Vašega okolja ne moremo spreminjati.
Vas pa zanj lahko ustrezno opremimo.

S I M ATIC PC
Različna okolja pogojujejo različno opremo. Zato človek ne pride daleč z zimskim plaščem v puščavi. Ravno tako
potrebujete za vaše industrijsko okolje ustrezen industrijski računalnik. Najdete ga v družini SIMATIC PC.
Za varno delovanje pod vplivom večjih mehanskih obremenitev: robustna SIMATIC Panel PC 670 in 870.
Za zahteve po visoki zmogljivosti v običajnih industrijskih razmerah in nizki investiciji: novi SIMATIC Panel PC Lite 70.
SIEMENS ponuja za vsako okolje ustrezen industrijski PC. Zato z njimi teče vse gladko brez potenja.

Več informacij na:
http://www.ad.siemens.de/panelpc
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Celo leto smo se pripravljali na jesenske sejme in
računali na prednovoletni čas kot na čas oddiha, a
smo se zmotili. Ravno te dni (20. december) je v
uredništvu "norišnica" ki pravzaprav traja od sejmov in se verjetno ne bo končala pred novoletno
nočjo. Upamo, da ste si ogledali naš novi CD-HYDRA
in da vam je všeč. Saj smo že v preteklosti izdali
nekaj zgoščenk, vendar gre tokrat za CD, ki prinaša
nekaj novosti! CD - HYDRA vsebuje dopolnilne materiale, ki sodijo k papirni
izdaji revije Avtomatika, pa jih papir pač ne prenese (programi, elektronski katalogi, prospekti, multimedijske predstavitve, elektronske naročilnice, itd.).
Na zgoščenki boste našli tudi novost - povsem novo revijo "Elektronika", ki se za
razliko od Avtomatike, "vrti okrog spajkalnika, osciloskopa in elektronskih elementov". Ker je mnogo naših bralcev bodisi elektronikov bodisi potrebuje
dodatne informacije iz te veje, smo jo priložili na isto zgoščenko.
To je naša prva periodična zgoščenka. Če bo dovolj zanimanja, jo od sedaj
lahko pričakujete ob vsaki številki revije.
Upam, da vidite uporabnost zgoščenke, še posebno ob zanimivih programih, ki
so na njej. Sam nikoli nisem bil posebno navdušen nad kratkimi reklamnimi
spoti, a določeni so prav posrečeni in ni nam žal, da so našli mesto na ploščku.
Torej, to je ena od stvari, ki smo jih pripravljali za vas. Pripombe in kritike so
dobrodošle, sploh pa predlogi za primerno ime zgoščenke. Oglaševalci pozor! Če
nam bo kak predlog všeč, bomo predlagatelja nagradili z brezplačno reklamo
na CD-ju. Več o tem najdete na naših spletnih straneh (www.avtomatika.com),
izbira Marketing.
Skratka! Vstavite zgoščenko (CD, tlačenko, natlačenko, plošček, tistomalosvetlečeinokroglo, alikakorkoliže, :o)) in uživajte!
Vaš urednik
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Avtomatska izdelava ponudb
Miha Levstek, udis, Ivan Lorencin, udie, Peter Lavrič
str. 18
Postopek priprave ponudbe je običajno vedno enak in se prične z analizo
obstoječega stanja in želja, ki poteka v izčrpnem razgovoru med naročnikom in
izvajalcem. Problemi, ki se pri tem pojavljajo, so različni in so vezani na
strokovno usposobljenost akterjev, pretekle izkušnje in metodologijo, uporabljeno za pridobivanje podatkov. Od teh treh dejavnikov lahko vplivamo le na metodologijo. V zadnjih letih so se razvila različna računalniška orodja, s katerimi si
pomagamo pri zasnovi in vodenju projektov. Žal pa so ta orodja usmerjena v
tisti del projekta, ko je posel že dobljen in ko potrebujemo predvsem podporo
pri administriranju, spremljanju in vodenju projektnih aktivnosti. Ponudbe tako
ostajajo v celoti na ramenih izvajalcev. Znanja, potrebna za kakovostno ponudbo, predstavljajo največjo konkurenčno prednost izvajalskega podjetja in poleg
ekspertnih znanj za posamezno tehniško področje zahtevajo tudi precejšnjo mero ekonomskih, pogajalskih in psiholoških veščin; da o sposobnosti lobiranja
sploh ne govorimo. S kakšnim računalniškim orodjem naj podpremo oz. zamenjamo takšnega strokovnjaka? Ali je sploh možno razviti takšno orodje?
Problematika sodobnih SCADA sistemov
dr. Saša Sokolić, Erik Ott
str. 22
Čeprav SCADA sistemi v osnovi že dolgo časa omogočajo povezavo z relacijskimi podatkovnimi bazami oziroma izmenjavo podatkov z le-temi ter generiranje poročil, se ta problematika v zadnjem času kaže še posebej pomembna.
Zdi se, da nadzorni računalniki v sistemih avtomatizacije dobivajo nove naloge,
kar povezljivosti na relacijske podatkovne
baze daje praktičen pomen: čedalje pogostejši so primeri, ko uporabniki želijo
izmenjavo procesnih podatkov z informacijskimi sistemi, ko hranjenje podatkov
ali generiranje poročil temelji na relacijski podatkovni bazi ali ko neka panoga
zaradi skladnosti z določenimi standardi zahteva beleženje posameznih
dogodkov v sistemu v relacijsko podatkovno bazo. Tudi pri poeočilih je položaj
podoben. Postajajo vse kompleksnejša, tako oblikovno, kot tudi vsebinsko.
Biometrična identifikacija s prstnim odtisom
Matjaž Zupan
str. 42
Pod pojmom "biometrična identifikacija" razumemo določanje ali preverjanje
identitete osebe na osnovi njenih fizičnih in vedenjskih vzorcev z uporabo
avtomatične identifikacije. Poznamo več različnih načinov biometrične identifikacije, v praksi pa srečujemo prepoznavanje prstnega odtisa, prepoznavanje
oblike dlani, obraznih značinosti, glasu, ter vzorcev očesne roženice.
Proces računalniško podprtega načrtovanja
Robert Brekalo
str. 48
...Namen CAD (Computer Aided Designing, slo.: Računalniško podprto načrtovanje) programskih orodij je olajšanje procesa PCB (Printed Circuit Board, slo.:
Ploščica tiskanega vezja) načrtovanja na nivoju ploščice. To je področje, ki ga
pokriva skupek orodij za profesionalno računalniško načrtovanje ACCEL EDA
(Electronic Design Automation, slo. Avtomatizacija elektronskega načrtovanja),
katerega primarnen namen je učinkovita in ekonomična podpora dotičnemu
procesu ter vgrajena povezava proti CAE (Computer Aided Engineering, slo.
Računalniško podprto načrtovanje) in CAM (Computer Aided Manufacturing,
slo. Računalniško podprta proizvodnja)...

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v
INEA d.o.o., david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od 11:00 do 12:00 na telefonu: 01/721-80-20, 041/694-742 ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o., tel.: 01/200-51-50,
e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov
kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi,
dvoročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko
obrnete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.,
tel.
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

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

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v Robotina d.o.o.,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-mail: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov,
zaščite motorjev.

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-70-341 ali
e-mail: fbs.elektronik@siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto
senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 70 341. E-pošta: fbs.elektronik@siol.net

MERITVE NIVOJEV

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: marijan.vidmar@ inea.si
Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: distribuirani sistemi,
uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje. Dvonivojske in trinivojske
aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi SQL podatkovnih strežnikov in
Microsoft DNA arhitekture). Komunikacijski protokoli za povezavo na
SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 061 718 005.

Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v Robotina d.o.o.,
tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@robotina.si
Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje nivojev
(nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)
dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi
- programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.
ROBOTIKA
Tomaž Lasič, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju ABB d.o.o., Tel: (01) 58-75-480.
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instrumentacije.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elektronik@siol.net
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

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

Vojko Miklič, univ. dipl. inž., Logima d.o.o.
tel. 01/519-25-84
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov. Po telefonu
01/519-25-84 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00
ure.

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.
VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV
Janez Guzelj, Sales Product Manager, METREL d.d., Horjul 188,
1354 Horjul, web page: www.metrel.si
Tel. 00 386 1 7558 311, e-mail: janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni uporabi merilnih
metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev,
aparatov in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo domov/na delovno mesto brez plačila poštnine!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih številk revije v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!
Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite
naročilnico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Express test notesnikov NOTES

NOTEXovi notebooki
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika, Informacije: PCX d.o.o.
Na katerega proizvajalca bi najprej pomislili, če bi potrebovali
notebook? Verjetno na Siemens, HP, Toshibo, Dell, Acer. Kaj pa
Notex?
Delovna norišnica nas sili, da imamo
računalnik vedno bolj dosegljiv, čeprav
smo vedno bolj gibljivi.
Če so včasih prenosniki veljali za nekakšen znak prestiža, so danes dostikrat nujno delovno orodje. Tako so zadnji modeli
prave male kopije namiznih modelov, s
strupeno hitrimi procesorji, in zelo dovršenimi grafičnimi enotami, obiljem
vmesnikov, solidnimi zasloni itd. Danes
ne pristajamo več na kompromise samo
zato, ker gre za prenosnik. Hočemo kopijo svojega delovnega stroja, ne pa nekaj,
na čemer nam pol stvari ne bo delalo.
Tako so postali priljubljeno orodje za
delo na terenu, demonstracijo programske opreme, mrežni mojstri jih
uporabljajo kot prenosne terminale za
dostop v informacijske sisteme, instalaterji inteligentnih instalacij za programiranje enot, itd. Čeprav tovrstna
orodja sploh niso poceni, tudi niso več
tako nerazumno draga, kot so včasih bila.
Tu pa Notex briljira. Zamislite si nek soliden namizni sistem z LCD monitorjem.
Dobljeno ceno pomnožite z recimo 1.3
zaradi zahtevane prenosljivosti in dobili
ste ceno ustreznega Notexa. Res lepo,
sploh glede na to, da dobite ob Notexu še
dodatno opremo, kot je denimo torbica,
napajalnik in akumulator.
Pred dnevi smo dobili na vpogled dva
Notexa; model 6500 s PIII - 866 MHz in
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ne površine nikoli ne boste videli pod
istim kotom, barve ne morejo biti enake
po celi površini. Z izboljševanjem uporabnega kota gledanja novih generacij bo
seveda boljše, ampak tu so zaenkrat
dobri stari CRT monitorji neprekosljivi.
Pri Notexu je vidni kot nekam ozek,
predvsem v vertikalni smeri. Stvar ni moteča in je povsem razumljiv cenovni kompromis, tu jo omenjam samo zato, da ne
boste pričakovali idealnih lastnosti vdelanega zaslona. Hitrost zaslona je povsem
zadostna, tako da ni "duhov" tudi ob hitrejši animaciji, kot je recimo predvajanje
DVD filmov in podobno. Slika je zelo
ostra, včasih kar preostra. Moti me pa, da
nisem uspel nastaviti ne svetlosti ne kontrasta zaslona preko tipkovnice.
Vdelan je (8x) DVD pogon, ki baje zna
pri 3400-ki tudi zapeči CDR/W plošček.

HiGrade 3400, v katerem bije Celeronček na 1200 MHz. Ker me je zanimalo,
kako se obnesejo pod najnovejšo verzijo
Linuxa Suse 7.3 Pro, ki mi tako lepo dela na mizi, sem dobil dovoljenje, da ga
preizkusim na 6500-ki.
Ker sta si modela zelo podobna, obdelajmo najprej osnovne lastnosti:
LCD zaslon je z aktivno matriko in premore 1024x768 v 24-bitni globini pri
diagonali 13.3", to je malo čez 33 cm. V
praksi lahko vidno površino zaslona in
ostale parametre mirno primerjamo s
katerim koli 15"
CRT zaslonom, razen vidnega kota.
Nekje sem bral,
da so LCD zasloni
primerni za grafično oblikovanje
in podobne aplikacije. Po nekaj
urnih izkušnjah z
modernimi LCDji
bi se s tem težko
strinjal. Barva je
veliko preveč odvisna od kota gledanja in ker celot-

AVTOMATIKA

V stroju je prostora za dva SO-DIMM SDRAM modula v skupni kapaciteti do
512Mb. Na žalost v Notebookih še ni videti DDR SDRAM-ov. Sploh pa, glede na
ostale stvari bi človek pričakoval kaj hitrejšega tudi tu, recimo RAMBUS module.
Ob večji pasovni širini bi bilo dovolj prostora tudi za stvari, kot je DualView in še
kaj. Višjih cen pomnilniških modulov so
pa lastniki notebookov tako in tako že
vajeni. Sam bi raje plačal več za premium
stvar. Po mojem skromnem mnenju je
prehod na DDR SDRAM/Rambus predviden za naslednjo generacijo laptopov, ne
samo pri Notexu, mislim nasploh…
Grafični ustroj je zasnovan okrog SiS
630S/630ST nabora, ki je na procesor
vezan preko internih AGP (4x) vrat, ima
pa tudi vdelane 2D/3D pospeševalne
funkcije in DualView. Slednji pomeni, da
lahko zunanji monitor uporabimo kot
drugi zaslon z neodvisnim prikazom.
Tako lahko na enem delamo z npr. Wordom, na drugem pa zavrtimo PowerPoint slide ali kaj podobnega. Celotna
zasnova uporablja kar osnovni pomnilnik samega stroja, sami pa določimo delež, ki ga zase odreže grafični del.
HighGrade ima tu nekoliko hitrejšo zasnovo, saj ima posebej 8MB pomnilnika za
shranjevanje slike in procesorju ni treba
deliti pasovne širine z zajemom slike.
Podprto je tudi predvajanje DVD MPEG2 in AC-3 datotek.
Zvočne zmogljivosti so tudi zelo solidne.

EXPRESS NOVICE - Express test notesnikov NOTES

že nekaj let, odkar sem prijel notesnika v
roke in lahko rečem, da so stvari že skorajda primerne za solidno zamenjavo namiznega sistema. Manjka jim bolj malo,
malo zmogljivejša in hitrejša grafika, boljši LCD (vsaj recimo 1280 x 1024 x 24bp),
kaka dodatna Ah baterijskega kompleta
bi bila dobrodošla, mogoče malo večji trdi disk. 20 Gb je mogoče dosti, če upoštevate fizično velikost diska, ampak sam bi
dal raje kaj več za večji trdi disk v stroju,
za katerega sem plačal tako in tako precej
glede na namizne stroje. Na srečo se da
za to poskrbeti že zdaj. Ob nakupu si pač
zaželite kak večji model.
Taki kot so, lahko povsem lepo zamenjajo domači stroj začasno - na terenu ali pa
služijo izrazito terenskim opravilom, demonstracijam, zajemu podatkov, vodenju
zapiskov in podobno.

Na voljo je 64-kanalni Wavetable sintesizer ter pospeševalniki 3D za IID, IAD in
Doppler efekte. Elektronika je združljiva
s starim SoundBlasterjem Pro/16 in ima
vmesnik po specifikacijah PC97. Malo
manj soliden je vdelan zvočnik, ki zveni
plastično, piskavo in ne preglasi povsem
šumenja ventilatorjev. Je že tako, da je
zvočnik pač žrtvovan element pri designu notebookov, je pa seveda na voljo
izhod za slušalke ter mikrofonski vhod.
Vdelana baterija je tipa Ni-MH, 12V/3800
mAh ali Li-Ion 14.8V/3200mAh, dodan
pa je tudi zunanji adapter, ki lahko
napolni baterijo v 3-4h pri ugasnjenem
računalniku in v 8h pri delujočem računalniku.

6500-ko sem preizkusil pod Linuxom
(Suse 7.3 Pro) in glej čuda - stvar dela
zelo lepo, praktično brez ročnih intervencij "out-of-the-box", kot bi rekli Američani. Ne glede na posebnosti nabora čipov za prenosnike, je distribucija brezhibno prepoznala praktično vse, razen
zvočne kartice. Prepričan sem, da bi lahko ročno tudi to nastavil, vendar za to ni
bilo časa.
Rahle težave je povročal tudi X11 strežnik, ki je na danem hardwareu omogočal
samo 16-bitno, ne pa 24-bitne barvne globine. Vse ostalo je bilo naloženo in inštalirano brezhibno. Resnici na ljubo, je

Nekaj podobnega bi lahko rekli za Linux.
Čeprav so se mnogi hvalili, da ga uporabljajo, so šele zadnje verzije primerne za
razvajenega uporabnika, ki zahteva avtomatizem in se ne misli ukvarjati z drobovjem stroja. Na žalost pa to velja v tem
trenutku malo bolj za namizne stroje, kot
za notebooke, kjer bo treba še spolirati
kak konec. Mislim, pravzaprav upam, da
bo že naslednja verzija Linux-a iz Susejeve ponudbe povsem ustrezna alternativa Microsoftovi ponudbi predvsem iz
zornega kota navadnega uporabnika…
Škoda, da ni bilo časa za izčrpnejši test. S
takimi stvarmi bi se lahko "igral" dneve in
dneve…
A

Ne najdem podatka o avtonomiji računalnika a meni so baterije trajale nekako
dve uri, s tem, da je vse skupaj potekalo v
časovni stiski in nisem prepričan, da so
bile baterije kdaj sploh 100% napolnjene.
Nasploh je 3400-ka kazala nekaj večjo
živost od 6500-ke, verjetno je šel del tega
na račun hitrejšega procesorja, del pa na
hitrejšo grafično elektroniko. Vsekakor
gre v obeh primerih za spoštljivo hitra
stroja, ki se lahko kosata z nalogami,
namenjenimi namiznim računalnikom,
vendar je razlika opazna.
Zamenjavo procesorja, RAM-a in trdega
diska je moč opraviti v petih minutah
brez težav, za stvari, kot je CD/DVD in
flopi enotko se boste verjetno morali oglasiti v servisu.

AVTOMATIKA
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HTE d.o.o. LJUBLJANA
HTE
d.o.o. Poslovalnica Maribor
Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140

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

l

JAMICON

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

l

KATUN

PIERGIACOMI

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

Novi programatorji
iz Xelteka
Informacije: HTE d.o.o., Ljubljana

KATUN - NOVO!

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

EXPRESS NOVICE - Novi programatorji/Wireless Internet

Xeltek ponuja nove modele
programatorjev. Gre za večji
Superpro©/680 in cenejši Su-

tami (od 1.8V), detekcijo slabega kontakta itd. Oba modela
imata v osnovi 48 pindriver-

perPro©/280. Poleg ostalih novosti ponujata možnost dela
pod Win2000/NT, spremenjena elektronika pa omogoča
hitrejše programiranje, delo
tudi z "low voltage" komponen-

jev,a 680-ko je moč razširiti na
do 100 pindriverjev s pomočjo
dodatka PEP-600.
Kaj več bomo napisali, če
bomo od zastopnika HTE d.o.o.
dobili napravo v test.
A

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

PIERGIACOMI

SAURO

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

3M

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

Kakovostno orodje za elektroniko

EZ DIGITAL

EZ DIGITAL (GoldStar)

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

METEX

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

Kakovostni in zanesljivi multimetri

METEX

OLFA - NOVO!

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

XELTEK - NOVO!

