle ponud-
be z vseh strani in izkazalo se je, da so
mnogi potihem razmišljali o tem. Tudi pro-
izvajalci programskih orodij so pokazali
interes s tem, da so Opencores založili s
potrebnimi prevajalniki, simulatorji in celo
CAD orodji za načrtovanje tiskanih vezij.
Fantje pri Opencores ne bi radi ostali
samo pri opisih dejanjskih komponent, ki
bi jih lahko pognali le v simulatorjih
temveč bi radi življenjsko moč svojih idej
pokazali tudi z delujočimi vezji. Slovenski
del organizacije se krepko trudi, da bi
procesorsko jedro OR1000 (OpenRisc
1000) zaživelo v Xilinxovem FPGA čipu
na delujoči tiskanini še pred letom 2000
in bi tako lahko rekli, da je prvi slovenski
RISC procesor zaživel pred začetkom
tisočletja. V tem trenutku je težko napove-
dati ali jim bo uspelo ujeti zadani rok,

delovno frekvenco.
Vse izvajalne enote so povezane samo z
enotami, ki so jim sosednje ali pa oddal-
jene največ dve enoti. Tako so vse
povezave kratke, zamišljena konfiguraci-
ja pa se tudi lepo poda povezovalni struk-

turi znotraj obstoječih FPGA čipov.
Zanimiva lastnost takega pristopa je tudi
podobnost programske kode te izvedbe s
tisto, ki jo uporabljajo danes obstoječi
moderni RISC procesorji. To pomeni, da
ne bodo potrebne velike predelave
obstoječih GNU prevajalnikov za
doseganje dobrih rezultatov. Tako bodo
že na začetku dosegljiva zastonj orodja
za OpenRisc 2000.

Kljub vsemu je treba reči, da je cela zas-
nova še v začetnem stadiju načrtovanja,

Slika 3: osnovna topologija izvajalnih enot 

Slika 2: povezave med izvajalnimi enota
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pa vendar nudi nekaj zanimivih idej.
Tu smo se tematike dotaknili samo bežno,
če pa vas zanimajo podrobnejši podatki,
so vam na voljo na http://www.open-
cores.org
Tudi sintetizirani SDRAM kontroler je
vsekakor zanimiva implementacija, saj je
SDRAM že zdavnaj prevladal nad EDO
in FPM DRAM-i, ni pa ravno enostavno
narediti krmilno logiko za tovrstne pom-
nilnike. 
Osnovne značilnosti modula so:

n povezljiv je brez sprememb na večino
1M x 16 SDRAM komponent

n fleksibilnost pri generiranju osveževal-
nih ciklov, vštevši normalno ali "burst"
osveževanje in vse vmesne variante

n dovoljuje enostavno nastavitev inter-
nega registra v SDRAM čipu s strani
procesorja

n "smart queue" dovoljuje zamrznitev
vpisanega podatka v modulu brez
čakanja na konec vpisnega cikla

n vdelana sinhronizacijska logika dovo-
ljuje različ-
ni frekvenci
dela SD-
RAM-a in
procesorja
n vdelana
je logika
za temeljito
tes t i ran je
SDRAM-a
Modul op-
ravlja sa-
m o s t o j n o
prak t ično

vse funkcije, ki jih posebej zahteva SD-
RAM, kot so na primer osveževanje, mul-
tipleksiranje naslovnih linij in inicializa-
cijske sekvence.
To pomeni, da procesor vidi SDRAM
praktično tako kot kak velik SRAM čip in
je povezljivost trivialna.

Ker pa je kontroler ponujen v obliki VHDL
izvorne kode, ga je zlahka možno prede-
lati v večjo širino (recimo na 32 ali 64-
bitno) ali mu spremeniti kako opcijo in ga
tako predelanega poleg ostalih željenih
komponent realizirati v FPGA čipu ali kaki
drugi komponent.