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

XELTEK

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

OLFA

Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

Wireless priklop na omrežje
Avtor: Branko Badrljica, informacije: Voljatel d.d.
Če ste premišljevali
o stalnem dostopu
na Omrežje in ste
nihali med kabelskim omrežjem in
ADSL-om, bi kazalo
mogoče še razmisliti o Wireless
priklopu. Zadnje pride v poštev
še posebej, če potrebujete hitro
dvosmerno povezavo, pa kabla in
ADSL-a ni na voljo na vaši lokaciji... Voljatel navaja, da vam lahko
povezavo uredi v sedmih dneh
od podpisa pogodbe, seveda če
ste v radijskem dosegu bazne po-

staje. Trenutno je
pokrita Ljubljana, v
letu 2002 pa načrtujejo tudi pokritost
drugih večjih mestih. Voljanet je eden
od ponudnikov brezžičnega priklopa različnih pasovnih širin - v
tem trenutku od 64 kbps do 256
kbps, plačujete pa "flat rate", torej fiksno mesečno naročnino,
ne glede na promet. Cene se gibljejo od 34.500 SIT za 64 kbps do
215.600 SIT za pasovno širino
1Mbit/s...
A

EXPRESS NOVICE - Novi DataFlash pomnilniki

Atmel DataFlash
Informacije: ALMA d.o.o., Ljubljana, http://www.almaelectronic.com
erijski pomnilniki so stara stvar, pa tudi serijski
FLASH pomnilniki so že
nekaj časa v prodaji. Kljub vsemu pa so do sedaj imeli majhne
kapacitete ali pa so bili namenjeni za konfiguracijo FPGA čipov. Novi DataFlashi iz Atmela
zapolnjujejo praznine v dosedanji ponudbi.

S

Atmelovi DataFlashi so zelo majhni, uporabljajo dva prenosna protokola (serijski
KapaIccKomponenta
Vcc
Vmesnik
citeta
read
AT45DB011B
1M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB021B
2M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB041B
4M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB081B
8M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB161B
16M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB321B
32M
2.7V
5mA
Serijski
AT45DB642
64M
2.7V
5mA
Ser/par
AT45DB1282
128M
2.7/1.8V
10mA
Ser/par
AT45DB2562
256M
2.7/1.8V
10mA
Ser/par

jem od 2.7 V do 3.6 V in v "low battery
voltage" verziji, ki lahko dela od 2.5 V do
Hitrost
(MHz)
20
20
20
20
20
20
20/5
50/40
50/40

SRAM buff.

Ohišje

1x264byte
2x264byte
2x264byte
2x264byte
2x528byte
2x528yte
2x1056byte
2x1056byte
2x2112byte

C(9C1)-S-X
C(9C1)-R-S-T
C(14C1)-R-S-T
C(14C1)-R-S-T
C(24C1)-R-S-T
C(44C1)-R-T
T(40)
T(32)
T(48)

Dobavljivost
sedaj
sedaj
sedaj
sedaj
sedaj
sedaj
sedaj
Pokli?ite
Pokli?ite

Tabela 1: DataFlash - Battery Voltage 2.7 V - 3.6 V

Komponenta
AT45DB0141B-2.5
AT45DB021B-2.5
AT45DB041B-2.5

Kapaciteta
4M
8M
16M

Vcc
2.5V
2.5V
2.5V

Iccread
5mA
5mA
5mA

Vmesnik
Serijski
Serijski
Serijski

Hitrost
(MHz)
15
15
15

SRAM buff.

Ohišje

2x264byte
2x264byte
2x512byte

C(14C1)-S-X
C(14C1)-R-S-T
C(24C1)-R-S-T

Dobavljivost
sedaj
sedaj
sedaj

Tabela 2: Blok shema organizacije DataFlasha

3.6 V… Interna organizacija DataFlasha je
na las podobna organizaciji kakega serijskega EEPROMa, če odmislimo dodatno
8-bitno podatkovno vodilo, pin za izbiro
ali 8-bitni paralelni) ponujajo kapacitete
vmesnika in mogoče RDY/BSY pin…
do 256 Mbitov pri napajanju od 2.7 V
Polje pomnilnih celic je sestavljeno iz
(2.5 V) do 3.6 V, frekvence prenosa od 5
dobro znanih NOR celic, kar pomeni
do 50 MHz… Čipe Pri Atmelu predstavljaoptimiziran serijski dostop in visoko gosjo v dveh družinah-normalni z napajantoto.
Večina modelov ima vdelana dva SRAM bufferja.
To pomeni, da lahko nepretrgoma prenašamo
podatke s preklapljanjem
med bufferji.
DataFlash združuje dobre lastnosti serijskih EEPROMov in navadnih FLASH pomnilnikov. Pri prvih jemlje ekonomičnost,
enostavnost in majhno
porabo, ponuja pa hitrosti prenosa in kapacitete, ki so tipične za navadne FLASH pomnilnike…
A
Tabela 2: DataFlash - Low Battery Voltage 2.5 V - 3.6 V
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d.o.o.

Alvarionove brezžične rešitve

računalništvo - globalna avtomatizacija

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

www.raga.si

Vmesniki za priključitev
serijskih naprav na Ethernet

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

EUROTHERM
Regulatorji in registratorji temperature

Avtor: Branko Badrljica, Informacije: http://www.alvarion.com
prejšnjih številkah smo že pisali o različnih načinih brezžičnega prenosa podatkov, a tokrat gre za rešitev, ki uporablja protokole in frekvence, ki so industrijski standard. Ponujajo več družin, glede na zahtevani doseg, hitrost in frekvenčno
prodročje.

V

BreezeAccess™ II

tribution Services)
je hitra alternativa
Tako je BreezeAccdostopu "preko baess II širokopasovkra", kot so denimo
na družina, ki deluDSL in kabelski moje v nelicenčnem
demi.
frekvenčnem področju 2.4 GHz in zaOmogoča delo mrnjo ne potrebujete
ežam z velikim šteposebnih dovolvilom vozlišč in vejenj. Deluje v časovliko prepustno monem multipleksu in
čjo. MMDS deluje v
uporablja že uvelja- Slika 1: BreezeAccess II
frekvenčnem podvljeni "Frequency
ročju 2.5 GHz do 2.7 GHz. Ker MMDS
hopping". Ker jo je moč praktično razširtehnologija ne zahteva neprekinjenega
iti do nekaj tisoč vozlišč po celici, lahko
frekvenčnega spektra in tako lahko
predstavlja optimalno rešitev za mreže,
uporablja MMDS in ITFS kanale izven
katerih velikosti ne moremo predvideti
zaporedja in tako bolj učinkovito izkoali pa mreže, katerih število vozlišč bo
rišča frekvenčni prostor, ki je na voljo.
narastlo.
MMDS ponuja nekakšen "digitalni baldahin", ki ponudnikom storitev omogoča
BreezeAccess™ XL
elastičnost pri spreminjanju zahtev mreBreezeACCESS™ XL je družina naprav,
že, saj lahko zasedejo ali sprostijo pasovoptimizirana za prenos tako govora kot
no širino po potrebi. MMDS je optimizipodatkov in je učinkovita zamenjava loran za potrebe IP prenosa podatkov ob
kalnim žičnim povezavam. Deluje v frekprenosnih hitrostih do 3 Mbps po vozlivečnem multipleksu in sicer na pasovih
šču.
2.6 GHz, 3.5 GHz in
3.8GHz, ki so dovoWalkAir 1000
ljeni izven US (EvWalkAir 1000 je
ropa, Južna AmeriPoint-to-Multika, Kanada, Daljnji
Point (PMP) široVzhod…). Možne so
kopasovni sistem,
hitrosti prenosa do
ki dovoljuje opera3 Mbps po vozlišču.
terjem enostavno
in
ekonomično
BreezeACCESS™
premagovanje "zadMMDS (Multichannje milje" do uporanel MultiPoint Dis- Slika 2: BreezeAccess™ XL

Opravičilo!
Opravičujemo se g. Roku Korenu, ki je pripravil članek o Off-line
programiranju s programsko opremo RobotStudio zaradi nenamerne zamenjave imena. Obenem se za morebitne nevšečnosti
opravičujemo tudi g. Matjažu Zupanu in podjetju Špica International d.o.o., katerima smo članek nehote pripisali.
Uredništvo
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bnika. Tudi WalkAir uporablja dinamično zasedanje
frekvenčnega prostora in ponuja kar
n a j š i r š i sp e k t e r
prenosnih hitrosti
za podatkovne in
glasovni prenos pri
danih stroških. Več
frekvenčnih področij, širokopasovne bazne postaje z
veliko kapaciteto
dostopov in podpora več storitvam
hkrati so pomembna prednost za po- Slika 3: WalkAir 1000
nudnike spektra
storitev. Uporabljena frekvenčna področja so 3.5 GHz, 10.5 GHz in 26 Ghz.
WalkAir 1000 omogoča tako Internet
/Intranet/VPN/LAN povezave kot tudi
VoIP, navadno telefonijo, Data Network
Access, Video konference, ASP usluge,
Web-hosting in E-commerce.WalkAir
3000 je zadnja družina v Alvarionovi
ponudbi in predstavlja skrajni tehnološki doseg point-to-point brezžičnih mrež,
saj pri prenosni hitrosti do 34 Mbps
(upstream in downstream) omogoča
postavitev velikih mrež. Namenjena je
premagovanju "zadnje milje" do uporabnika, ravno tako kot njena predhodnica
in je lahko optimalna rešitev za potrebe
majhnih in srednjih podjetij in MDU/
MTU aplikacij.

tako v samostojnem
frekvenčnem spektru kot v kombinaciji s posebno nosilno frekvenco. WalkAir 3000 ponuja
prenosne hitrosti
do 34 Mbps po vozlišču (v obe smeri),
uporablja pa simetrični/asimetrični
TDMA z 14MHz kanali in do štirimi
frekvenčnimi nosilci po sektorju, dvojno modulacijo, 16
QAM, QPSK s samodejnim preklopom,
podpira pa "full end
-to-end QoS" IP in ATM. Sistem uporablja
fleksibilne spremembe prenosnega pasu, tako srednjega kot zagotovljenega
(CIR/MIR) in različne razrede storitvenih nivojev.
CPE storitve, ki so na razpolago: IP (n x
10/100 Base-T), n x E1, Frame Relay ATM
in IP backbone združljivost. Centralno
frekvenco lahko nastavimo v korakih od
1.75 MHz, vzdrževalni sistem pa je zasnovan na SNMP protokolu…

BreezeLINK

BreezeLINK je brezžična alternativa za
najete vode in ostale sinhrone podatkovne rešitve. Omogoča prenosne hitrosti,
ki jih sicer pričakujemo od E1/T1 povezav. BreezeLINK je full-duplex radijski
medij, ki predstavlja poceni, robustno in
WalkAir-3000
zanesljivo rešitev. Omogoča dosege do
Walkair 3000 je popolnoma integriran in
40 km pri hitrostih prenosa od 64 kbps
ga lahko montiramo vzporedno z Walkdo 2048 kbps. Na voljo so vmesniki T1,
Air 1000. Oba sistedelni T1, E1 (G.
ma uporabljata en703), delni E1(G.
ake komponente v
704), V.35, X.21, RSdoločenih primer530. Uporabljeni
ih. Oba sistema zafrekvenčni obseg je
htevata praktično
2.4 GHz.
enako infrastruktuBreezeLINK lahko
ro, mrežno upravldeluje pri hkratni
janje in orodja za
kolokaciji večih pomrežno načrtovanvezav in v sožitju z
je.
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Pulsar Evolution

MGE revolucionira mrežno zaščito
z novo družino UPS napajalnikov
Do 3-krat gostejša kapaciteta moči v primerjavi z ostalimi UPS napajalniki
Avtor: Ronald Pintar, Fibernet d.o.o.
MGE UPS SYSTEMS, vodilni svetovni proizvajalec visoko razpoložljivih rešitev za omrežja v podjetjih, internet in telekomunikacijski infrastrukturi, je objavil
prihod nove serije Pulsar Evolution, rešitev za strežnike, diskovna polja in aktivno mrežno opremo. Nova
serija ponuja inovativno ultra kompaktne modele za
prenatrpane rack sisteme, kjer je prostor ključnega pomena.
Namenjen za zaščito mrežnih komponent v podjetjih (od enega do 15 strežnikov, diskovnih pod sistemov ali aktivne
mrežne opreme), v prostostoječi ali vgradni (rack) izvedbi, Pulsar Evolution omogoča mrežnim uporabnikom napredno
rešitev zaščite, ki ustreza potrebi po
kompaktnosti, zanesljivosti in nadzorljivosti sistema.
Nova družina Pulsar Evolution obsega 6
modelov in vsebuje "najboljše v svojem
razredu" optimizirane vgradne enote, ki
potrebujejo samo 1U višine za modele
do 1500 VA in 2U višine za modele do
3000 VA.
Format 1U, ki je postal "de facto" standard za katerokoli napravo za vgradnjo v
rack, so v preteklosti dosegale naprave le
do moči 500VA. MGE-jev inovativen design je premaknil razpoložljivo gostoto
moči do 3-krat gosteje, kar predstavlja
svetovni rekord. Pulsar Evolution 1500
VA 1U ima več kot
dovolj
moči

za napajanje 4 ali 5 utra tankih 1U PC
strežnikov ali oddelčnega diskovnega polja.

Funkcije za mrežne aplikacije
Pulsar Evolution ponuja ključne funkcije
za mrežne aplikacije:
Nadzor po meri uporabnika - Individualni daljinski izklop in vklop
vsake priključene naprave ter upravljanje razpoložljive avtonomije s
pomočjo programabilnih vtičnic
Napredne komunikacije - USB in
serijska komunikacija kot del standardne opreme, prvi na svetu v tem
razredu UPS napajalnikov
Daljinski nadzor - nadzor preko
spleta z uporabo XML opravil
Mrežno upravljanje - SNMP proksi
agenti za daljinsko administracijo
Redundanca - Omogoča redundančni izvor napajanja s Pulsar STS
Varnost - Sistem fiksiranja napajalnih
kablov pri rack modelih za večjo
varnost
Zaščita proti šumu - Eliminira šum

Slika 1: Družna MGE UPS napajalnikov za
vgradnjo in družina prostostoječih UPS-ov
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na mrežni povezavi
Podaljšana avtonomija - Več urna
avtonomija za telekomunikacijska ali
internet okolja v kompaktni izvedbi
(2U višina baterijskega modula za
2200/3000VA modele)
"Ta nova družina UPS napajalnikov je del
širokega asortimana rešitev zaščite
mrežne opreme, ki jo ponuja MGE UPS
SYSTEMS ter je posebej namenjena VAR
in sistemskim integratorjem" je razložil
Serge Bernard, EMEA Marketing Direktor
v MGE UPS SYSTEMS.
"MGE-jevi stalni inovacijski napori so se
zopet izplačali saj smo izdelali zelo kompaktne vgradne UPS sisteme za uporabnike, katerim je velikost sistema eden
izmed ključnih kriterijev".
Za zahtevne mrežne aplikacije nudi
Pulsar Evolution visoko zmogljive performanse, kar pomeni:
Napetostna stabilnost - Široka toleranca vhodne napetosti za maksimalno
kompatibilnost z okolico.
SMART regulacija - Korekcija napetostnih nihanj z AVR (avtomatska regulacija napetosti).
Kompatibilnost - Sinusna izhodna
napetost za popolno kompatibilnost z
različnimi napajalniki.
Prikladnost baterije - "Hot Swap"
funkcija - zamenjava brez izklopa UPS
naprave.
Razširljivost - Prostor za dodatno
SNMP ali statusno kartico.
Pulsar Evolution je dobavljiv v 6-ih
rangih moči (500/800/1100/1500/2200/
3000 VA) in s podaljšano avtonomijo.

Ohišja in vgradnja
Za boljšo predstavo naj omenim, da so
modeli Pulsar Evolution 500 (1U), 2200
in 3000 (2U) prilagodljivi ter se lahko
uporabljajo kot prostostoječa ali vgradna
(rack) izvedba (ves potreben instalacijski
pribor je v paketu).
Pulsar Evolution 500 se lahko pritrdi tudi
na steno. Ostali modeli (800/1100/1500)
so dobavljivi v prostostoječi ali 1U vgradni izvedbi.

Programska oprema za upravljanje
in vmesniki
Vsi modeli so opremljeni z močnim programskim paketom za upravljanje
Solution-Pac, ki podpira Windows 2000

& NT, Linux, NetWare, SCO, SUN Solaris,
HP-UX, IBM AIX, MacOS itn. Daljinski
nadzor poteka v XML ali SNMP protokolu.
Vsi modeli Pulsar Evolution so opremljeni z USB vmesnikom ter so avtomatsko
prepoznani v okolju Windows 2000 ter
predstavljajo idealno zaščito za strežnike
v podjetjih, ki uporabljajo operacijski sistem Windows 2000 server.

Garancija
Garancija na izdelek je 2 leti ter ima zagotovljeno popolno lokalno MGE tehnično
podporo.

MGE UPS SYSTEMS
MGE UPS SYSTEMS je globalni ponudnik
rešitev za kvalitetno napajanje, ki povečujejo razpoložljivost najbolj kritičnih
aplikacij; od enostavnega namiznega
računalnika do velikih internet podatkovnih centrov ali industrijskih procesov.
Že več kot 35 let izbirajo MGE UPS SYSTEMS-ove produkte največja in najzahtevnejša svetovna podjetja ter organizacije.
Vedno pripravljen, da zadovolji nove potrebe, je MGE UPS SYSTEMS danes vodilni proizvajalec UPS sistemov za internet
in telekomunikacijski trg.
MGE UPS SYSTEMS rešitve obsegajo sisteme za brezprekinitveno napajanje
(UPS), statična preklopna stikala za redundančno napajanje (STS), razdelilne
napajalne enote (PDU), harmonske filtre, prenapetostne zaščite, razsmerniki,
napetostni stabilizatorji in programska
oprema za upravljanje. Storitve obsegajo
načrtovanje in projektno vodenje, pregled lokacij, daljinski nadzor, vzdrževalne pogodbe in šolanja.
S 37-imi podružnicami in prisotnostjo v
več kot 100 državah sveta, s 3000 zaposlenimi, s 6-imi industrijskimi lokacijami (dve v ZDA, Aziji in Evropi) in dvema
R & D centroma (en v Evropi in en v
ZDA), zagotavljamo enotno visoko kvaliteto storitev po vsem svetu. Dohodek
MGE UPS SYSTEMS za fiskalno leto 2000
je znašal 640 milijonov EUR.
MGE UPS SYSTEMS v Sloveniji zastopa
podjetje Fibernet d.o.o. iz Ljubljane, tel.
A
01 420 51 50.
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UNISYS ES-7000 CMP
Renesansa mainframeov - računalniki za zahtevne naloge
Informacije: Simon Simončič, UNINET d.o.o.
Zadnje čase veliko slišimo o paralelni obdelavi podatkov, tudi po zaslugi prodora različnih
oblik Unixa na področju osebnih računalnikov ter napredka mrežnih povezav… Dostikrat se
omenjajo "clusterji" (grozdi) računalnikov, ki jih lahko vidimo na primer v Hollywoodskih studijih, pa tudi univerzah in šolah, kot cenena alternativa mainframeom in celo superračunalnikom.
Pa je res tako ?
Včasih je bilo seveda vse drugače. Pod pojmom
računalnik smo si predstavljali nekaj, kar je
zapolnilo sobo, stalo celo bogastvo, imelo kup
terminalov in kar smo šli lahko občudovat v računalniški oddelek univerze. Z eksplozijo Wintel strojev so začeli "kavni mlinčki" počasi, a
vztrajno prodirati v vse višje kategorije in jemati
posle vse močnejšim strojem.
Danes je moč uporabiti osebne računalnike z
Intelovimi procesorji kot delovno postajo, kar je
bilo še pred petimi leti smešno in pred desetimi
bogokletno početje. Tako so tudi znana imena iz
sveta Mainframeov in nenazadnje tudi superračunalnikov soočena z resnim upadanjem
poslov. Tudi IBM, Sun, Digital in drugi so se
otepali s problemi in UNISYS ni izjema. Kar
nekaj let po rojstvu serije "ClearPath" se ni zgodilo nič pretresljivo novega, razen novega programja, procesorskih in drugih modulov za
obstoječo serijo.
Zakaj bi torej danes kdo potreboval Mainframe ?
Preden odgovorimo na to vprašanje, si zamislimo majčkeno bolj posebno aplikacijo in poskusimo sestaviti optimalen računalnik zanjo.
Recimo, da poskušamo zadovoljiti potrebe večjega podjetja, ki potrebuje centralni podatkovni
strežnik z SQL podatkovno bazo. Predpostavimo, da je baza precej dinamičnega značaja (raste
in se krči, odvisno od trenutnih potreb), da je
zahtevan hkratni dostop do več sto klientov z
upoštevanjem pravic dostopa vsakega klienta in
koherentnosti podatkov (sprememba v bazi s
strani enega klienta je vidna vsem ostalim klientom in ni možnosti konfliktov-hkratnega vpisa s
strani več klientov).
Seveda naročniku verjetno ni končni cilj sestaviti sistem ki dela, ampak ga zanima zanesljiv sistem, ki dela trajno, pa tudi fallback opcije niso
nepomembne.
Hočem reči, ne glede na kakovost komponent
vam lahko "crkne" procesorska kartica, disk, napajalnik ali enostavno zmanjka napajanja… Od
zasnove sistema je odvisno ali bo napaka navzven sploh opazna, ali bo predstavljala manjši
glavobol ali finančno polomijo.
Primera si nisem izbral, ker bi nam bil posebno
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pisan na kožo ampak ker predstavlja tipično
zahtevo bank, tovarn, vladnih inštitucij, trgovin
in tako naprej.
Najbrž ni težko uvideti, da taka aplikacija predstavlja tehnološko moro za vsakogar, ki bi se je
hotel lotiti z bolj ali manj klasičnimi PC-ji. Čim
postanejo zahteve prevelike za osnovni PC sistem, jih je zelo težko povečati z dodajanjem strojev, razen v posebnih primerih, ki v poslovnem
življenju večinoma ne pridejo v poštev. Izjema
so lahko torej numerično zahtevni SIMD programi, kjer na enak način obdelujemo velike
količine podatkov, kot je to na primer pri razbijanju kod, simulacijah različnih sistemov, filtriranju velikih količin podatkov itd.
Dane aplikacije se nikakor ne moremo učinkovito lotiti s klasičnimi PCji, ker je v tem primeru
ozko grlo mrežna povezava med posameznimi
računalniki, zahteva pa se intenzivna "režijska"
komunikacija med PC-ji, ki morajo zaradi koherence drug drugega obveščati, kaj trenutno počnejo v bazi.
Poleg tega so klasični PCji relativno poceni samo, če od njih ne zahtevate nič posebnega. Večprocesorske osnovne plošče so že malce težje
dosegljive. Take, ki jih lahko vdelate v eno ohišje
(rack) so že povsem svoj cenovni razred. Tudi z
mrežnimi karticami je podobno. Domače 100
Mb Ethernet kartice so res že nesramno poceni.
Na žalost pa sploh niso uporabna izbira za resne
večprocesorske sisteme. Tudi če se odločimo za
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1 Gb kartice (ki so bistveno dražje) te niso niti
blizu prepustnemu pasu, ki ga potrebujemo, da
o latenci ne govorimo. Seveda tu govorimo o
prepustnosti kartic, ki jih ne motijo druge kartice v interni mreži stroja. Torej bi morali prepustno moč deliti z nekim faktorjem ali pa bi se odločili za rešitev, kjer bi s pari mrežnih kartic
povezali "vse-z-vsemi". Kakorkoli že, to sploh ne
bi bilo več poceni, tudi če ne upoštevamo procenta procesorskega časa, ki bi ga taki rešitvi
pojedla režijska opravila.
Zagotavljanje koherence podatkovne baze v
takem sistemu, ob "fault tolerant" vedenju (da
torej izpad ene plošče ne podre funkcionalnosti
celega sistema) bi zahteval že delo božjih rok…
Tu se sploh še nismo dotaknili zanimivih tem,
kot so vzdrževanje in nadzor takega sistema,
nadzor prioritet posameznih opravil, nadzor in
upravljanje sistema pod velikimi bremeni, pa še
kaj bi se našlo. Tu stopi v igro stari, dobri mainframe. Kaj imamo od te rešitve?
Če pogledamo osnovne podatke, nas mogoče
niti ne bodo impresionirali na prvi pogled:

Proizvajalec
Tip
Procesor
RAM
PCI
Diskovni sistem
OS

Napajanje
Cena

Unisys
Večprocesorski server
Do 32 Intel Xeon ali
Itanium procesorjev
Do 64 Gb
Do 96 kartic
Zunanji, najpogosteje
EMC Clarion
MS Windows Advanced Server Datacenter, Unixware, Linux
Do 7.5 kW
Od $120.000
do $1.000.000

Če bi torej razbijali kriptozaščite, pomagali NASI
iskati inteligentno življenje po vesolju (SETI),
simulirali kemične reakcije ali počeli kaj podobnega, bi verjetno za manjša začetna sredstva postavili N solidnih strojev v večjo sobo in se lotili
problema. Vendar to velja praktično samo za nekatere probleme, kjer je potrebno deljenje procesorske moči, ne pa pomnilniških zmogljivosti,
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zagotovitev redundance in tako naprej. Pa še
tam le ob upoštevanju začetne investicije, brez
stroškov vzdrževanja in upravljanja. Vsi vemo,
koliko stane Xeon procesor ali Itanium, torej
tudi tu ni nobenih skrivnosti. Glavna orožja ES7000 CMP pravzaprav sploh niso navedena v
tabeli. Število procesorjev, količina RAM-a itd. so
lepi podatki za hiter tabelaričen prikaz resursov
računalnika, vendar sami zase o zmogljivosti ne
povedo dosti. Od drobovja računalnika je odvisno, kako so njegovi resursi dosegljivi in kako se
jih da razporejati.
"Čarovnija" procesorskih resursov v ES-7000 je v
tem, da:
imamo lahko v istem stroju Xeone in Itaniume, ki jih alociramo za določeno področje
nalog.
lahko "razrežemo" sistem na več navideznih
podsistemov, ki lahko delujejo neodvisno
Še več, sistem omogoča "dinamično particio-

niranje", glede na zunanje faktorje (obremenitev itd.)
lahko učinkovito nadziramo porabo procesorskega časa in določamo "fallback" opcije,
ko bremena postanejo prehuda, namesto da
bi se sistem preprosto sesul pod bremenom
je omogočeno 36-bitno naslavljanje pomnilnika, tako 32-bitnim Xeonom kot 64-bitnim
Itaniumom. V praksi to pomeni do 64 GB
RAM pomnilnika.
so procesorji zelo efektno povezani skozi
ustroj računalnika, ki skrbi za sinhronizacijo
vpisov in tako naprej. Tako je programsko
okolje zelo poenostavljeno, saj si procesorji
delijo celoten pomnilnik in druge resurse.
Ni potrebna komunikacija skozi mrežno kartico (in s tem povezane zakasnitve), obilni
vdelani Cache predpomnilniki pa skrbijo za
nemoten pretok podatkov.
Tako kot pri osebnem računalniku tudi tukaj dober procesor ne pomeni nič, če ne "stoji" na dobrih temeljih. Pri večprocesorskih sistemih so
nadvse kritične pasovne širine in latence internih podatkovnih poti. ES-7000 CMP uporablja v srcu sistema posebne stikalne matrike, ki kot
telefonska centrala spajajo različne enote v računalniku. Za povezavo z zunanjim svetom so
pomembni vmesniki. ES-7000 omogoča priklop
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do 96 PCI kartic in preko njih praktično katerokoli periferijo, seveda tudi Ethernet kartice.
Uporabnik lahko vidi ES-7000 kot ogromen PC,
pravzaprav ga lahko tako vidijo tudi Windowsi ki jih lahko namestimo na ES-7000, kot bi šlo za
pravkar sestavljen hišni mlinček!
Še več, na ES-7000 lahko hkrati poganjamo več
OS-ov (Windows DataCenter, SCO Unixware, celo Linux in True64), ki se izvajajo na dodeljenih
procesorjih, kot bi šlo za poseben sistem.
Rešitev zastavljene naloge je z ES-7000 pravzaprav razmeroma enostavna. Moramo se le odločiti za okolje (Datacenter ali kaj drugega) določiti največje breme in skladno s tem zahtevano
količino RAM-a, procesorske moči in zunanjega
pomnilnika in nato skonfigurirati računalnik.
Seveda je ES-7000 CMP kos mnogo kopleksnejA
šim nalogam, a o tem naslednjič…
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Klasifikacija UPS
brezprekinitvenih napajalnikov
Avtor: Miran Marčinko, univ. dipl. ing. el., Lumic d.o.o.
Na trgu brezprekinitvenih napajalnikov UPS se pojavljajo napajalniki, zgrajeni na različnih tehnologijah.
Nekateri proizvajalci teh naprav so svoje napajalnike
poimenovali z zvenečimi in medsebojno podobnimi
izrazi, ki v bistvu zavajajo nevedne kupce, namesto
da bi bili odraz tehnologije po kateri so zgrajeni in
delujejo. Da bi se izognili zmedi na trgu sta leta 1999 CENELEC in
IEC izdala standard za klasifikacijo UPS napajalnikov. Hkrati z
ustrezno razvrstitvijo napajalnikov je lahko omenjeni standard v
veliko pomoč kupcem, da se lažje in pravilneje odločijo za nakup
napajalnika, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.
Ob čedalje pogostejši potrebi po brezprekinitvenih napajalnikih - UPS (Uninterruptible Power Supply) za računalniško, komunikacijsko, procesno in drugo
opremo, so se na trgu pojavili brezprekinitveni napajalniki, zgrajeni na različnih
tehnologijah. O tehnologiji UPS-ov in njihovih karakteristikah smo že pisali v preteklih številkah (9/2000) Avtomatike. Če
na kratko ponovimo, obstajata dve glavni
skupini tehnologij - Standby in On-line.
Standby tehnologijo pa nadalje delimo
na pasivno ali Off-line in aktivno ali LineInteraktivno tehnologijo.
Proizvajalci UPS-ov za svoje izdelke glede
na uporabljeno tehnologijo uporabljajo
različna imena oz. dodatke k imenom
svojih naprav, kar dodatno zmede kupca
in mu otežuje pravilno izbiro UPS-a za
svojo aplikacijo. Tako se na trgu srečujemo z različnimi izrazi kot so: on-line, offline, stand-by, line-interactive, double

Tabela 1

conversion, single conversion, delta conversion in tako dalje. Ob poplavi vseh teh
izrazov, ki se pojavljajo na trgu, so neka-

tera podjetja izkoristila to zmedo in ponujajo svoje izdelke, opremljene s podobnimi izrazi oz. dodatki, kot izdelke višjega tehnološkega ranga, čeprav to niso.
Žal v tem primeru najslabši konec potegne kupec, misleč, da je kupil vrhunski izdelek, dobil pa je le povprečnega.
Ker do nedavnega ni bilo kriterijev za
enotno klasifikacijo UPS naprav so imeli
proizvajalci prosto izbiro klasifikacije,
kar so s pridom izkoristili za zavajajočo
promocijo svojih izdelkov. Da bi se terminologija tehnologije UPS poenotila ter
bi bila s tem natančno določena kategorija UPS naprave in hkrati s tem odpravljene dvoumnosti, vsiljevane s strani
nekaterih proizvajalcev, je leta 1999
CENELEC izdal standard EN 50091-3 za
klasifikacijo UPS
naprav. Prav tako
je istega leta tudi
IEC izdal standard
za klasifikacijo UPS
naprav IEC 620403. S tem so se končno oblikovale jasne
definicije, ki govore o delovanju oziroma obnašanju naprav za brezprekinitveno napajanje.
Žal te klasifikacijske oznake srečamo le pri zelo redkih proizvajalcih
UPS-ov, tako da na
trgu še vedno srečujemo npr. proizvajalce, ki ponujajo "on-line" tehnologijo,
dejansko pa prodajajo nekaj čisto drugega. Lep primer uporabe klasifikacijskih
oznak je švedski proizvajalec UPS naprav
POWERBOX, ki vse svoje naprave označuje s tem klasifikacijskim ključem (tabela 1).

OBRAZLOŽITEV
Prve tri črke zaznamujejo kakovost preskrbe porabnikovega bremena pri normalnem delovanju, od katerega se pričakuje več kot 90% obratovalnega časa.
Naslednji dve črki zaznamujeta obliko
izhodne napetosti pri normalnem delovanju in pri baterijskem delovanju. Preklop na večja nelinearna bremena lahko
povzroči popačenja napetosti v primerjavi z ohmskim bremenom. Če je oblika
napetosti sinusna, se glede nelinearnih
bremen navedejo omejitve popačenja
napetosti, povzročene s tem bremenom,

Slika 1
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označimo z X. UPS-i, ki imajo nesinusno
obliko izhodne napetosti, označimo z Y.
Zadnje tri številke zaznamujejo tranzitivno obnašanje napetosti UPS z ozirom
na različne tranzicije.

NATANČNEJŠI OPIS PRVIH TREH ČRK
VFD (Voltage and Frequency Dependent) "Off-line"
Passiv Standby Power System - kratkotrajno prekinjeno napajanje - brez stabilizacije napetosti - brez stabilizacije frekvence - passivna Off-line tehnologija z minimalnim učinkom filtra.
V normalnem stanju napajanja povezuje
Off-Line naprava porabnika direktno na
energijsko mrežo. V primeru prekinitve
preskrbe se Off-Line napajalna naprava s
prekinitvijo avtomatsko vklopi. Komaj
sedaj se aktivira razsmernik in oskrba porabnika s potrebno energijo steče preko
baterij. Pri vrnitvi mrežne napetosti se
naprava ponovno preklopi s prekinitvijo.
VI (Voltage Independent) "Line-Interactive, Single- in Delta-conversion"
Active Standby Power System - kratkotrajno prekinjeno napajanje - brez stabilizacije frekvence - aktivna Off-Line tehnolo-

gija z dobrim učinkom filtra in napetostno regulacijo. Podobno, kot pri passivni
Off-Line napravi je tudi tukaj preklop na
baterijsko napajanje izveden s prekinitvijo. Vendar je pri normalnem delovanju že
prisoten vhodni filter za mrežno napetost. Nadalje je prisotna tudi regulacija
napetosti.
VFI (Voltage & Frequency Independent)
"On-Line (Double-Conversion)"
Uninterruptible Power System - brezprekinitveno napajanje - brez preklopnih
prekinitev - napetost in frekvenca stabilizirani - Double Conversion - tehnologija.
Sam izraz "brezprekinitveno napajanje"
dejansko najbolj enoznačno opisuje le ta
tip tehnologije, saj je v vseh ostalih
tehnologijah preklop vedno izveden z
nekim preklopnim časom. Pri principu
Double Conversion (dvojna pretvorba)
se vhodna napetost usmeri in zgladi,
nato pa se le-ta razsmerja v "popolnoma
novo" in stabilno izmenično napetost.

PRIMERJAVA STARIH IN NOVIH
OZNAK
Tabela 2 prikazuje primerjavo starih in
novih oznak UPS napajalnikov.

AVTOMATIKA

Tabela 2: Primerjava starih in novih oznak
Upam, da bo ta članek pripomogel k boljšemu pregledu in razumevanju tehnologij brezprekinitvenih napajalnikov. Več
informacij pa lahko dobite tudi pri generalnem zastopniku Powerboxa - podjetju
A
Lumic d.o.o. iz Maribora.
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Avtomatska izdelava ponudb
Ključne besede: konfiguracija kompleksnih sistemov, izdelava
ponudbe, pogajanja, več nivojski sistemi, interakcija med akterji.
Avtorji: Miha Levstek, udis, Ivan Lorencin, udie, Peter Lavrič, Korona d.d.

C

ilj tega članka je predstaviti IST (Information Science and Technology)
raziskovalno razvojni projekt 5. okvirnega programa EC. 30-mesečni
projekt se je pričel januarja leta 2000.

Slovenski prevod angleške besede "liaise"
- povezati se, obdržati zvezo in akronim
LIAISE (Local Intelligent Agent as
Informed Sales Expert) nam na kratko
opiše raziskovalno razvojni projekt,
katerega glavni cilj je izdelava programske opreme za čim bolj avtomatizirano pripravo ponudbe kompleksnih
sistemov. S kompleksnimi sistemi mislimo predvsem sisteme, ki so sestavljeni
iz različnih komponent, te komponente
pa so lahko dobavljene s strani različnih
dobaviteljev. Primeri takšnih ponudb so
npr. ponudbe za integrirane informacijske sisteme, ponudbe za notranjo opremo prostorov, ponudbe na področju
gradbeništva, arhitekture, ladjedelništva
ipd. LIAISE poskuša obdržati zvezo med
investitorjem, izvajalcem in dobavitelji,
prav tako pa tudi med posameznimi
komponentami ponujenega sistema.

zadnjih letih so se razvila različna računalniška orodja, s katerimi si pomagamo
pri zasnovi in vodenju projektov. Žal pa
so ta orodja usmerjena v tisti del projekta, ko je posel že dobljen in ko potrebujemo predvsem podporo pri administriranju, spremljanju in vodenju projektnih
aktivnosti. Ponudbe tako ostajajo v celoti
na ramenih izvajalcev. Znanja, potrebna
za kakovostno ponudbo, predstavljajo
največjo konkurenčno prednost izvajalskega podjetja in poleg ekspertnih
znanj za posamezno tehniško področje
zahtevajo tudi precejšnjo mero ekonomskih, pogajalskih in psiholoških veščin;
da o sposobnosti lobiranja sploh ne govorimo. S kakšnim računalniškim orodjem naj podpremo oz. zamenjamo
takšnega strokovnjaka? Ali je sploh
možno razviti takšno orodje? S podobnimi vprašanji se je ubadala tudi projektna

skupina in, da bo kar takoj jasno, ugotovila, da računalniško orodje ne more
popolnoma zamenjati človeka, lahko pa
mu pri tem v veliki meri pomaga.
Preden bomo podrobneje predstavili
strukturo programske opreme LIAISE se
za hip ustavimo še ob klasičnem
primeru, ob katerem boli glava
dobavitelje opreme in vse tiste
avtomatike in računalnikarje, ki bi radi to
opremo sestavili v delujočo celoto. Če
vzamemo poljubne tri elemente
različnih proizvajalcev (npr. krmilnik,
senzor, nadzorni računalnik), nam nihče
ne more vnaprej zagotoviti, da bo
izbrana kombinacija tudi delovala.
Razvoj računalniške programske in strojne opreme je pač tako hiter, da je vsak
nov projekt vezan na popolnoma novo
opremo z novimi karakteristikami in
načini komunikacije, da o povezavi z
obstoječo opremo niti ne govorimo.
Trenutno ne kaže, da se bo stanje na tem
področju kaj spremenilo in da se bo
razvoj kar ustavil. Kako torej stopiti na
žogo? Odgovor tiči seveda v standardizaciji - vendar standardizaciji nekoliko
drugače. Projektna skupina niti ni
poskušala vplivati na proizvajalce, saj ni
realno pričakovati, da bodo velika mednarodna podjetja v doglednem času