Podrobnejše podatke o teh in drugih kom-
ponentah, ki jih nudi Opencores, razvijal-
cih posameznih projektov in vsem
ostalem, kar bi vas utegnilo zanimati
najdete na http://www.opencores.org

Slika 1: Tiskano vezje prototipa narisano v podjetju IskraTEL 

Slika 4: tipična povezava SDRAM kontrolerja
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samih modilih za krmiljenje, preklop in
zajem podatkov smo že kar nekaj napisali,
pa tudi vsi podatki so dobaljivi na
http://www.ni.com, zato se vanje sedaj ne
bi pregloboko spuščali. Kot vam je najbrž
znano, je bil v računalniškem svetu prehod
s starega ISA vodila na PCI vodilo bistven
korak naprej, ki je bil pravzaprav nujen in
katerega učinki se poznajo danes pravza-
prav vsepovsod. PCI periferija je tako
postala zmogljiva in poceni, vendar še
vedno neprimerna za kakršnokoli resnejšo
uporabo v industrijskih sistemih. PCI vodilu
je namreč manjkala robustnost, zanesljivost
in razširljivost, ki je v industrijskih aplikacijah
nujna. Tako se je rodil CompactPCI. Zaradi
bistveno solidnejše kon-
strukcije je v CompactPCI
specifikacijah dovoljenih
do deset vtičnih mest na
vodilu, medtem kojih je
PCI dovoljeval le 4. Tako
je CompactPCI postal cen-
ovno dostopnejša rešitev
za industrijska vodila, ker
so načrtovalci pri designu
kartic lahko uporabljali
kar standardne PCI kom-
ponente za komunikacijo
po vodilu, razen konektor-
jev seveda.
Manjkal je še tisti del, ki bi
mu dal večjo časovno
predvidljivost, dodatne
signale, ki bi bili na razpo-
lago uporabnikovim karticam in neko
deklarirano taktno frekvenco, ki bi lahko
bila osnova za merjenje časa na vseh kar-
ticah. 
Konkurenčni standard- VME vodilo je nam-
reč že zdavnaj imel vse navedeno. Tako je
nastal PXI standard.
PXI je torej obdržal vse prednosti PCI vodi-
la, kot so na primer možnost večih gospo-
darjev na vodilu, eksplozivni prenos (do

132 Mb/s) itd., dobil pa je tudi nekaj novih
možnosti. Tako so poleg obstoječega
CompactPCI konektorja dodali še konektor
z dodatnimi signali za prenos informacij
med karticami mimo vodila, 10 MHz refer-
enčni taktni signal itd, poleg tega pa tudi
lastnosti VXI specifikacij, ki drugače veljajo
za VME vodila.

Novost, ki jo National Instruments ponuja
na tem področju, je MXI-3. S pomočjo te
tehnologije je mogoče med seboj povezati
več PXI vodil. MXI-3 omogoča hitrosti
prenosa med vodili do 100 Mb/s in tako
praktično ne upočasnjuje PXI vodila, če ne
štejemo pač zakasnitve signala skozi MXI-

3. Tako lahko uporabimo v eni krmilni kofig-
uraciji bistveno več kartic, kot jih podpira
eno samo vodilo. MXI-3 je uporaben tudi v
PCI ali CompactPCI sistemih.Poleg svoje
hitrosti nudi MXI-3 tudi možnost navidezne-
ga podaljševanja vodila, mrežno povezavo
in upravljanje sistema na daljavo.
MXI-3 je v bistvu klasičen PCI-PCI most, le
da je vmes še hitra serijska povezava. Ta je
lahko izvedena preko klasičnega koaksijal-

Seminar NI-Days’99

PP
odjetje Virtual technologies d.o.o. je dne
11.11.99 pripravilo konferenco NI-dan, na
kateri so predstavili novosti tako na nivoju

strojne kot tudi programske opreme... Kot verjet-
no že veste, glavnina ponudbe National Instru-
mentsa temelji na uporabi PC-ja in s PC-jem zdru-
žljivih industrijskih računalnikov za krmiljenje
procesov. NI ponuja široko paleto kartic za ISA,
PCI in PXI vodilo, sama vodila PCI, PXI, proce-
sorske plošče pa tudi programsko opremo.