Problematika, iz katere projekt izhaja in
jo poskuša reševati, se poraja v različnih
projektantskih hišah. Delo, ki je vloženo
v pripravo ponudbe, je velik zalogaj, tako
s strokovnega kot z organizacijskega vidika. Poleg skupne cene, ki vpliva na
konkurenčnost ponudbe, je pogosto
težava tudi v pravilnem izboru
posameznih komponent končne rešitve
in kratkih ponudbenih rokih. Ta problem je še posebej izražen pri pripravi
ponudb za sisteme nadzora in vodenja
ter MES (Manufacturing Execution
System) sisteme, torej sisteme avtomatizacije, kjer se s storitvami prepleta tudi
strojna in programska oprema.
Postopek priprave ponudbe je običajno
vedno enak in se prične z analizo obstoječega stanja in želja, ki poteka v izčrpnem razgovoru med naročnikom in izvajalcem. Problemi, ki se pri tem pojavljajo, so različni in so vezani na strokovno
usposobljenost akterjev, pretekle izkušnje in metodologijo, uporabljeno za pridobivanje podatkov. Od teh treh dejavnikov
lahko vplivamo le na metodologijo. V
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Slika 1: Struktura LIAISE je modularna in hkrati tudi večnivojska
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poenotila opremo in protokole. Odločili
smo se za nov pristop. Za zgoraj omenjeni krmilnik, senzor in nadzorni računalnik (poljuben fizičen ali logičen
objekt) smo standardizirali opis
potreben za konfiguracijo sistema in ga
kot XML dokument vnesli v knjižnico
objektov. Na takšen način je postal
LIAISE neodvisen od proizvajalcev, saj
smo tako sposobni vsak objekt vnesti v
naš sistem za konfiguracijo. Hkrati smo
razvili tudi modul za preverjanje medsebojnih povezav, ki na osnovi pravil
omogoča oz. onemogoča želeno kombinacijo. Seveda se pozoren bralec vpraša,
kako ustvariti pravila, po katerih naj sistem LIAISE deluje. V ta namen pripravljamo še orodje za generiranje pravil, ki
bo preko vnosnih polj poenostavilo
generiranje XML pravil.
Struktura LIAISE je modularna (slika 1)
in hkrati tudi večnivojska. Sestavlja jo 5
modulov, ki skupaj s podatkovnimi bazami tvorijo vozlišče (node). Vozlišč je
lahko več in si sledijo v takšnem sosledju,
kakršno predstavlja preskrbna veriga.
Naročnik
izvajalec
dobavitelj
poddobavitelj... Prednost takšne zgradbe
je predvsem v tem, da se prilagaja realnemu delovanju trga in jo lahko poljubno
širimo skladno s številom uporabnikov.
Kot rečeno se postopek priprave ponudbe prične z analizo obstoječega stanja na
lokaciji naročnika. Poleg splošnih podatkov o objektu in kupcu je potrebno zbrati tudi tehnične in komercialne preference naročnika in spoznati topologijo lokacije. Običajno je teh obiskov mnogo in
stroški, povezani z njimi, pogosto odvrnejo izvajalce od tega, da bi se posla
sploh lotili. Dokler je lokacija na sosedovem dvorišču ni večjih problemov, ko pa
poskušamo izvesti projekt v drugi državi
ali na drugi celini, so lahko transportni
stroški tako visoki, da je faktor tveganja
enostavno prevelik. Mogoče si še lahko
privoščimo en obisk, večkratne iteracije
pa vsekakor odpadejo. Manj izkušeni pripravljalci ponudbe (tudi bolj izkušenim
se zgodi) zaradi metodološko nedodelanega postopka pozabijo vprašati to in
ono. Rezultat je lahko katastrofalen. Prav
zato smo poseben poudarek namenili
pravilnemu pristopu snovanja sistema.
V strokovni literaturi, ki se ukvarja s konfiguracijo, se ena od definicij rahlo razlikuje in je izvedena iz originalne defini-

cije (glej [1] - Mittal & Frayman, 1989).
1. Če je podana:
a. končna množica vnaprej definiranih komponent, v kateri je vsaka komponenta opisana z množico lastnosti,
množico povezav z drugimi komponentami, omejitvami za vsako povezavo in ostalimi omejitvami;
b. kakršenkoli opis želene konfiguracije;
c. morebiten kriterij za določitev optimalne konfiguracije.
2. Moramo zgraditi: Eno ali več konfiguracij sistema, ki zadovoljujejo podane
zahteve, kjer je konfiguracija množica
komponent in opisov medsebojnih
povezav ali ugotovljenih neskladnostih v zahtevah.
Izbrali smo jo zato, ker se sklada z našim
problemom. Pri konfiguraciji sistema
vodenja je število komponent in njihovih
medsebojnih povezav končna množica
[2]. V procesu konfiguracije ni možna
"izdelava" oz. zasnova novih komponent.
Sistemski integrator lahko zgradi sistem,
ki vsebuje samo komponente, ki so
dostopne na trgu. Objekti so izbrani in
razvrščeni tako, da zadostijo določenim
splošnim in posebnim zahtevam. Vsak
objekt oz. komponenta sistema vodenja
se lahko povezuje samo na način, ki je
predviden v njegovih lastnostih.
Ponavadi je nemogoče določiti vse
možne kombinacije. Sistem je konfiguriran glede na znane funkcijske zahteve in
je lahko ena od komponent določena kot
"vogelni kamen" oz. izhodišče. Ta predpostavka omeji število kombinacij.
Pri oblikovanju sistema LIAISE smo se
ves čas zavedali, da je za kakovostno
ponudbo potreben ogled objekta, hoteli
pa smo število ogledov zmanjšati na čim
manjšo možno mero. Prav zato smo
grafični vmesnik oblikovali tako, da deluje hkrati na lokaciji izvajalca in naročnika
(Slika 2), obenem pa omogoča povezavo,
načeloma neomejenega števila uporabnikov hkrati. Nadzor nad računalnikom
lahko uporabnik s klikom na nadzorni
gumb preda želenemu sodelavcu oz.
naročniku. Pri tem je predmet interakcije le LIAISE aplikacija, torej ostali uporabniki nimajo vpogleda v morebitne zaupne informacije v drugih aplikacijah.
Scenarij uporabe sistema v avtomatizaciji naj bi potekal nekako takole:

AVTOMATIKA
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1. Ogled objekta (to fazo lahko preskočimo, če je ponudba manj zahtevna).
2. Vzpostavitev telefonske povezave
(novejše verzije bodo imele integrirano tudi zvočno komunikacijo).
3. Inštalacije programske opreme na
strani naročnika ali izvajalca. Uporabniki operacijskega sistema Windows,
ki imajo programsko opremo Java, integrirano v brskalniku Internet Explorer ali Netscap Navigator, ne potrebujejo inštalacij dodatne programske opreme. Če uporabljajo drug operacijski
sistem ali pa si ob inštalaciji internet
brskalnika niso inštalirali Jave, morajo
inštalirati programski jezik Java.
4. Zagon aplikacije, ki jo pretočimo z Liaise portala in jo inštaliramo kot vsak
običajen program ali pa zagon java appleta preko internet brkljalnika.
5. Vnos splošnih podatkov o projektu
ponudbe, naročniku, objektu, ciljih
projekta, že obstoječem sistemu, preferencah (Slika 2)... Nadzor nad aplikacijo se poljubno prenaša od enega
uporabnika k drugemu.
6. Pričetek konfiguracije sistema z določitvijo enega ali več področij (room)
(Slika 3).
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arhično. Vrh hierarhije je projekt, sledijo
mu področja, v njih
pa nam bolj znani
objekti (računalnik,
kontroler, senzor,...).
Seveda pa so ti objekti lahko sestavljeni iz
več manjših objektov,
kot recimo mrežna
kartica v računalniku. Vsem objektom
Slika 2: Grafični vmesnik deluje hkrati na lokaciji izvajalca in lahko določimo, ali
so vidni ali ne. V nanaročnika. Nadzor nad aplikacijo se poljubno prenaša
šem primeru bi bila
7. Vnos objektov iz knjižnice (Slika 4).
dodaten objekt, kot je mrežna kartica,
8. Dodajanje podobjektov (Slika 5). Vsi
samo v napoto, zato smo jo skrili.
objekti se namreč dodajajo hier9. Hierarhičen prikaz objektov v projek-

Slika 3: Pričetek konfiguracije sistema
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Slika 4: Vnos objektov iz knjižnice

PROCESNA AVTOMATIZACIJA - Avtomatska izdelava ponudb

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

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

ü Avtomatizacija strojev
Slika 5: Dodajanje podobjektov
tu (Slika 6).
10. Povezava računalnika in kontrolerja z
mrežnim kablom (Slika 7). V resnici
smo povezali kontroler in mrežno kartico, ker pa naročnika tak detajl ne

Slika 6: Hierarhičen prikaz objektov v projektu
zanima, smo že prej skrili mrežno kartico in naročnik dejansko vidi povezavo med kontrolerjem in računalnikom. Ob izvozu projekta v XML
datoteko pa se seveda točno vidi, da je
povezava sledeča: računalnik
mrežna kartica
UTP kabel
kontroler. V praksi tudi povezava ne bi bila
možna, saj bi modul za preverjanje
ugotovil, da ne moremo povezati kabla in kontrolerja in nam predlagal, da
vstavimo komunikacijski modul za
kontroler.

Slika 7: Povezava računalnika in kontrolerja
z mrežnim kablom
11.Vsem objektom v projektu lahko določimo lastnosti in MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) zahteve (Slika 8).
MAUT je tehnika odločanja o izboru
objektov z večjim številom lastnosti,
ki na odločanje vplivajo. Za potrebe
odločanja ta tehnika uporablja uteži.
MAUT parametri se upoštevajo v modulu za odločanje.
Ko LIAISE obdela podatke, ki jih je prejel
od podrejenih vozlišč (dobaviteljev) in
izbere najboljše opcije, je postopek konfiguracije zaključen. Sledi avtomatiziran
prenos komercialnih podatkov v Excel
aplikacijo, kjer izvajalec doda maržo in
morebitne popravke. Projekt pa se doda
v bazo in je na voljo za kasnejše dopolnitve ali vpoglede.
Orodje je tudi odličen pripomoček za
učenje, kajti sistem hrani različne stopnje razvoja projekta in s tem seveda tudi
pretekle, že izpeljane projekte. S tem dosežemo, da znanje človeka, ki je izdelal
projekte s tem orodjem, ostane v podjetju in je dostopno na hiter in lahek način.

UNIMOTOR

q Brezkrtačni

servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
q Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
q UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
q Stalno na zalogi
q Programska oprema za izbiro
servo pogonov

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

Tehtanje v industriji
razvoj, proizvodnja in zastopanje

Naš cilj ni bila popolna avtomatizacija
postopka priprave ponudbe, temveč želja, da bi v čim večji meri
nadomestili delo človeka. Zaključek projekta je
pred vrati, kako bo zamisel zaživela je odvisno
tudi od velikih proizvajalcev opreme. Tu pa se
pričenja že druga zgodA
ba...

Slika 8: Vsem objektom v projektu lahko določimo lastnosti in
MAUT zahteve

Literatura:
1. http://www.cs.wpi.
edu/~dcb/Config/configuration.html
2. http://www.cs.wpi.
edu/~dcb/Config/configuration.html
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Problematika sodobnih SCADA sistemov:
povezava z relacijskimi podatkovnimi bazami in generiranje poročil
Avtor: dr. Saša Sokolić, Erik Ott, Metronik d.o.o.
Čeprav SCADA sistemi v osnovi že dolgo časa
omogočajo povezavo z relacijskimi podatkovnimi bazami oziroma izmenjavo podatkov z le-temi
ter generiranje poročil, se ta problematika v zadnjem času kaže še posebej pomembna. Zdi se,
da nadzorni računalniki v sistemih avtomatizacije dobivajo nove naloge, kar povezljivosti na relacijske podatkovne baze
daje praktičen pomen: čedalje pogostejši so primeri, ko uporabniki želijo izmenjavo procesnih podatkov z informacijskimi sistemi, ko hranjenje podatkov ali generiranje poročil temelji na relacijski podatkovni bazi ali ko neka
panoga zaradi skladnosti z določenimi standardi zahteva beleženje posameznih dogodkov v sistemu v relacijsko podatkovno bazo. Tudi pri poeočilih je
položaj podoben. Postajajo vse kompleksnejša, tako oblikovno, kot tudi vsebinsko.
Preden se spopademo z možnostmi, ki so
za povezavo z bazami podatkov in generiranje poročil na razpolago v SCADA sistemu iFix, si razjasnimo nekaj osnovnih
pojmov, ki nam utegnejo koristiti.

relacijska podatkovna baza je podatkovna baza z definiranimi odnosi med lastnimi tabelami, zapisi in polji.

eden od standardov, ki definirajo vmesni
za dostop do podatkovne baze. Srečujemo se s pojmom ODBC gonilnik, ki predstavlja vmesnik, ki se na eni strani pogovarja z izbrano podatkovno bazo, na drugi strani pa kaže standardno ODBC podobo. Standard je že kar star in drži se ga
glas, da je počasen, v nekaterih primerih
- kar poudarjajo predvsem ljubitelji Oracla - pa je lahko tudi nezanesljiv.

OLE (Object Linking and Embeeding):

SQL (Structured Query Language):

v kontekstu naše problematike OLE pomeni zmožnost, da iz neke aplikacije direktno prožimo funkcije druge aplikacije. Aplikacija je lahko OLE strežnik, kar
pomeni, da daje svoje funkcije na razpolago drugim aplikacijam, lahko pa je OLE
odjemalec, kar pomeni, da kliče funkcije
OLE strežnikov. OLE odjemalci imajo običajno vgrajen komandni jezik (VBA), ki
manipuliranje s funkcijami OLE strežnikov omogoča. Nekatere aplikacije so samo OLE strežniki (npr. Outlook), nekatere pa so lahko oboje (npr. Excel ali iFix)

standardni jezik, ki ga uporabljajo relacijske baze za delo s podatki. S pomočjo
tega jezika je mogoče oblikovati stavke,
ki v bazo vstavijo ali spremenijo podatek,
ali pa iz množice podatkov izbrskajo pravega. Nekateri proizvajalci baz so razvili
grafična orodja, ki omenjene stavke generirajo avtomatično, čeprav velja ocena,
da se za povsem resno delo z bazami poznavanju jezika SQL ni možno izogniti.

RDB (Relational Database):

OPC (OLE for Process Control):
standard, ki prinaša filozofijo tehnologije OLE na področje procesnega vodenja.
Rešuje problematiko standardizacije
vmesnikov za prenos procesnih podatkov med dvema aplikacijama (npr. Med
gonilnikom, ki je OPC strežnik in SCADA
sistemom, ki je v tem primeru OPC odjemalec ali med SCADA sistemom kot OPC
strežnikom in poslovnim sistemom, ki je
lahko OPC odjemalec).

ODBC (Open Database Connectivity):
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Pojem poizvedovanja (query):
SQL stavek, ki iz množice podatkov vrne
ustrezen nabor glede na podane kriterije.
ADO (ActiveX Data Objects):
predstavlja programski vmesnik za dostop do podatkovnih baz. V skladu z Microsoftovo strategijo univerzalnega dostopa do podatkov, omogoča ADO dostop
do relacijskih (SQL Server, Oracle…) kot
tudi nerelacijskih podatkovnih skladišč,
kot so e-mail ali tekstovne datoteke. Uporabljamo ga lahko z različnimi orodji v
različnih programskih jezikih (Visual
Basic, Visual C++, Visual J++) in kot tak

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Problematika sodobnih SCADA sistemov

naj bi sčasoma nadomestil starejše programske vmesnike, kot sta DAO - DataAccess Objects in RDO - Remote Data
Objects.

OLEDB: ADO dostopa do podatkovnih
baz preko objektnega vmesnika OLEDB.
OLEDB gradi na uspehu ODBC in predstavlja njegovo razširitev na nerelacijske
podatkovne baze v smislu tehnologije
COM.
VBA (Visual Basic for Application):
skriptni (ukazni) jezik, ki se nahaja v okviru neke aplikacije (npr. Excel, iFix,…)
in ki temelji na programskem jeziku Visual Basic. Zmogljivosti aplikacije, ki ima
v sebi vgrajen VBA, so zelo velike, saj gre
za močno programsko orodje. Njegove
zmogljivosti pridejo do izraza še posebej
v povezavi s tehnologijo avtomatizacije.

API (Application Programing Interface):
nabor funkcij, ki omogoča dostop do podatkov in funkcij znotraj neke aplikacije
iz nekega programskega jezika. Fix in
iFix imata API, ki se imenuje EDA (Easy
Database Access) in omogoča dostop do
podatkov v Fix-ovi oziroma iFix-ovi bazi

iz programov, napisanih z jezikoma VB
ali C++. EDA fizično predstavlja knjižnico
(dll) nabora funkcij za delo s podatki iz
Fix-ove baze. Fix in iFix imata tudi HDA
(Historical Database Access) API za dostop do historiranih podatkov.

Kateri mehanizmi so na voljo
v iFix-u za povezavo z relacijskimi
podatkovnimi bazami?
Najosnovnejši mehanizem za povezavo
iFix-a oziroma Fix-a z RDB-jem sta SQT in
SQD bloka v iFix-ovi oziroma Fix-ovi bazi. SQT blok proži SQL ukaze, ki so shranjeni v posebni tabeli v RDB-ju pod soznačnim imenom. Podatke, s katerimi operira SQL stavek, prenaša SQD blok. SQT
blok podpira štiri SQL ukaze: INSERT,
DELETE, SELECT in UPDATE, kar omogoča izmenjavo podatkov v obeh smereh.
SQT blok lahko v bazah, ki to podpirajo,
proži tudi t.i. "stored" procedure. Sistem
deluje na osnovi vmesnika ODBC.
Dostop do baz je mogoč tudi s pomočjo
programskih rutin, ki jih napišemo sami.
Tukaj pridejo v poštev prej omenjene
tehnologije ODBC ali OLE DB (ADO) ter
OPC in starejši EDA API. Programski del,
ki dostopa do podatkovne baze, lahko s
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Slika 1: iFix vse dogodke in alarme beleži v
relacijsko podatkovno bazo. Za uporabnika
postanejo podatki zanimivi, če mu omogočimo pregledovanje in brskanje po podatkih kar
znotraj procesnih prikazov. Primer na sliki je
realiziran s pomočjo uporabe ActiveX kontrol:
Grid, Combo Box, Calendar. V ozadju teče v
Metroniku napisana VBA koda, uporabljena
pa je tehnologija ADO (OLEDB). Podobno
rešitev lahko izvedemo tudi s tehnologijo
VisiconX
pomočjo VBA skriptnega modula izvedemo kar znotraj iFix-a. Taka rešitev je priporočljiva zaradi lažjega vzdrževanja, saj
je aplikacija integrirana v sam SCADA sistem. Druga možnost je neodvisen program, napisan z orodji kot sta VB ali C++.
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Moramo se zavedati, da se v primerih, ko
podatke iz RDB-ja prenašamo na SCADA
sistem, le redko ustavimo na samem
prenosu - podatke običajno želimo v procesnih slikah tudi prikazati. To najlažje
naredimo z uporabo posebnih ActiveX
kontrol, ki jih v sistem vključimo s pomočjo VBA-ja. V iFix-u je na voljo tudi orodje VisiconX, ki omogoča generiranje SQL
stavkov za prenos podatkov iz RDB-jev v
okolje iFix, in oblikovanje grafičnih prikazov za prikaz le-teh (vsebuje ustrezne
ActiveX kontrole) brez potrebe po poznavanju SQL jezika, pa tudi uporabe
VBA-ja! V okviru orodja VisiconX je na
voljo čarovnik, ki sam zgradi SQL stavke
za poizvedovanja v bazi.
iFix vsebuje tudi dva ODBC gonilnika:
iFix Realtime ODBC in iFix Historical
ODBC, ki omogočata, da iFix-ovo realtime bazo in historirane podatke vidimo
kot relacijsko podatkovno bazo. To
pomeni, da je možno preko teh gonilnikov izvajati SQL poizvedbe nad trenutnimi procesnimi podatki iz iFix baze, kot
tudi nad historiranimi procesnimi podatki iz zgodovinskih datotek.
Možnosti je torej veliko. Kaj bomo izbrali, je odvisno od naloge, ki jo želimo realizirati, pa tudi od znanja, ki ga imamo.
Dobra novica za vse tiste, ki z omenjenimi tehnologijami niso povsem domači: v
demo sistemu iFix-a 2.5 (Sample System),
so vključeni primeri VBA kode za dostop
do RDB-ja in uporabo tehnologije VisiconX.

vis). Poleg tega so na voljo tudi trenutni
procesni podatki iz iFix-ove real-time baze. Pri generiranju poročil se srečujemo
s tremi vprašanji:
1. Grafično oblikovanje poročil:
uporaba enega od standardnih orodij: Crystal Reports, MS Excel, MS Access, orodja za kreiranje poročil v Oracle-u, MS SQL Server-ju.
2. Definicija poizvedbe nad arhiviranimi podatki, ki iz množice izbere le
zahtevane podatke:
Če poročilo temelji na RDB-ju, lahko za dostop do RDB-ja uporabimo
eno od opisanih tehnologij za dostop
do RDB-ja. Za enostavna poročila je
dovolj že en sam SQL stavek. Pri kompleksnejših poročilih je potrebno podatke iz večih poizvedb ustrezno
združevati. To nalogo največkrat izvedemo kar v podatkovni bazi. Če kot
osnova za poročilo služijo iFix-ove interne podatkovne strukture (procesna baza in zgodovina), uporabimo
EDA API, OPC ali iFix RealTime ODBC
gonilnik za dostop do procesne baze
oziroma HDA API ali iFix Historical
ODBC gonilnik za dostop do historiranih podatkov.
3. Proženje poročila - kdaj se poizvedba
dejansko izvrši in se podatki prenesejo na nadzorni sistem ter se po potrebi iztiskajo oziroma objavijo na svetovnem spletu:
uporabimo VBA skript (Automation tehnologija) ali ActiveX kontrole

Enostavna poročila lahko v celoti generiramo s pomočjo orodja VBA znotraj
Kaj pa poročila?
iFix-a. Tudi pri poročilih je torej možnoOsnovo poročilom predstavljajo podatki,
sti veliko. Pomembno se je zavedati, da so
ki so bili različno arhivirani. Na voljo so
na voljo izredno široke možnosti. Tudi tu
podatki iz iFix-ovih zgodovinskih datoje izbor odvisen od naloge in od znanja
tek, podatki, ki smo jih med procesom
in tudi tu je lahko v pomoč Sample Syspošiljali v RDB ter podatki, ki se na iFix-u
tem.
beležijo sistemsko v RDB (iFix ODBC serZa konec še opazka: še pred tremi leti sta
bili omenjeni temi tako
specifični in do neke mere
eksotični, da se ju na standardnih tečajih za Fix
sploh nismo dotikali.
Danes je povsem drugače:
vsi primeri, tehnologije,
VBA koda, vaje in celo zgoraj omenjene kratice so sestavni del standardnega
tridnevnega tečaja za iFix.
Pa naj še kdo reče, da je
Slika 2: Povezava Microsoftovih komponent dostopa do življenje avtomatikov enostavno...
A
podatkov (vir: www.microsoft.com/data/arch.htm)
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DUS III - Informacijski sistem
za vzdrževalce
Avtor: Tomaž Zver, Metronik d.o.o., Ljubljana

Zaradi vedno bolj zapletenih sistemov (novih tehnologij, sodobnejše opreme) postaja vzdrževanje zelo
obsežno opravilo. Poleg samega vzdrževanja zahteva namreč še niz administrativnih opravil. Vsak opravljen vzdrževalski poseg je treba natančno zabeležiti,
treba je spremljati stroške opravljenega dela, pripravljati načrte vzdrževanja ter izvajati načrtovane vzdrževalne posege. Pogosto pa morajo vzdrževalne ekipe tudi načrtovati stroške vzdrževanja, voditi lastna skladišča, naročati material,
pripravljati natančna poročila (dnevna, tedenska, mesečna,..) o opravljenem vzdrževanju in še bi lahko naštevali. Takšna opravila
praviloma terjajo zelo veliko časa in v velikih sistemih celo presegajo zmožnosti vzdrževalskih ekip. Zato se v zadnjem času vedno bolj pojavlja potreba po informacijskih sistemih za podporo
vzdrževanju, ki močno poenostavljajo večino omenjenih opravil.
Da bi zadovoljili potrebe kupcev, ima podjetje METRONIK v svoji
ponudbi tudi paketni informacijski sistem za podporo vzdrževanju
DUS III švedskega podjetja iDUS.
Sistem po meri uporabnika
Vzdrževalski informacijski sistem DUS
III so zasnovali strokovnjaki s
področja vzdrževanja. Sistem je
zasnovan tako, da ga je mogoče
prilagoditi zahtevam vsakega
posameznika ne glede na velikost podjetja. Podjetje se lahko pri uporabi paketa
DUS III odloči za majhen samostojen
vzdrževalski informacijski sistem, ki teče
na enem samem računalniku (celotno
vodenje vzdrževalskega informacijskega
sistema se izvaja na enem računalniku).

uporabnikov. Takšna razširitev je možna
zaradi zasnove DUS III odjemalec/strežnik, kjer je baza podatkov na
strežniku, odjemalci pa dostopajo do teh podatkov iz poljubnega števila računalnikov kjerkoli v podjetju.

Pokaži-in-klikni

DUS III ponuja dostop do vseh informacij, shranjenih v vzdrževalskem informacijskem sistemu po načelu Pokaži-inklikni. Sistem je zasnovan na domiselnem grafičnem
vmesniku, ki ne
zahteva računalniškega predznanja.
Tako so vsi uporabniki motivirani,
da sistem dejansko uporabljajo in
izkoriščajo ponujene možnosti. Izkušnje nas učijo,
da uvedba vzdrževalskega informacijskega sistema v
podjetje ni uspešno zaključena,
Slika 1: Primer kartice delovnega sredstva, ki jo lahko popolnoma pri- dokler ga ne začnejo uporabljati
lagodimo lastnim zahtevam.
vsi uporabniki in
ga sprejmejo kot običajno delovno orodObstoječi sistem je mogoče po potrebi
je.
razširiti v sistem s poljubnim številom
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NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE
CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO
na področju

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

http://www.kevik.si

Naselje heroja Maroka 18 8290 Sevnica
Tel. (07)81 60 860 Fax: (07)81 60 870
Kontaktna oseba: Franci Keber
(franci.keber@kevik.si)
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DUS III in iFIX (FIX)
Pomembna lastnost DUS-a je tudi možnost njegove tesne povezave s SCADA
programsko opremo iFIX (FIX). To zagotavlja končnim uporabnikom nadzornih
sistemov (SCADA aplikacij), da so informacije, pridobljene z nadzornimi sistemi
še bolje izkoriščene, saj jih skozi sistem
DUS III lahko uporablja tudi oddelek za
vzdrževanje.

DUS III je sistem odprtega tipa. Dostop
do baze podatkov, ki jo uporablja, je možen z ODBC vmesnikom. To omogoča sistemu DUS III z izmenjavo podatkov z
drugimi informacijskimi sistemi znotraj
podjetja. Mogoč je na primer avtomatski
prenos podatkov iz Poslovno-informacijskega sistema o obstoječih zalogah,
odprtih naročilih, načrtovanih zalogah,
ali pa se celotno vodenje skladiščnega

Slika 2: Slika v sistemu DUS III, ki služi kot grafični vmesnik za pregledovanje in zajem podatkov.
Nadzorni sistem (SCADA) na primer spremlja obratovalne ure delovnega sredstva
in te ure posreduje v vzdrževalski informacijski sistem. Ta jih po vnaprej
določenih merilih ovrednoti in v primeru,
da je število obratovalnih ur delovnega
sredstva doseglo mejo, ko je potrebno na
sredstvu opraviti vzdrževalski poseg, avtomatsko oblikuje delovni nalog in vnese
zaznamek v koledar tekočih opravil.
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poslovanja za vzdrževalski oddelek izvaja
izven sistema DUS III, v sistem pa se vpisuje samo stanje zalog.
Stiki s slovenskimi vzdrževalci potrjujejo,
da je vzdrževalski informacijski sistem
DUS III primeren za vsako podjetje, pri
čemer ni pomembna velikost podjetja ali
način vzdrževanja v posameznem podA
jetju.
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Lastnosti in funkcije informacijskega
sistema DUS III:
1) Prikaz strukture sistema
Sistem, ki ga je treba vzdrževati, opišemo z
drevesno strukturo sistema. Omenjena struktura je namenjena kot podlaga za nivojsko
organiziranje vseh zbranih informacij. S preprostim premikanjem med nivoji omogoča
prikaz drevesne strukture sistema ter preprosto iskanje in pregledovanje vseh informacij.
2) Grafični prikaz sistema
Grafični prikaz pomeni drug način dostopanja do informacij, shranjenih v sistemu. Vsaka
raven, opisana v drevesni strukturi sistema, je
lahko povezana s sliko, na kateri so prikazana vsa delovna sredstva določene ravni. Za
prikazana delovna sredstva so vse razpoložljive informacije na voljo po načelu Pokažiin-klikni. Tudi premikanje med slikami je možno s povezavami, ki so dodane na slike.
3) Kartica delovnega sredstva
Kartica vsebuje ključne podatke o delovnem
sredstvu in pomeni osnovo delovanja vzdrževalskega informacijskega sistema. Kartica delovnega sredstva se izdela na osnovi predloge, ki jih je poljubno mnogo in jih je možno
popolnoma prilagoditi zahtevam končnih
uporabnikov.
4) Poročila o nastalih okvarah
Poročila o nastalih okvarah posameznega
delovnega sredstva se vnašajo v sistem na
dva načina. Pri prvem sredstvo poiščemo na
sliki preko grafičnega vmesnika (slike) in s
pomočjo klika odpremo obrazec za vnos
okvare.
Pri drugem načinu delovno sredstvo poiščemo v prikazu drevesne strukture sistema (na
voljo je tudi orodje za iskanje) in nato odpremo obrazec za izdelavo poročila o nastali
okvari izbranega delovnega sredstva.
5) Preventivno vzdrževanje in
vzdrževanje na osnovi okvare
Na osnovi načrta programski paket DUS III
avtomatsko oblikuje delovni nalog. Merila,
po katerih se mora izvajati preventivno vzdrževanje, moramo izbrati sami. To so lahko datumi, dogodki ali pa podatki, ki se prenesejo
v DUS III avtomatsko z nadzornega sistema
(npr. obratovalne ure nekega stroja).
Podobno lahko oblikujemo delovni nalog na
osnovi nastale okvare, kjer preprosto sprožimo izdelavo delovnega naloga iz poročila o
nastali okvari.
6) Spremljanje stroškov vzdrževanja
Z DUS III lahko spremljamo tudi stroške vzdrževanja, pa naj gre bodisi za načrtovane ali
pa dejansko nastale stroške vzdrževanja. Na
osnovi teh podatkov lahko kasneje pripravljamo poročila za poljubno časovno obdobje
(dan, teden, mesec ali leto).
7) Poročila in zgodovina
V DUS III je že vgrajenih nekaj poročil, ki se
jih da preprosto spremeniti in prilagoditi z
orodjem Crystal Reports. Dodajamo lahko
tudi lastna poročila izdelana bodisi s Crystal
Reports ali Excelom.
8) Skladiščno poslovanje
S sistemom DUS III lahko vodimo tudi
skladiščno poslovanje. Na voljo imamo prevzem materiala, izdajo materiala ter izpis
skladiščne kartice. S sistemom DUS III lahko
tudi naročamo material.
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Video web strežnik - SIVICON
Video nadzor "na daljavo"
Avtor: Ivo - Mak Mekinc, SIEMENS d.o.o., področje I&S
Video nadzor "na daljavo" vse bolj pridobiva na pomembnosti v raznih vejah industrije, zlasti s povečano
internetno ponudbo ter razvojem uporabniku prijazne
programske opreme in vgrajene moderne tehnologije.
Tak način omogoča video nadzor širom sveta z minimalnimi stroški vzdrževanja.
SIVICON je video mrežni server, ki
omogoča priklop do 6 kamer s standardnim video signalom (PAL/
NTSC). Tonamensko nudi Siemensov proizvod Sivicon - WEB server,
ki omogoča prenos slik videonadzornih kamer (barvnih ali črnobelih) preko internetnega omrežja.
Predvidevamo veliko možnosti uporabe:
Vizualni nadzor v pri procesih in
storitvah
Nadzor objektov - tovarn, ki
obratujejo brez dežurnih posadk
Nadzor površin "na daljavo" - VREMENSKA postaja
Nadzor površin, ki so kritične ali nevarne za zdravje ljudi
Kontrola delovnih procesov s stališča
varstva pri delu
Nadzor in kontrola površin - objektov
s stališča varnosti
Prenos signalov je torej možen preko
TCP/IP - LAN, ISDN in GSM, brez dodatnih konfiguracij in opreme. Kot samostojna enota nudi zadovoljiv nadzor objektov z uporabo video kamer, kjer lahko
uporabimo že obstoječe na objektu, če le
ustrezajo zadostni kvaliteti. Server lahko
izvaja določene klice v sili, z že vgrajenim
klicnim sistemom, za primer nuje ali v
primeru določenih izpadov (preko Email, SMS ali fax - kot dodaten vmesnik)določenemu osebju oziroma rednemu vzdrževalcu po internetu. Na voljo je
6 digitalnih vhodov za krmiljenje oziroma aktiviranje določenega "dogodka",
kjer lahko programsko opišemo tip
vhoda, akcijo, "odziv" izhodnega releja
ter tako "v paketu opremljeno" sliko pošljemo na določeno predprogramsko izbrano telefonsko številko.
V osnovni verziji sta na voljo vmesnika za
Ethernet LAN in ISDN prenos - komunikacijo. Kot nadgradnja pa je na voljo izboljšana verzija z digitalnim shranjevan-

jem (snemanjem) in GSM vmesnik za komunikacijo z možnostjo dograditve z
GPS sprejemnikom (opcija).
Video kompresija (JPEG) je v realnem
času, torej nudi prenos 25 slik na sekundo. Izvedba z vgrajenim GSM modemom
se uporablja na področjih, kjer ni
možnost dosega standardnega, stalnega
priključka (ISDN, LAN).

Tehnični podatki:

9. Ethernet konektor:
10 baseT z RJ45 jack
10. Format slike:
JPEG do 25 slik/sek
11. Velikost slike:
max 768x576 točk (pixel)
12. Kompresija slike:
JPEG, ca 3 - 50 Kbyte na vsako sliko,
odvisno od velikosti in kvalitete slike
13. Možni protokoli:
TCP/IP, HTTP, FTP, SSL2.0 (opcija)
14. Upravljanje:
administracija na osnovi HTML preko
WEB brskalnika (browser)
15. Zahteve za sistem:
za HTTP 1.0 in HTML 3.2 ustrezen
brskalnik
16. PORABA:
6W
17. Dimenzije:
(širina =163 x višina =80 x globina
=185 )mm; teža 1200 g
18. Delovna temperatura:
0 °C do + 55°C
19. Certifikati:
CE, BZT, EN 50081, EN 50082, EN
55022
Za kamere tipa PAN - TILT je na voljo priložena programska oprema, kjer lahko z
miško upravljamo smer kamere (puščice
gor, dol, levo in desno ter zoom in - out).
Osnovna konfiguracija SIVICON kot
WEB SERVER je samostojna enota, s centralno procesnim modulom (CPU), spominom, modulom za videokompresijo,
ISDN, LAN, vhodno/izhodne enote. Potrebno je priključiti zunanje, nadzorne
kamere ter komunikacijske linije (ISDN
ali LAN). Bistvena prednost je torej enostavna integracija v obstoječe infrastrukturne komunikacije znotraj podjetja.

1. Video vhod:
6 FBAS ali 2 FBAS in 2 S-video, PAL ali
NTSC
2. Vmesniki:
2 x RS2323 (serijski) za nadzor in
shranjevanje podatkov
Investicija v dodatno strojno opremo
3. Vhodi:
praktično ni potrebna. Nadzor oziroma
1 x daljinski vklop, 6 NC report lines
opazovanje video signalov se izvaja na
4. Izhodi:
obstoječem računalniku z internet brs1 x open collector (100 mA)
kalnikom in ker je programska disketa
5. Izhod 2:
priložena (v ceni opreme) ni dodatnih
1 x 12V/500mA
stroškov v programsko opremo.
6. Snemanje:
Dodatno je na voljo izvedba s trdim disshranjevanje slik kot opcija za 1 sliko
kom (10, 20 GB - IBM 2.5"), kjer se shran(frame)/sekundo pri 352 x 288
točk na 2,5 MB trdi disk - na 3 GB
shrani do 27 ur (opcija do 30GB)
7. ISDN konektor:
DSS 1 Euro ISDN RJ45 jack
8. GSM vmesnik:
GSM modul (opcija) - prenos podatkov s hitrostjo 9600 baudov
Slika 1: Princip prenosa
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juje po 1 slika na sekundo s čimer je
omogočen hiter časovni nadzor in pregled dogodkov.
Nadalje je omogočena enostavna nadgradnja sistemov z izboljšanimi verzijami
programske opreme (enostaven prenos
podatkov in datotek - download). Nadgradnja je povsem enostavna, saj je programska oprema na voljo brezplačno na
internetnih straneh 24 ur dnevno, 365
dni na leto.

Princip prenosa
Načini prenosa slik s 6-ih kamer je možen preko interneta (osnovni namen),
ISDN, GSM ali lokalne mreže, stalno ali
na zahtevo, avtomatično v primeru "dogodkov" ali po časovnem razporedu.
V osnovni verziji je pripravljena izvedba
za prenos preko ISDN, preko LAN (intranet) in internetnega omrežja. Z uporabo
dodatnega modema je možen prenos
tudi preko analogne telefonske linije.
Preko internetnega brskalnika ima ope-
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rater možen direkten dostop do posamezne kamere, kjer lahko SIVICON neodvisno pošlje
slike na naslednje načine:
V direktni povezavi
Povezava preko internet tehnologije (HTTP
protokol)
Prenos slik s sprožitvijo po času ali zaradi
"dogodka"
Prenos slike FTP

Prikaz na PC modulu
Prikaz na PC monitorju
si lahko ogledate na sliki
2.

Slika 2: Zaslon s sliko in komandnimi tipkami za preklop slike v
Internet Explorerju
on, transporta z ladjo, ...).

Primer

V živo

Zanimiv primer je z uporabo GSM in GPS
modula, kjer lahko z detektorji premika
ali ustreznimi stikali aktiviramo kamero s
sporočilom lokacije, kjer pride informacija s sliko na naslov "odgovorne osebe" z
možnostjo nadzora objekta (vlak, kami-

Primer si lahko ogledate na naslovu
http://www.is.siemens.de/itps/sivicon/
english/leistung.htm
A
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Avtomatizacija, telemetrija
in GSM omrežje
Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o.

razcvetom porabniške elektronike so tudi proizvajalci krmilnih sistemov premaknili cenovni razred svojih izdelkov navzdol in začeli
predstavljati majhne, 'mikro' krmilnike PLC. Ti se od svojih velikih
bratov razlikujejo po skromnejših procesnih zmožnostih, nekaj privarčujejo
na ohišju in mehanski odpornosti, majhna cena pa opravičuje instalacijo
mikrokrmilnikov v segmente ali cele procese, ki so bili prej zapostavljeni. Tu
pridejo v poštev tudi odročne lokacije kot so črpališča pitne vode, vodarne,
transformatorske postaje, male hidroelektrarne, objekti komunikacijske infrastrukture in drugi objekti.

Z

Sami krmilniki pa navadno še ne zadostujejo, potrebujemo tudi vodenje in nadzor objekta ali vsaj meritve, komunikacijo s krmilniki torej. Klasični rešitvi, to sta
kabelska ali brezžična povezava, žal
večkrat presegata ceno same avtomatizacije, krmilnikov in instalacij. Kabelska
povezava s centrom vodenja zahteva izkop in polaganje kabla pa še pridobitev
vrste dovoljenj za ta dela. Brezžična komunikacijo običajno sestavljata kratkovalovni ali mikrovalovni radijski postaji,
par modemov in namenske antene - vsak
kos te opreme stane najmanj toliko kot
srednje zmogljiv majhen krmilnik, zahteva pa še dovoljenje za uporabo frekvence
in redno vzdrževanje.
Tako ali drugače zgrajeno zasebno omrežje je razdrobljeno; visi na plečih končnega uporabnika, ki ga le z velikimi stroški lahko širi in posodablja, ali pa tvega, da
bo njegova investicija končala v slepi
ulici. Razvoj tehnologije ne deluje lastniku omrežja v prid, le zmanjšuje vrednost naložbe.

skih postaj uporabljamo GSM terminal,
ki združuje oddajnik in modem, prenaša
pa lahko govor, podatke in kratka
sporočila SMS. Uporaba javnega omrežja
je zaradi kodirnih postopkov varnejša,
končni uporabnik je razbremenjen skrbi
za prihodnost tehnologije, milijoni uporabnikov omrežja GSM so porok za varnost naložbe. Širjenje oz. nadgrajevanje
infrastrukture je enostavno in transparentno, stroški pa ostajajo enaki in ne
naraščajo eksponencialno.
V podjetju Tehna d.o.o. te priložnosti nismo spregledali; razvili in preizkusili smo
delovanje GSM terminala M20 proizvajalca Siemens (v bodoče pa tudi modele
drugih proizvajalcev) z naslednjimi tipi
krmilnikov Allen-Bradley (Rockwell Automation): SLC 500 modularnimi krmilniki in mikrokrmilniki družine MicroLogix 1500, 1200 in 1000.