Avtor: Branko Badrljica

Slika 1: G. Matej Kranjc, direktor Virtual Technologies, ki
podarja nagrado za najuspešnejši projekt, je tudi z uvodno
besedo odprl  NI-dan
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nega kabla ali preko para fiberoptičnih
vlaken. Največja dovoljena dolžina
povezave je v prvem primeru 10 metrov, v
drugem pa 200 metrov.

Gostujoči National Instrumentsov strokovn-
jak je na konferenci napovedal tudi prve
komponente, ki bodo namesto PXI vmesnika
povezljive preko IEEE-1394 vmesnika ali po
domače FireWire-ja. Ta je v osnovi nastal v
podjetju Apple za povezovanje Mac-ov.
Pozneje ga je prevzela industrija in pri IEEE
so napisali izboljšan standard in mu dali
številko 1394. Ko se je IEEE-1394 "prijel" v
industriji, je nastal tudi komercialni naziv
FireWire.
V začetku je FireWire omogočal hitrosti
prenosa 100 Mb/s, nato so novejše inačice
definirali za 400 Mbit/s in sedaj napove-
dujejo novo izvedenko, ki bo premogla 1
Gb/s. Na vprašanje, ali so razmišljali o
USB vmesniku, saj ta po novih specifikaci-
jah dosega hitrosti 480 Mbit/s, sem dobil
odgovor, da o tem razmišljajo, vendar jih
trenutno motijo omejitve USB-ja. USB je
namreč namenjen komunikaciji računalnik-
periferija (master-slave) in tako še ne
omogoča enakopravne peer-to-peer komu-
nikacije med napravami. Pri National
Instrumentsu  pravijo, da budno spremljajo
razvoj dogodkov na tem področju in da bi
lahko v bodoče uporabili tudi USB, če bo ta
podpiral peer-to-peer komunikacijo.

Tudi na področju programske opreme je
bilo precej sprememb. Lookout je doživel
različico 4.0, ki prinaša mrežno pove-
zljivost. Tako je tudi zgodovinska baza
Citadel sedaj porazdeljena in tako
omogoča, da se podatki vanjo shranjujejo
in iz nje berejo iz poljubnega računalnika v
omrežju. V Citadel se po novem shranjujejo
poleg dosedanjih podatkov tudi alarmi in
dogodki, ki so tudi dostopni preko omrežja.
Dostop do real-time podakov, ki so na
drugih računalnikih je dostopen preko
posebnega real-time protokola. S stališča
uporabnika je je omrežje transparentno, ker
s programskega stališča  praktično ni raz-
like med dostopom do točke na drugem
računalniku in do točke na lokalnem raču-
nalniku. Lookout 4.0 podpira več hkratnih
procesov. Tako lahko sedaj dela na razvoju
aplikacije skupina ljudi, ne da bi se med
seboj ovirali.

Predstavljen je bil tudi novi Labview RT
(Real Time), ki naj bi bil namenjen
procesiranju v realnem času. Tu je treba
reči, da pojem realni čas ne pomeni zelo
hitrega izvajanja programa, ampak tako
izvajanje, ki lahko sledi dogodkom v zunan-
jem svetu. Če vemo, da je treba na nek

vhodni pogoj reagirati v 100 µs, nam nič ne
pomaga sistem, ki je to večinoma sposoben
opraviti v 1µs, lahko pa se mu se tudi zgodi,
da se odzove v npr. 500 µs. V praksi pa
mnogi sistemi ne potrebujejo nujno tako
strogih strogih zahtev za delovanje. Tem
pravijo sistemi mehkega realnega časa. Ti
sicer potrebujejo determinističen  čas odzi-
va, vendar ne pride do katastrofalnih
posledic tudi če kdaj temu ni tako.
Zadnje čase je opaziti veliko naporov, da bi
sisteme realnega časa realizirali na popu-
larnih PC računalnikih, vendar je tu nekaj
ovir. Res je sicer, da imajo moderni PC-ji
obilo procesorske moči, s katero bi bi se
dalo veliko narediti, vendar delujejo po
Windows delovnim okoljem, ki sploh ni
naklonjeno real-time aplikacijam. Slednje je
posledica tega, da pri Windows okolju ni
mogoč popoln nadzor nad procesorskim
časom vseh procesov, ki se izvajajo v
vsakem trenutku.  Tako tudi ni mogoče
napovedati nekega varnega in še uporab-
nega časa, v katerem bodo Windows-i
servisirali zahtevano prekinitev.