R

Preklopite na popolnost

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

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

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

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

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

Funkcijsko lahko GSM terminale uporabimo na več načinov:
Komunikacijska ohišja: ohišja za kontrolni
nadzor, ohišja za mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja, optični razdelilci.

Za tretjo pot so
poskrbeli drugi dobro razvito omrežje GSM telefonije in konkurenčnost ponudnikov storitev v Sloveniji omogoča
poceni, hitro izvedljiv, a vendar zanesljiv način za
daljinski nadzor,
telemetrijo in alarmiranje.
Namesto radij-

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

ITS- ohišja: informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

AVTOMATIKA
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Najbolj zanimiva je direktna povezava
med dvema ali večimi krmilniki, ki delujejo avtonomno in si občasno izmenjujejo podatke (npr. sistem črpališče - rezervoar).
Krmilnik, ki je pobudnik komunikacije, s
standardnimi AT ukazi vzbudi modem in
zavrti številko klicanega terminala. Ko je
zveza vzpostavljena, prenese vsebino
registra, ki smo ga določili v ta namen, v
klicani krmilnik (peer-to-peer message
write), ali pa vsebino naloži iz tega krmilnika (peer-to-peer message read). Nato
eden ali drugi krmilnik prekine zvezo.
Nova vsebina registra se (če ne določimo
drugače) upošteva v naslednjem programskem ciklu (program scan cycle).
Zveza ni enosmerna, vsak krmilnik lahko
kliče in je lahko klican, če seveda tega ne
omejimo sami.
Trajanje zveze, torej čas, ki ga obračuna
operater mobilne telefonije, je reda
nekaj sekund (!), v nekaterih primerih
pa tudi manj od sekunde! Četudi je
pogostost klicev relativno velika, npr.
vsakih 15 minut, je stroškovna bilanca še
vedno zelo ugodna. V bližnji prihodnosti
bodo ponudniki v konkurenčnem boju
cene mobilnih storitev še znižali, na

pohodu pa so tudi nove tehnologije.
Takšna je tudi GPRS (General Packet
Radio Service), ki uporabniku omogoča
stalno zvezo z omrežjem, obračunava se
promet po prenešenih podatkih (v kB).
Količina podatkov, ki se med krmilniki
prenašajo na prej opisan način, pa je v
primerjavi z multimedijskimi storitvami,
katerim je GPRS namenjen, praktično
zanemarljiva.
Na krmilnik priključen modem lahko
izkoristimo tudi za daljinsko nalaganje ali
popravljanje programa. Potrebujemo le
računalnik z modemom.
Pomembna prednost pred drugimi rešitvami z lastnim omrežjem je enostavno in
učinkovito alarmiranje s SMS - Short
Message Service. Alarmna stanja ali
druge izredne dogodke, ki se pojavjo v
procesu, lahko krmilnik pošlje operaterju ali vzdrževalcu kot SMS sporočilo. SMS
lahko vsebuje tako vnaprej nastavljen
tekst kot spremenljivke, ki nastopajo v
procesu ("TEMPERATURA: 110 C OB
10:45 1/1/2002"). Enak način alarmiranja
lahko opravlja SCADA sistem, v tem
primeru SMS sporočila pošilja posredno
nadzorni računalnik s priključenim terA
minalom.

Projekt daljinskega odbiranja toplotnih števcev
Podjetje Mobitel in Gia skupno izvajata pilotni projekt daljinskega
odčitavanja toplotnih števcev za podjetje JP Energetika , preko
uporabe GSM omrežja. Tehnična rešitev se izvaja s prirejenim VAX sistemom, ki nudi cenovno atraktivno, kakor
zanesljivo komunikacijo. Podatki se prenašajo preko
SMS podatkovnih sporočil, za katere generira zahteve
nadzorni center ali pa se naprave samodejno, datumsko
javljajo iz posameznih odjemnih mest. Po enomesečnem poiskusnem
delovanju ugotavljajo, da je sistem zaradi cenovne učinkovitosti in
zanesljivosti pripravljen za prosto prodajo. V času enega meseca je bilo
posredovanih iz 5 pilotnih mest, 218.000 SMS sporočil, ki so vsebovali
podatke o porabljeni energiji, kot tudi preostale podatke o zunanji temperaturi, temperaturi ogrevanja ipd… Količina podatkov pove da je bilo
vsako minuto posredovano sporočilo o stanju in vrednostih na merilnih
mestih. Razvijalci sistema so prepričani da navedeni način omogoča
hitrejše zajemanje podatkov glede na dosedanje modemske in
podatkovne zveze.
Vsekakor je tudi cenovna primerljivost med konstantnim on line
dostopom in paketnim zajemanjem je več kot očitna. Poleg odčitovanja
toplotnih števceh prigrajena VAX naprava nudi tudi izvajanje alarmnih
klicev, ne samo na center, temveč tudi neposredno na vzdrževalno
službo, upravnika ipd. Pilotni projekt je v zaključni fazi in glede na
odlične rezultate je po zaključku projekta v začetku naslednjega leta
pričakovati razmah inovativne, patentno zaščitene tehnologije VAX.
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XI/ON
enostavno načrtovanje
Avtor: Maks Tuta, Synatec d.o.o. Idrija

Svet se iz dneva v dan premika vse hitreje, zato je tudi pri načrtovanju krmilnih sistemov potrebno uporabljati orodja, ki omogočajo
hitro in učinkovito delo. Programski paket IOassistant je namenjen
načrtovanju, parametriranju in diagnosticiranju vhodno-izhodnih enot v sistemu XI/ON.
Na Moellerjevi spletni strani www.moeller.net se nahaja brezplačna različica programa IOassistant imenovana "offline" s katero se lahko projektira,
izdela dokumentacija, itd.

S

Osnovni koncept
Sistem XI/ON sestavljajo modularne
vhodno-izhodne
enote, ki jih je mogoče sestaviti v poljubne konfiguracije. Vsak blok vhodno-izhodnih modulov imenujemo postaja.

Elementi sistema
XI/ON so bili podrobneje predstavljeni že v prejšnji
številki. Programski
paket IOassistant
pa je orodje, ki pomaga pri načrtovanju vhodno-izhodnih postaji. Kot zanimivost je potrebno dodati, da lahko
poleg XI/ON modulov uporabljamo in
seveda z IOassistantom načrtujemo tudi postaje z WINbloki, ki so vhodnoizhodni moduli starejše generacije.

Postaje v sistemu XI
/ON ne izvajajo programa, ampak skrbijo samo za zajem
podatkov s senzor- Slika 1: Shematska predstavlitev povezovanjev ali za posredo- ja postaj XI/ON v distriburan krmilni sistem s
vanje podatkov na centralnim PLC-jem
aktuatorje.
Projektiranje
Osnovni element, ki tvori vsako postajo
Na sliki 2 je predstavljeno delovno okolje
imenujemo vmesnik. Ta skrbi za delovanprograma IOassistant. Levo okno prograje postaje in za komunikacijo med postama predstavi projekt v obliki drevesa. V
jo in PLC -jem. Komunikacija poteka po
oknu so navedene vse postaje, ki so vkljuizbranem podatkovnem vodilu. Trenutčene v projekt, prav tako pa tudi vsi modno sta dobavljiva samo vmesnika za pouli, ki sestavljajo posamezno postajo.
datkovno vodilo Profibus DP v dveh različicah: 1,5 Mbit/s in 12 Mbit/s.
Če se izbere zavihek "Image", se v desNa vmesnik dodajamo vhodno-izhodne
nem oknu izriše realistična podoba izmodule, ki so neodvisni od vodila in
brane postaje.
imajo lahko različna podnožja za 2, 3 ali
4 žično priključitev senzorjev in aktuatorjev. Moduli so lahko digitalni ali analogni, lahko pa so tudi napajalni ali tehnični. Tehnični moduli so na primer:
števni, komunikacijski, napajalni itd.
Na sliki 1 je shematsko predstavljeno povezovanje postaj XI/ON v distriburan krmilni sistem s centralnim PLC-jem. Kot
PLC je mogoče uporabiti vsak krmilnik,
ki lahko nadzira izbrano podatkovno
vodilo.

Slika 2: Delovno okolje programa IOassistant
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Projektiranje posamezne postaje se začne z izborom vmesnika za priklop na podatkovno vodilo. Na to osnovo se dodajo
digitalni in analogni vhodno-izhodni moduli, ter tehnični moduli (števci, komunikacijski moduli,…). Doda se lahko tudi
dodatne napajalne module, ki omogočajo ločeno napajanje posameznih sklopov.

je sestavljena iz opisov, slik, merskih načrtov in tabel na nivoju projekta in posamezne postaje. Na ukaz zna program izdelati tudi dokument v obliki naročilnice
za vse uporabljene elemente.
Za vsak modul ali postajo se lahko vpiše
poljuben komentar, ki se shrani v projekt
in izpiše v okviru projektne dokumentacije.

Z izbiro zavihka "Proces image" se posamezna postaja ali modul predstavijo s
podatki v tabelarični obliki. (slika 3).

Zaključek
Slika 5: Prikaz trenutnih diagnostičnih informacij in starejših diagnostičnih informaciji

Slika 3: Predstavitev v tabelarični obliki
Parametriranje
V zavihku "Parameter" so zbrani vsi parametri, ki jih je mogoče nastavljati za
posamezno postajo ali modul. Parametre
imajo predvsem vmesniki ter analogni in
tehnični moduli (slika 4). Če je vzpostavljena povezava med PC računalnikom in
servisnimi vrati na vmesniku ter je program v načinu delovanja "Online R",
potem IOassistant dovoljuje, da primerjamo projektne vrednosti parametrov in
dejanske vrednosti v postaji. Parametre
na postaji pa lahko tudi spreminjamo, če
je program v stanju "Online R/W".

for macij
in starejših diagnostičnih
i n fo r m a cij. Če je
izbran način delovanja "Online R" potem se podatki stalno obnavljajo in kažejo trenutno stanje na postaji ali modulu.

Slika 6: Samodejna izdelava dokumentacje projekta

Stanje postaje se lahko spremlja skladno
s podatki iz projekta. Program označi razlike, tako da se hitro vidi odstopanja. Seveda pa se lahko spremlja tudi delovanje
postaje, za katero ni na voljo konfiguracijskih podatkov. Na taki postaji je mogoče
opazovati trenutno stanje postaje in
spremembe parametrov med delovanjem krmilnega programa.

Koristi

Slika 4: Parametriranje modulov in vmesnikov
Diagnostika
Zavihek "Diagnostics" (slika 5) nam omogoča prikaz trenutnih diagnostičnih in-
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Program IOassistant povezuje vse elemente družine XI/ON v celoto in naredi
njihovo uporabo kar se da enostavno.
Tudi zaradi prednosti, ki jih nudi IOassis-

Projektiranje postaj s pomočjo orodja
IOassistant prinese projektantu nekatere
pomembne koristi.
Program IOassistant lahko na ukaz preveri projekt in opozori na nedoslednosti
ter napake pri sestavljanju projekta ali
postaje. S tem se je mogoče izogniti nekaterim težavam, ki bi sicer nastopile ob
zagonu krmilnega sistema.
Najlepše pri vsem pa je, da program sam
izdela dokumentacijo projekta ali posamezne postaje (slika 6). Dokumentacija
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tant, se lahko trdi naslednje :
XI/ON je eden od gradnikov nove družine krmilnikov z imenom "Xtra Combination", ki ga Moeller pripravlja za
naslednja leta.
XI/ON dopušča tako centralizirano
kot dislocirano namestitev I/O postaji.
XI/ON je primeren za uporabo v majhnih napravah in za krmiljenje velikih
sistemov.
XI/ON je enostaven za rokovanje in
vzdrževanje
XI/ON omogoča izdelavo krmilnega
sistema ne glede na to kakšen PLC bo
uporabljen za izvedbo krmilnih funkciji - zahteva je samo, da ima ustrezen
vmesnik (večinoma Profibus DP).
XI/ON se razvija naprej - dobiva nove
module, ki zadovoljujejo najrazličnejše zahteve
XI/ON, ki je na voljo že danes, pa bo
sestavni del krmilnih sistemov tudi
A
jutri.
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Razširjena ponudba na
tržišču "Panel PC"
Informacije: mag. Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D AS, Ljubljana

iemens Automation & Drives (A&D) uvršča novo produktno skupino v
družino industrijskih računalnikov, ki imajo spredaj vdelan zaslon.
Računalniki "SIMATIC Panel PC Industrial Lite" prihajajo na trg z
novo atraktivno ceno in z izpolnitvijo zahtevanih industrijskih standardov.
"SIMATIC Panel PC Industrial Lite" je na voljo v različnim potrebam prilagodljivih variantah z raznimi operacijskimi sistemi (Windows ME, Windows NT
4.0 in Windows 2000 Professional) in pomnilnikom (128 ali 256 MB). Bijejo
v taktu procesorja Intel Pentium III ali Celeron.

S

Osnovni paket vsebuje CD pogon, 20 GB
trdi disk, 100 Mbit Fast Ethernet in
zvočno podporo na matični plošči. Vse
verzije imajo tri mesta za razširitvene PCI
kartice. Poleg dveh USB povezav imajo
računalniki paralelno LPT1 povezavo,
serijski V.24 kanal in dva PS/2 vmesnika.
Odporni so na vibracije 0,25 g in proti
stresu 1 g s temperaturnim delovnim
območjem do 45 stopinj Celzius. Na
voljo sta dva na dotik občutljiva zaslona:
12,1 palični z 800x600 točkami in 15,1
palični s 1024x768 točkami. Novi Panel
PC Industrial Lite razred dopolnjuje že
uveljavljeni napravi Panel PC 670 in 870.
Poleg stabilnega delovanja in dodatnih
funkcionalnosti iz zahtev industrijskega
okolja je mogoče uporabiti tudi 24 V
napajanje.

rav iz PC sveta. Tudi med delovanjem
aplikacij je mogoče na lahek način namestiti in uporabljati npr. zunanjo miško,
tipkovnico, CD-ROM ali ZIP pogon, kot
tudi tiskalnike, čitalce črtne kode in
mnogo drugih naprav. PCI priklopne
reže služijo za namestitev PC razširit-

idealna platforma za PC podprto avtomatizacijo (PC lokalno podprta vizualizacija
izdelana s ProTool/Pro, zahtevne vizualizacijske rešitve podprte z orodjem
SIMATIC WinCC, PC podprta avtomatizacija realizirana s programskim krmilnikom WinAC). Pri Siemens-u najdete
poln set modulov in komponent za avtomatizacijo, ki medsebojno delujejo usklajeno ter z minimalnim potrebnim angažmajem uporabnika pri zagonu.
Design - Panel PC so razpoložljivi v verzijah:
12,1" TFT barvni zaslon 800 x 600 točk (SVGA) z na dotik občutljivim zaslon (analogno uporovni)
15" TFT barvni zaslon, 1024 x 768 točk
(XGA) z na dotik občutljivim zaslonom (analogno uporovni)

Osnovna oprema pri PC enoti
"Desktop all-in-one-Board", Intel Celeron
700 MHz/128 KB 2nd Level Cache ali

SIMATIC Panel PC IL70 - večja zmogljivost, manjša cena in izpolnjevanje
osnovnih industrijskih zahtev
SIMATIC Industrial Lite 70 Panel PC je
namenjen za rešitve, ki zahtevajo visoko
zmogljiv industrijski računalnik (IPC), ki
uspešno deluje pod zahtevnimi industrijskimi pogoji, kot so vibracije ipd. Računalnik so dobavljivi z 12 in 15 paličnimi
zasloni, ki z na dotik občutljivim zaslonom ponujajo novo intuitivno okolje
operaterju. Panel PC IL 70 je izredno prilagojen za delovanje z ostalim PC svetom.
Zaradi uporabe svetovno aktualnih PC
komponent se računalniki uvrščajo po
procesni moči med najmočnejše IPC-je.

venih kartic, kot so komunikacijski PROFIBUS vmesniki za povezavo s procesi.

Cena
Industrijski računalnik "Lite 70 Panel PC"
nudi dodaten cenovno zelo ugoden proizvod v družini SMATIC Panel PC. Je atraktivna rešitev predvsem pri aplikacijah, kjer poglavitno vlogo nosi vrednost
investicije.

Vgrajeni komunikacijski vmesniki
Preko Fast Ethernet vmesnika je Panel
PC IL 70 združljiv s pisarniškim in upravljalskim nivojem. Na zadnjem delu vgrajena USB vmesnika omogočata do skrajnosti enostaven priklop perifernih nap-

Področja uporabe
SIMATIC Panel PC so primerni tako za
procesno kot proizvodno avtomatizacijo.
Namenjeni so za vgradnjo v standardne
električne omare. SIMATIC Panel PC je
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Intel Pentium III 933 MHz/256 KB 2nd
Level Cache, pomnilnik 128 Mbyte, trdi
disk 20Gbyte, 3.5" disketni pogon 1.44
Mbyte, CD-ROM pogon, AGP grafika na
matični plošči, Ethernet vmesnik na
matični plošči, vgrajen-optično ločen
PROFIBUS-DP/MPI vmesnik, USB vmesnik, napajanje 115/ 230 V AC z EURO konektorjem, operacijski sistem (Windows
ME, Windows NT4.0, Windows 2000
Professional Multi-Language ali brez OP).
Opcija. Razširitev glavnega pomnilnika
na 256 Mbyte.
Več informacij najdete na spletni strani:
A
www.ad.siemens.de/simatic-pc.
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AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Sistem za odkrivanje napak v predpripravi dimnih plinov

Vakuumska tandem peč
za sintranje
Avtor: Mitja Pregelj, Magneti d.d. Ljubljana
Pri vakuumskih sinter pečeh brez hitrega ohlajanja oz. ohlajanja v nadtlaku, se proces sintranja podaljša ravno za čas ohlajanja. To ohlajanje traja pri pečeh s hitrim ohlajanjem največ 1
uro (takšno peč sem opisal v predhodni številki revije), pri
pečeh brez hitrega ohlajanja pa tudi 7 ur in več. Med ohlajanjem peči pa je mogoče na isto napajanje priključiti še eno peč,
v kateri sintramo novo šaržo, in tako izkoristimo čas ohlajanja prve peči.
Takšen par peči bi zato lahko poimenovali tudi tandem.
Kaj ima tandem vakuumskih sinter peči
skupnega, oziroma v čem se razlikuje od
"standardnih" vakuumskih sinter peči?
Skupen je vakuumski sistem, ki ga kot pri
klasičnih vakuumskih sinter pečeh ses-

imalna), je potrebno zagotoviti optimalno gretje obeh komor. To je izvedeno z
nastavitvenimi potenciometri, za vsako
peč, za vse tri cone. Grelci so namreč
razdeljeni v tri cone (spodaj, sredina in
zgoraj), ker je le tako mogoče zagotoviti

Slika 1: Štiri vakuumske sinter peči - 2 tandema
tavljata predčrpalka in rotacijska črpalka.
Vakuumska ventila sta seveda dva, vsak
za eno peč (v nadaljevanju komoro).
Vakuumirati je možno le eno komoro
naenkrat, kar pa ni nikakršna slabost, saj
potrebujemo vakuum le med gretjem.
Skupno je tudi napajanje grafitnih grelcev, ki bi ga lahko razdelili na podsklope:
tri enofazne tiristorske enote,
trije enofazni močnostni transformatorji 380 V / 40 V,
dva močnostna kontaktorja za priklop
napajanja za ene ali druge grelce.
Ker sta upornosti grelcev v eni in drugi
komori različni (seveda je ta razlika min-
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majhna odstopanja temperature v celotni komori. Seveda se upoštevajo nastavitve trenutno aktivne komore. Na sliki
2 so potenciometri vidni skrajno desno.