Kljub temu so našli za ta problem več
rešitev. Prva rešitev se imenuje Device
Manager in nam omogoča nadzor nad
gonilniki naprav in nad napravami samimi.
Tako lahko nadzorujemo in po potrebi tudi
onemogočimo vmesnik za miško in tipkovni-
co, mrežni vmesnik ali ohranjevalnik
zaslona. Na ta način lahko preprečimo, da
bi nam kaka nenadna zahteva s teh naprav
v nerodnem trenutku odvzela procesorski
čas. Poleg tega lahko uporabimo posebno
Win32 API knjižnico, ki nam dovoljuje
večnitno izvajanje, nastavitev prioritet in
časovnikov. S tem lahko dodatno izoliramo
časovno kritične programe in jih tako
zaščitimo pred prekinjanjem. LabView 5.x
in BridgeView 2.x izkoriščata večnitno izva-
janje in nastavljanje prioritet posameznih
niti. 

Druga rešitev je uporabna v Windows NT
okolju. Gre za nizkonivojsko programiranje
gonilnikov naprav. Tako lahko dosežemo
hitrejši odziv na prekinitev, vendar je tak
pristop težji zaradi nujnega poznavanja
nizkonivojskih detajlov stroja. Tudi program-
ska orodja za ta pristop so bistveno manj
prijazna, pa tudi napake v tako nastalem
gonilniku zlahka povzročijo sesutje sistema.
Tak pristop lahko bistveno izboljša odzivni
čas sistema, ne more pa zagotoviti deter-
minizma na nivoju operacijskega sistema. Z
uporabo prvih dveh načinov lahko
dosežemo odzivne čase od 100 ms do
1ms, odvisno od tega, koliko daleč smo
pripravljeni iti
.

Če nam to ne zadošča, potem nam pre-
ostane tretji način, to je uporaba
namenskega vmesnika za vodenje v ralnem
času. To pomeni, da imamo posebno karti-
co z lastno procesorsko enoto (DSP, proce-
sor, mikrokrmilnik, FPGA ali kaj drugega), ki
zagotavlja determinizem v zahtevanih
mejah in ki opravlja vse časovno kritične
naloge. Z glavnim procesorjem v PC-ju
komunicira preko vmesnega pomnilnika.
Tako odziv sistema praktično ni odvisen od
hitrosti računalnika. Takšen vmesnik se
obnaša kot samostojna enota z delom v
realnem času. Z računalnikom gostiteljem
običajno nima nič skupnega razen mogoče
napajanja. Zato lahko nekateri vmesniki
nadaljujejo z delom celo, če se računalnik
gostitelj sesuje.
Zadnji rešitvi je namenjen LabView RT.
LabView RT je sestavljen iz dveh kompo-
nent- razvojnega sistema in RT-Enginea.
Razvojni sistem je namenjen razvoju RT
kode  in iskanju napak v njej, nalaganju
programov na RT serijo vmesnikov in zago-
tovitev uporabniških vmesnikov za končno
aplikacijo. Razvojni sistem je aplikacija, ki
deluje v Windows 95/98/NT okolju. RT
Engine pa deluje na procesorju vmesnika
RT serije. RT Engine zagotavlja izvajanje
LabView RT kode na vmesniku v realnem
času. RT vmesnik je sestavljen iz dveh delov-
procesorskega vmesnika in hčerinske DAQ
plošče, ki služi zajemu podatkov iz okolice.
Vmesniki RT serije so na voljo v dveh izved-
bah- za PCI ali PXI vodilo. 
Podrobnejše informacije lahko dobite pri
podjetju Virtual Technologies d.o.o. (tel.:
063/425-420).

Zajem podatkov preko PXI-ja in povezava MXI-3
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