Procesna oprema
S slike 2 je razvidno, da za nadzor delovanja obeh komor skrbi en logični krmilnik.
Regulacija temperature je izvedena ločeno od krmilnika, podobno kot pri vakuumski sinter peči opisani v prejšnji
številki revije, le da sta regulatorja 2. Krmilnik je preko digitalnih vhodov in izhodov povezan z obema regulatorjema.
Izvedba z dvema regulatorjema se nam je
zdela primernejša od izvedbe le z enim,
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regulatorjev, je pri tlaku brez dvoma ni.
Tlaka v komorah morata biti pod stalnim
nadzorom, saj je med gretjem ene komore možno odpiranje druge (ohlajene).
Pogoj za odpiranje pa sta seveda dovolj
nizka temperatura, da grelci ne zoglenijo
in tlak, ki je izenačen s tlakom okolice
peči (atmosferskim).

Potek sintranja

Slika 2: Krmiljenje tandema
ker tako ostanejo signalne poti med regulatorjem in termoelementom "nedotaknjene". Vsak preklopni element, ki bi povezal termoelenta ene ali druge komore
z regulatorjem, bi lahko povzročil motnje
v signalu.
Nadzorni enoti temperature sta tudi dve
(razlog za to je identičen kot pri regulatorjih temperature), registrator temperature in tlaka pa je skupen za obe komori.
Preklop med izrisom temperature in
tlaka v komorah je avtomatski, odvisno
od tega, v kateri komori poteka sintranje
(gretje).
Kakor pri regulaciji temperature, sta tudi
regulaciji tlaka "podvojeni". Vsaka komo-

Slika 3: Pult operaterja
ra ima merilno glavo za fini vakuum in
merilno glavo za grobi vakuum in nadtlak. Če je bila pri regulatorjih temperature dilema o smotrnosti dveh ločenih

Kot pri veliki večini (če ne pri vseh) vakuumskih sinter pečeh, je pogoj za začetek gretja dovolj dober vakuum v komori (pri tandemu v trenutno izbrani
komori). Gretje poteka po izbranem programu regulatorja temperature in se
zaključi z upihom inertnega plina (dušik
ali argon) v komoro. Tlačno mejo upiha
plina operater nastavi za vsako komoro
posebej (na panelu operaterja). Gretju
sledi že omenjeno ohlajanje in start gretja druge komore, če je seveda izbran
način dela v tandemu.

Možni načini dela
Lahko bi jih imenovali tudi režimi obratovanja peči, saj določajo ali bo peč delovala kontinuirano ali le vsak kotel za sebe.
Tako je moč izbrati režime:
samo komora 1,
samo komora 2,
ali tandem (1 + 2 ali 2+1).
Režima dela, ko je izbrana le ena komora,
sta v bistvu enaka delovanju klasičnih
peči. Režim dela v tandemu pa pomeni
zaporedno delovanje obeh komor. Ta režim se lahko izbere še pred pričetkom gretja ali pa med njim. Če
na primer poteka gretje v komori
1, lahko operater (preko panela
operaterja) aktivira delovanje v
tandemu. To pomeni, da se bo po
končanem gretju komore 1 avtomatsko pričelo vakuumiranje in
gretje komore 2. Seveda je možno delovanje v tandemu tudi "odpovedati", a le dokler se preklop
na komoro 2 še ne prične.
Takšno izmenično delo tandema
bi z ustreznim avtomatskim šaržirnim sistemom zagotavljalo popolnoma avtomatiziran proces,
realizacija katerega je brez dvoma velik izziv.
V podjetju Magneti Ljubljana d.d. imamo
namreč kar 4 takšne tandeme (dva sta
A
prikazana na sliki 1).
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Cybro na sejmu v Nürenbergu

Ali se res cel svet vrti okoli CYBRA?
Če že ne cel svet, pa vsaj vsi obiskovalci Nürnberškega sejma
Avtor: Ingrid Dodič, Robotina d.o.o.
Tudi letos smo sodelovali na Sejmu elektronike in avtomatike v Nürnbergu
SPS/IPC/DRIVES, ki se je odvijal 27., 28. in 29. novembra. Obiskovalcem
smo podrobno predstavili najnovejše iz programa krmilnikov Cybro in
povezanih komponent ter področij avtomatizacije. Zanimanje je preseglo
naša pričakovanja...
Nurnberški sejem je en izmed večjih specializiranih sejmov SPS & Drives (programabilni krmilniki in pogoni) v
Evropi, vreden ogleda in sodelovanja.
Sejem je profesionalno organiziran, zanimanje zanj pa iz leta v leto skokovito
raste, kar prinaša nove opcije trženja,
veliko komercialno moč, vedno večji
izziv konkurence in posledično izjemen
napredek tehnologije.
Na sejmu je sodelovalo 690 razstavljalcev
iz dvajsetih različnih držav, raztezal se je
v petih rastavnih halah. Obiskovalci so tu
lahko našli kompletno paleto izdelkov
elektronike in avtomatizacije, komponente, ter tudi popolne sistemske
rešitve. Prisostvovali so lahko na
različnih konferencah, ki so jih pripravili
razstavljalci in si tako ustvarjali svoje
ideje.
To je mesto, kjer strokovnjaki ocenjujejo
in razglabljajo predvsem o tehničnih
načelih, o tem, kaj čemu konkurira in
kateri je tisti izdelek, ki ga je vredno
imeti in tisti ki se bo dobro tržil.
Očitno smo z razvojem Cybra in izkušnjami zadeli v polno. Ožje konkurence, ki
bi imela Cybru enak izdelek, nismo
imeli. Zanimanje za Cybro in Integro BM
(Building Management) je bilo izredno
že nekaj minut po odprtju sejemskih
vrat, ko se je na Robotininem rastavnem
prostoru znašlo lepo število poslovnežev
z zelo različnimi vprašanji in idejami.
Večina vprašanj se je vrtela okoli
zmogljivosti, znanja in učinkovitosti
Cybra, njegove uporabe in sistemskih
rešitev. Nismo prišli v zadrego z odgovori, saj je Cybro zelo zmogljiv krmilnik.
Zelo fleksibilne narave z veliko možnostjo razširitve tako sistemov kot tudi
razširitvenih modulov in zelo dobre
povezljivosti
v
sisteme,
visoke
zanesljivosti z izjemnimi možnostmi
komunikacije (tako z operaterskimi paneli kot tudi navzven, npr. z vsako serijsko
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napravo, GSM...), itd. Uporaben je predvsem v industriji.
Našim obiskovalcem so bile na osnovi
VCP tehnologije ponujene tri ključne
rešitve:
Cybro kot samostojen krmilnik
A - embeded solutions: na osnovi
preizkušenih rešitev si stranka izdela
svoj krmilni sistem.
Custom rešitve: to so rešitve, ki so
pisane kupcu na kožo, oziroma narejene po meri.
Vzporedno s Cybrom smo predstavljali
tudi Integro BM - Building Management
System - to je drugi del družine VCP

tehnologije. Že sama beseda nam pove,
da gre za integrirani sistem avtomatizacije stavb - inteligentne stavbe. S sistemom
Integra BM nam je dana možnost upravljanja z vsemi napravami in aparati, ki so
priključeni na električno napeljavo. Tudi
vprašanjem in zahtevam v zvezi z Integro
BM na sejmu ni bilo videti konca. Za
Integro BM so se zanimali tako
posamezniki za zasebne zgradbe kot tudi
inženirji na področju gradbeništva in
elektronike, katerih večina kompleksnih
zahtev je izvedljiva z Integro BM.
Našim obiskovalcem in tudi ostalim rastavljalcem smo ponudili pravo informacijo ob ravno pravšnjem času, kar je tudi
ključni namen in izraz poslovnega uspeha Robotine na nurnberškem sejmu. To
je bilo opaziti predvsem po dejstvu, da so
se na našem razstavnem prostoru pojavljale različne skupine obiskovalcev iz
različnih držav, ki so od nas že pričakovali konkretnejše dogovore o možnih
rešitvah in nakupu naših izdekov.
Skupine obiskovalcev smo razdelili
takole:
vodilni in visokokvalificirani kadri iz
različnih področij z željo uporabljati
naše izdelke v svoji panogi,
komercialisti, zastopniki ter razni
uvozniki, ki so hiteli pojasnjevati, da
bi bili radi zastopniki za prodajo naših
izdelkov v drugih deželah, ter
vsi ostali obiskovalci, posameznki,
drugi razstavljalci ter šole in fakultete.
Izdelek tako vedno znova in povsod dosega namen in uspeh, rezultat truda, izkušenj in enormnega znanja, ki je bilo
vloženo. Navkljub dobri založenosti s
prospekti in promocijskim materialom
nam je teh uro pred iztekom sejma
zmanjkalo.
Prav tako smo bili v "pomanjkanju"
Cybrov: Na vsak način je naš bodoči kupec hotel že na sejmu imeti Cybro in ker
ga seveda ni bilo, je hotel vzeti kar rastavA
ni pano z delujočimi Cybri s seboj.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Novosti v seriji Commander SE

Novosti v Commander SE seriji…
Informacije: PS d.o.o., Kalce
Control Techniques je modelom v Commander SE seriji dodal ProfiBus
vmesnik, možnost grafičnega programiranja in QuicKey "shortcute".
Novosti, ki jih ponavadi najdete na večjih krmilnikih, omogočajo seriji
Commander SE pokrivanje širokega spektra aplikacij, od najtrivijalnejšega
upravljanja hitrosti do visokofrekvenčnih aplikacij (do 1kHz). Commander SE
lahko pokrije več kot 80% krmilnih aplikacij z upravljanjem seta samo desetih
parametrov, kljub temu pa ima pod kožo značaj brezsenzorskega vektorskega
pogona in tako zagotavlja navore in hitrosti, primerljive z veliko večjo serijo
UniDrive.
Nova SESoft in QuicKey sta namenjena lažji inštalaciji in uporabi.SESoft je
grafični program, zasnovan na Windows okolju. SESOft lahko upravlja vse
parametre, ki so drugače dosegljivi na Commander SE seriji, obenem pa zagotavlja transparentnost pri programiranju krmilnika, nadzoru in spreminjanju
parametrov.
Po končanem programiranju pogona lahko še vedno spremljamo parametre in
dogajanje na pogonu. QuicKey funkcija pa je pisana bolj na kožo OEM strojegraditeljem, ki izdelujejo serije. QuicKey je nekakšna "cut & paste" funkcijadoločeno kombinacijo nastavitev lahko shranimo, jo skopiramo v poljubno
število pogonov in jo prikličemo s pritiskom na tipko. Novi fieldbus protokoli
trenutno pomenijo ProfiBus-DP, v kratkem pa sledijo InterBus-S, CAN Open,
A
DeviceNet in CT-NET.
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Poročilo s konference LonWorld v Frankfurtu

LonWorld 2001
22. do 24. Oktober 2001 - Srečanje uporabnikov
LonWorks tehnologije v Frankfurtu
Avtor: Miha ERKLAVEC dipl. ing., SILON d.o.o.
V dnevih od 22. Do 24. Oktobra je bilo vsakoletno srečanje uporabnikov LonWorks tehnologije, ki se že nekaj
časa imenuje LonWorld. Kot mesto dogajanja se izmenjujejo ZDA in Evropa. Letos je bil LonWorld v Frankfurtu,
kjer je podjetje ECHELON podpisalo dolgoročno pogodbo
s frankfurtskim sejmom o organizaciji taih srečanj.
Poleg konference je del LonWorlda tudi predstavitev (sejem) izdelkov raznih dobaviteljev
ter predstavitev novih rešitev, ki jih pripravljajo različna podjetja. Vzporedno vedno poteka tudi srečanje članov LonMark organizacije.
Kot vsako leto je bil tudi letošnji LonWorld
zelo uspešen, tako po številu obiskovalcev, ki
jih je bilo v dveh dnevih sejma preko 1.400,
kot tudi po razstavljavcih, preko 85 iz 21
držav. Prireditev je odprl predsednik in CEO
podjetja ECHELON, Ken Oshman. Predstavil
je dogajanja v preteklem letu ter svoje misli
na prihodnje. LonWorks tehnologija prihaja v
vsakdanje pore našega življenja. Veliko število
proizvajalcev, usposobljenih integratorjev in
uporabnikov ji daje kritično maso, ki je potrebna za nadaljni razvoj. Hitra rast vgrajenih elementov priča o zanesljivosti in uporabnosti
tehnologije.
Posebej je poudaril uspehe na dveh projektih.
Že lansko leto smo poslušali o projektu
daljinskega odčitavanja električnih števcev v
Italiji, ki ga razvija podjetje ENEL. Kar je bilo
lansko leto v razvoju, je v letošnjem letu že
realnost. Pilotski projekt 30.000 števcev je ža
prešel vse faze testiranja in to predčasno in
uspešno. Komunikacija preko električnih
vodnikov (220V), koncentratorji podatkov,
elementi za avtomatsko vzdrževanje omrežja
ter predvsem protokol so se izkazali za dovolj
robustno kot tudi učinkovito rešitev. Projekt
27.000.000 (sedem in dvajset milijonov)
vozlov v eni mreži tako ni več znanstvena fantastika ampak realnost. Plan podjetja ENEL
(po besedah g. PEREGA, ki je vodja projekta)
je menjava vseh števcev do konca leta 2004,
kar pomeni menjati cca 1.000 števcev na uro
v naslednjih treh letih.

tri po 10 nadstropij. La Coeur Defense je
trenutno največje delujoče odprto omrežje
izven področja distribucije. V kompleks
zgradb je vgrajenih preko 16.000 različnih
LonWorks kontrolerjev, ki so združljivi z
LonMark standardom. Integrator je bilo
nemško podjetje, ki se je po dolgotrajni preverbi odločilo prav za LonWorks tehnologijo.
Po njihovih besedah je tehnično in tudi cenovno najbolj ustrezala z vidik instalacije in
tudi vzdrževanja. Poseben poudarek je bil na
zagotavljanju odprtosti ter možnosti dogradnje pri posameznih najemnikih.
Drugo področje pa je prodor lonWorks
tehnologije v vsakdanje življenje. Vse večje
število proizvajalcev bele tehnike ter drugih
gospodinjskih aparatov se odloča za
LonWorks tehnologijo. Tu prednjačijo
Merloni, Whirlpool in Samsung.
Gospod Oshman je povzel dogajanja uspeh
inrazvoj LonWorks tehnologije s temi besedami: ”Spremenljivo (changeable), razširljivo
(scalable), določljivo (configurable), berljivo
(readable) torej z eno besedo uporabljivo
(managable).”
Poleg g. Oshmana so na plenarnih zasedanjih
nastopili še g. Paolo Bertoldi, direktor

Drugi projekt se je tudi pričel lansko leto
pomladi. To je največja zgradba v pariškem
poslovnem predmestju LA DEFENSE, ki se
imenuje La Coeur Defense. Kompleks zgradb
sestavljajo dve stolpnici po 40 nadstropij ter
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Agencije evropske komisije za energijo in
transport, ter dr Hee Min Kwon izvršilni direktor Samsung korporacije.
G. Bertoldi je predstavil energetsko prihodnost, kot jo predvidevajo v Evropski skupnosti. Kljub hitrim naraščanjem potreb je pridobivanje energije v okviru Evropske skupnosti
močno omejeno. Razpoložljive kapacitete bodo počasi začele padati namesto naraščati. To
se bo pričelo dogajati ne glede na ceno energije. Iz tega razloga se je ES odločila podpreti
projekte kot je ENEL vItaliji. Pričakujejo namreč velike uspehe na področju varčevanja z
energijo.
G. Hee Min pa je predstavil razmišljanja podjetja Samsung ter razloge zakaj so se podali na
tako neznan trg in zakaj so se odločili za LonWorks tehnologijo. V podjetju Samsung razmišljajo, da je bolje biti prvi, kot pa slediti neke trende. Vedo, da je trg še nerazvit vendar
mislijo, da morajo priti z izdelki čim hitreje
na trg. LonWorks tehnologija je bila jasna odločitev. Pogoj za trg je razvejano omrežje, saj
je poleg omrežja v hiši (inteligentna hiša) bistveno tudi omrežje v celotnem naselju. LonWorks je tu korak pred ostalimi, tako tehnično kot tudi z že obstoječimi projekti. Tehnologija je preizkušena in zadosti razširjena.

Konferenca je bila razdeljena na štiri glavna
področja:
inteligentne zgradbe,
razvojna orodja
inteligentni dom
avtomatizacija v industriji.
Na področju inteligentnih zgradb so predavatelji predstavili rešitve, ki so jih uporabili
pri svojih projektih. Poudarek je bil na uporabi in integraciji INTRA in INTERNETA v sisteme inteligentne zgradbe. Nekatera predavanj so bila zelo zanimiva saj so pristopi inovativni. Vedno in povsod pa so se slišali izjave,
da investitorji zahtevajo predvsem odprtost
in zanesljivost in to je LonWorks in LonMark.
ECHELON je tudi letos predstavil v nekaj
novosti pri svojih razvojnih orodjih. Težko
pričakovano novo okolje za razvoj aplikacije
naj bi bilo zunaj konec leta. Prezentacija je bil
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osupljiva in zmogljivosti so zelo impresivne.
Po podatkih beta uporabnikov se bo skrajšal
čas razvoja posamezenga izdelka tudi za 50
ur. Predvsem bo pa lažje narediti LonMark
združljive izdelke.

omrežje. I.LON100 naj bi podpiral Microsoftovo tehnologijo "dot net". Predstavili so tudi
koncentrator, ki ga uporabljajo v ENEL projektu ter serijski vmesnik POWERSLTA (komunikacija po 220V).

Posebej je bil organiziran panel avtomatizacije doma oziroma hiše. ECHELON je združil
svoja prizadevanja s prizadevanji OSGI iniciative. Med moderatorji in predavanji so bili
predstavniki SUN microsystema, IBM-ja,
ENEL-a. Tako imenovani digitalni oziroma
omreženi dom je že tu. INTERNET je realnost

Ostali razstavljalci so pokazali svoje izdelke
ter rešitve. Zanimivo je bilo na razstavnem
prostoru HALEN iz Hong Konga. Predstavili
so dimerje za navadne žarnice, ki komunicirajo preko 220V. Predvidevajo veliko proizvodnjo ter nizko ceno. Kot vedno je bil zanimiv TAC z rešitvami za sisteme ogrevanja in
prezračevanja. Veliko novosti je bilo na mrežnih elementih (CTI, WESTERMO). Vse je presenetila povezanost nemških proizvajalcev
ter njihova usmerjenost v zagotavljanje rešitev. Od vseh lokalnih organizacij za spodbujanje uporabe LonWorks tehnologije je LNO
verjetno najbolje organizirana in uspešna.

in prihaja v vsak dom. Preko njega bodo
uporabniki imeli dostop do servisov, ki so
sedaj ločeni (telefonija, televizija in podobno). Kaj pa je z napravami, ki jih bo potrebno
voditi. Ali bo tudi tu prevladal internet. Vsi
udeleženci so se strinjali, da je to malo verjetno. Za vodenje vsakodnevnih naprav (luči,
stikala, bela tehnika, ogrevanje, hlajenje,
žaluzije) in podobno je potreben drugačen
pristop. LonWorks tehnologija se je pokazala
kot ena od najbolj primernih in učinkovitih. Z
direktno povezavo na INTERNET pa tudi
združuje svoje naloge z ostalimi elementi

Na koncu naj omenimo še nagrajence. Na
LonWorldu vsako leto podelijo za najboljše
interoperabilno odprto omrežje. To leto je
bilo nagrajeno pdjetje SIMONSEN iz Norveške za projekt "Kokstadt building" na Norveškem. Projekt zavzema 25.000 m2 površine.
Vgrajenih je 4.500 vozlov. INTERNET dostop
zagotavlja 7 i.LON 1000 vmesnikov. Povezani
so sistemi, kontrole dostopa, protivloma, alarmiranja, ogrevanja in prezračevanja, sobne re-

LonWorks prodira tudi v neke segmente v
industriji, kar se je lepo videlo na industrijskem panelu. Predvsem, ga je prevzela industrija polprevodnikov, ni pa tudi tako redek v
drugih vejah. Skupno sporočilo pa je bilo, da
je povsem primeren tudi za zahtevnejše industrijske aplikacije.
Med razstavljalci je izstopal ECHELON, ki je
predstavil novosti iz svojega progrma
mrežnih elementov. INTERNET routerju
i.LON1000 se bodo pridružili tudi njegovi
mlajši in manjši člano i.LON100 in i.LON10.
Njihov prihod na trg se predvideva v naslednjem letu. Oba sta mrežna strežnika. Lahko pa
delujeta kot TCP/IP vmesnika za LonWorks

gulacije, zunanje žaluzije, vremenska postaja,
osvetlitev ter detekcija dima.
Kot vsako leto je tudi letos podjetje SILON
obiskalo LonWorld. Taka priložnost je zanimiva za integratorje omrežij za menjavo
izkušenj ter pridobivanja podatkov o novih
izdelkih. Skupno sporočilo vseh članov
"Open System Aliance", katere član je tudi
SILON je bilo: "Čim več novih izdelkov, ki so
združljivi z Lonmark predpisi".

Domov smo se vračali polni vtisov ter novih
znanj, ki jih lahko s pridom posredujemo in
uporabimo tudi doma. Svet se povezuje v
omrežja. Ne samo računalniki, tudi hladilniki,
pečice, pralni stroji in podobno. Pri tem
želimo in tudi bomo sodelovali!
A
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Nadzor EIB inteligentne
instalacije z LCD tablojem
Avtor: Tomaž Merc, specialist za inteligentno instalacijo EIB, Prelog d.o.o.
EIB inteligentna instalacija je združila že do sedaj poznane
posamične hišne inteligentne instalacije, kot so instalacija
za ogrevanje, razsvetljavo, žaluzije itd. Tako smo pridobili
nadzor nad kompletno instalacijo v stavbi, katero je moč
nadzorovati ter voditi s hišnim računalnikom, telefonom,
preko interneta ter z nadzornim hišnim LCD tablojem.
Kje, kdaj in zakaj uporabiti
LCD nadzorni tablo?
Za manjše ter manj zahtevne stavbe in
prostore kot so: družinske hiše, pisarne,
poslovni prostori, prostori bank, hoteli,
šole, univerze ter stavbe drugih dejavnosti, kjer ni potrebno posebnega nadzora.
Vsak, ki se vpraša zakaj ne uporabiti nadzor s hišnim računalnikom kateri je načeloma prisoten povsod?
Problem nastane namreč takrat ko zadevo pogledamo iz finančnega vidika. Za
nadzor EIB sistema preko hišnega računalnika potrebujemo programsko opremo katera je trenutno še vedno cenovno
zelo visoka, približno štirikratna cena
LCD nadzornega tabloja. V primeru, ko
dodamo še osebni računalnik se zadeva
še podraži.
LCD nadzorni tablo ima prednost tudi iz
prostorskega vidika, saj ga lahko namestimo kjerkoli v steno, omaro ali pult.

Enostavno rokovanje
LCD tablo je moč programirati do 50
strani med katerimi se enostavno sprehajamo s pomočjo vertikalnih tipk gor/dol
in horizontalnih tipk v globino in nazaj.
Horizontalne tipke služijo hkrati za ostale poljubne funkcije kot so vklopi, izklopi, regulacije itd. Za boljšo vidljivost je
moč LCD s pritiskom na zgornjo desno
tipko tudi razsvetliti.

Osnovne funkcije LCD tabloja
Prikaz stanja vklop/izklop.
Vidimo lahko stanje določenega porabnika, ali je vklopljen ali izklopljen.
Primer: ali je svetilka vklopljena ali izklopljena in v primeru, da je svetilki
moč regulirati svetlobo, lahko prikažemo tudi odstotek svetlosti.
Vklop/izklop el. potrošnikov.
Na določene porabnike lahko vpliva-
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mo tako, da jih enostavno vklopimo
ali izklopimo. Primer: svetilka zunanje
razsvetljave.
Regulacija svetilk.
Medtem, ko lahko svetilke vklopimo
jim lahko tudi reguliramo svetlost.
Nadzor ogrevanja ter hlajenja.
Prikazati je moč temperature po prostorih, zunanjo, notranjo dejansko in
željeno temperaturo na katero je moč
vplivati, primer: v dnevnem prostoru
želimo povečati temperaturo prostora.
Nadzor žaluzij.
Nadzorujemo lahko žaluzije, roloje ter
markize z električnim pogonom.
Vidimo lahko dejansko stanje gor/dol
in na to stanje lahko vplivamo tako, da
spuščamo, dvigamo posamezne žaluzije, po področjih ter centralni spust
vseh žaluzij
Prikaz izmerjenih vrednosti.
S pomočjo senzorjev ter tipal v EIB
sistemu lahko vidimo določeno vrednost, primer: koliko kurilnega olja je v
cisterni.
Zvočni ter vizualni alarm.
V primeru neželenega določenega
stanja nas lahko LCD nato opozori s
piskom ter utripanjem zaslona.
Centralni izklop.
S pritiskom na eno samo tipko lahko
sprožimo izklop kompletne razsvetl-
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jave, določene skupine porabnikov
ter spust vseh žaluzij.
Nastavitev scene svetlobe.
V spomin LCD tabloja lahko shranimo
osem poljubnih scen. V nekem prostoru kjer imamo več svetilk, katere
poljubno vklopimo ter jim različno
nastavimo nivo svetlobe na poljubno
svetlobno sceno, lahko shranimo in jo
kasneje prikličemo.
Časovni vklopi.
LCD tablo vsebuje lastno tedensko
večkanalno uro s pomočjo katere
lahko nastavimo program za poljubni
vklop in izklop različnih porabnikov.

Prilagajanje okolju
Da se LCD tablo bolje prilagodi s podlago stene imamo na voljo tri različne
barve okvirjev: belo, črno ter modno srebrno "stainless steel".

Programiranje
Nadzorni LCD tablo se programira s programom "Eib Tab", kateri na žalost še ni v
slovenščini.Programiranje poteka v smislu sestavljanja posameznih strani v katerih se definirajo funkcije prikaza in
posega v EIB sistem preko naslovov
skupin iz EIB instalacije.

Povezava
Nadzorni LCD tablo ima tri priključke:
Priključek za bus linijo, preko katere
komunicira z EIB sistemom.
Direktni priključek za napajanje 230V.
9 polni serijski RS232 priključek za
povezavo z osebnim računalnikom,
preko katerega se s pomočjo programske opreme programira.
Gumb za resetiranje LCD tabloja v
začetno stanje.

Slika 3: Program "Eib Tab"
Program "Eib Tab", je priložen LCD tabloju, možno ga je seveda dobiti tudi na
internet naslovu: www.jung.de

Zaključek
Kot vidimo zmore LCD nadzorni tablo
veliko funkcij, vendar le toliko, kolikor je
kompleksna EIB inteligentna instalacija
na katero je priključen. Brez nje je seveda
brez funkcij.

Slika 1: Priključne sponke LCD tabloja.

Slika 2: Primer vgradnje LCD tabloja.

Če imate v mislih idejo oz. željo po inteligentni instalaciji EIB, nas lahko pokličete
na telefonsko št.: (02) 330-48-10, podjetje PRELOG d.o.o..
Smo EIB partner ter zastopniki nemškega podjetja JUNG, katero proizvaja stikala in vtičnice pa tudi EIB elemente. Lahko Vam svetujemo, projektiramo, instaliramo, programiramo ter uvajamo projektante in instalaterje v EIB inteligentno
A
instalacijo.

NOV RAZLOG, ZAKAJ SE IZPLAČA POSTATI
NAROČNIK REVIJE AVTOMATIKA!
Naročnik poleg tiskane revije AVTOMATIKA prejme še zgoščenko,
na kateri je revija ELEKTRONIKA in vse tisto, kar ne prenese papir!
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Biometrična identifikacija
s prstnim odtisom
Avtorja: Matjaž Zupan (na sliki) in Andrija Pušič, Špica International d.o.o., Ljubljana

Pod pojmom "biometrična identifikacija" razumemo določanje ali preverjanje identitete osebe na osnovi njenih
fizičnih in vedenjskih vzorcev z uporabo avtomatične
identifikacije. Poznamo več različnih načinov biometrične identifikacije, v praksi pa srečujemo prepoznavanje
prstnega odtisa, prepoznavanje oblike dlani, obraznih značinosti,
glasu, ter vzorcev očesne roženice.
Primerjava prstnega odtisa
z ostalimi biometričnimi
značilnostmi
V primerjavi z ostalimi biometričnimi značilnostmi, ima prstni
odtis nekaj pomembnih prednosti. Prvič, prstni odtis kot zelo izrazita individualna značilnost
omogoča visoko zanesljivost pri
identifikaciji (možnost zamenjav je
zanemarljiva). Prav zaradi tega je ta
oblika že dolgo časa dobro znana in uveljavljena metoda identifikacije, kar je
obenem njena druga pomembna prednost. Na eni osebi je možno zajeti več
vzorcev, medtem ko smo recimo pri roženici ali pa dlaneh omejeni na dva vzorca. Zajem prstnih odtisov je tudi veliko
manj vsiljiv, neroden ali občutljiv, kot je
to zajem glasu ali
skeniranje roženice. Nenazadnje, tovrstna identifikacija je tudi cenovno
najugodnejša med
vsemi trenutno uporabljanimi biometričnimi tehnologijami. Zato ne preseneča, da je to
trenutno daleč najbolj razširjena tehnologija.
Seveda pa ima prstni odtis tudi nekaj slabosti. Blazinice na koncu prstov namreč
niso robustne, kar pomeni, da jih je relativno enostavno uničiti (ureznine, opekline, kemikalije in podobno). Obstaja tudi določeno število ljudi (približno 1%),
ki imajo naravno nesposobnost identificiranja s prstnim odtisom (ekstremno suha koža in podobno).

Uporaba
Prstni odtis se uporablja pri vseh oblikah
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računalniške avtentikacije (kot dopolnitev ali zamenjava gesla), pri
kontroli pristopa, registraciji delovnega časa ter ostalih aplikacijah,
kjer se uporablja tako imenovana
pozitivna identifikacija. To pomeni, da oseba s pomočjo prstnega odtisa dokaže, da je res to
za kar se izdaja. Ali če pogledamo
zadevo s praktičnega vidika; nekdo, ki želi vstopiti v nek objekt skozi
vhod zaščiten z biometričnim sistemom,
mora na pristopnem terminalu najprej
vnesti svojo kodo (PIN koda ali kartica)
in s tem povedati kdo je, nato pa z
odčitkom svojega prstnega odtisa to tudi
dokaže.
Če se osredotočimo samo na registracijo
delovnega časa in
kontrolo pristopa,
se z uvedbo biometrične identifikacije izognemo kar
nekaj neprijetnostim, kot so izguba
kartice, ponarejanje, menjavanje kartic med uporabniki
in podobno. Hkrati
pa lahko posebne
pristopne točke še
dodatno zaščitimo (zahtevnejša kontrola
pristopa), tako da za prehod določene
točke zahtevamo istočasno identifikacijo
s prstnim odtisom dveh oseb.

Zloraba
Pri avtomatični identifikaciji z biometrijo, ki poteka tipično brez nadzora (kontrola pristopa je tak primer) mora sistem
preprečiti različne načine zlorabe. Sistemi, ki temeljijo na prepoznavanju obraza
ali glasu so posebej občutljivi na vdore,
včasih s preprostimi, "low-tech" triki. Za-
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to je treba avtomatično identifikacijo
dopolniti z dodatnimi varnostnimi prijemi, ki možnost
zlorabe zmanjšujejo
na najmanjšo možno mero. Pri prstnih odtisih se v ta
namen v uporabljajo tako imenovani
biometrični senzorji, ki preverjajo vlažnost, električno kapacitivnost, električno upornost in
temperaturo kože.

Varnost osebnih
podatkov
Uporaba prstnih
odtisov in njihovo
zbiranje je v večini
držav urejena s posebnimi zakoni. Zato obstajata praktično dve povsem različni tehnologiji za
identifikacijo s pomočjo prstnih vzorcev.
Tehnologijo, ki sloni na človeku vidnem
posnetku odtisa uporabljajo vladne institucije, kot je naš MNZ ali ameriški FBI.
Njena uporaba na prostem trgu je povezana z zakonskimi omejitvami, ki veljajo
v posameznih državah.
Za uporabo na prostem trgu so primernejši sistemi, ki posnetkov prstnih odtisov ne hranijo oz. ne zbirajo. To so siste-

mi, ki prstni vzorec
že na odjemnem
mestu (čitalcu) matematično obdelajo in pretvorijo v
niz podatkov ali parametrov. Iz teh podatkov ni več mogoče rekonstruirati prstnega odtisa
in je uporaben le
za primerjanje z na
enak način zajetimi podatkovnimi
vzorci znotraj istega sistema. Na ta
način sistem ne
shranjuje in ne uporablja nobenih osebnih podatkov s
čimer se izognemo
problemom, ki so s
tem povezani.
Naj še omenimo,
da so možnosti za
kakovost ali zanesljivost avtomatične identifikacije v obeh
primerih enake.
Ob tem pa je treba vedeti, da gre za dva
dokaj različna načina uporabe. Pri prvem sistemu preiskujemo zelo velike baze vzorcev, v drugem pa preverjamo relativno majhno število kandidatov, ali kar
enega samega. Prvi sistem dovoljuje tudi
"ročno" oz. vizualno verifikacijo primerA
jave, kar pri drugemu ni mogoče.

Programabilni Flukejevi napajalniki
Informacije: Micom d.o.o.
Flukejeva serija napajalnikov PM-2800
predstavlja optimalno rešitev za mnoge
testne konfiguracije, namenjene avtomatiziranemu testiranju izdelkov v proizvodnji. PM-2800 se ponaša z majhno višino,
sploh glede na to, da gre v bistvu za tri
ločene napajalnike v istem ohišju. Tipič-

ne aplikacije, v katerih je uporabljen PM2800 so denimo testiranje GSM aparatov
v zadanem področju napajalnih napetosti. Poleg tega je moč odčitavati dejansko
napetost in tok na vsakem izhodu preko
GPIB vodila… Napajalnik lahko dobite v
dveh verzijah, preklopni (z več dosegi),
ki ponuja optimalno moč in linearni, ki
pa ima boljši odzivni čas, manjši šum
poleg tega pa lahko deluje kot izvor ali
ponor. Slednje je uporabno denimo
ravno pri testiranju GSMov. Ker je pred
testiranjem treba napolniti akumulatorje
v aparatku in po testiranju je treba GSM
dostaviti s praznimi akumulatorji, jih
lahko s PM-2800 po testu nadzorovano
A
izpraznimo.

Špica International predstavlja nov izdelek v svojem prodajnem programu - Termal Transfer printer DMX-E-4304
Informacije: Jurij Rom, Špica International d.o.o., Ljubljana
Špica International, vodilni domači ponudnik opreme in sistemov za avtomatski zajem
podatkov, nenehno dopolnjuje svoj program z najnovejšimi izdelki renomiranih tujih partnerjev. Datamax je vodilni svetovni proizvajalec profesionalnih tiskalnikov za tiskanje
etiket. Rezultat intenzivne razvojne strategije in dolgoletne prisotnosti na tem tržnem segmentu je bogata izbira vse bolj izpopolnjenih modelov tiskalnikov, primernih za najrazličnejša področja uporabe, od pisarne do zahtevnih proizvodnih okolij.
Najnovejši model DMX-E-4304 je majhen, kompakten termalni tiskalnik, namenjen različnim aplikacijam tiskanja, ki zahtevajo resolucijo 300 dpi. V kombinaciji s širino tiskanja 104
mm, serijskim ter paralelnim komunikacijskim vmesnikom vključuje E-4304 še 300 dpi
glavo, hitrost tiskanja 10 cm/s ter ohišje, ki sprejme premer navitja etikete 100mm.
Tiskalnik E-4203 lahko tiska mnogo etiket, od majhnih etiket za označevanje poštnih
pošiljk do večjih etiket za označevanje v transportu ter trgovini. Še več, zaradi visoke resolucije, ki jo podpira, je idealen za tiskanje zelo majhnih etiket z zahtevno grafiko, majhnimi fonti ali dvodimenzionalnimi črtnimi kodami, kot so Micro PDF, PDF417.
Tako kot pri ostalih Datamax tiskalnikih, lahko tiskamo črtno kodo, grafiko in besedilo na etikete iz različnih materialov
(papirne, plastificirane, metalizirane) in različnih velikosti.
A
Podrobnejše informacije o našem prodajnem programu najdete na naši domači strani www.spica.si
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ib-ProCADD - CADdy
Pogovor z g. Edvardom Strnadom o stanju na trgu CAD programov
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

ib-Procadd poznamo že od samih začetkov revije. G. Strnad,
vem, da se ukvarjate s tehnologijo tiskanja, v večjih formatih,
s posebnimi črnili in na posebnih podlagah, pa tudi tiskalniki in
RIP programjem. Po drugi strani pa zastopate CADdy ECAD
orodja za projektiranje v elektrotehniki. Kako ste prišli do
dveh, nesorodnih prodajnih programov?
Z ECAD orodji, konkretno s
vanje tiskanih vezij… Kako
CADdy-jem smo se začeli ukse je razvijal CADdy od zavarjati pred 15 leti v Industrijčetkov do danes ?
skem biroju, ki se je med prviSkrivnost uspešnosti grafičmi v tedanji YU opremil z granega sistema CADdy je bila v
fičnimi sistemi za računalniš80-tih in 90-tih letih predko podprto načrtovanje in to
vsem v njegovi modularnosti.
na področju arhitekture, strojPoleg "risarskega" modula je
ništva, tehnologije in elektroponujal še preko 50 branžnih
G. Edvard Strnad
tehnike. Prve izkušnje so se
modulov, med njimi tudi za
direktor podjetja
razvile v sodelovanje s proizpodročje elektrotehnike in
ib-PROCADD d.o.o.
vajalcem programa, nemško
elektronike. V mednarodni difirmo Ziegler ter prerasle v zastopanje in
stribuciji se je najbolj prijela prav elekdistribucijo CADdy-ja za celotno YU. Za
trotehnika, manj uspehov je bilo na podkupce smo poskrbeli "na ključ", to pomeročju arhitekture, geodezije, elektronike,
ni, da smo jim dobavili tudi računalnike
strojništva in cevovodne tehnike. Prodaja
in tiskalnike. Na področju tiskalnikov
je pričela stagnirati predvsem zaradi presmo pričeli sodelovati s firmo ENCAD
poznega prehoda v Windows okolje, kar
(ZDA), ki je prva na svetu naredila barvni
pa je bilo realno gledano, zaradi velikega
velikoformatni Inkjet tiskalnik. Tiskalštevila specializiranih modulov, tudi težnike smo prodajali najprej za potrebe
ko narediti. V elektrotehniki mnogih
izrisovanja tehnične dokumentacije,
uporabnikov to ni preveč motilo, saj so
predvsem CADdy uporabnikov, v nadapredvsem od programa zahtevali funkljevanju pa tudi drugim, za izrise na
cionalnost in stabilnost. So se pa kljub
CAD/CAE/CAM, GIS in Graphic Art podtemu takoj po prvih predstavitvah navročjih.
dušili nad novim CADdy-jem.
Ob tem, da je CADdy Elektrotehnika postal pravi standard, saj ga je v YU pričela
Priznam, pred interviewom sem hotel
uporabljati vsa pomembnejša elektro
narediti "domačo nalogo" in malo
projektiva in večja industrija, izjemno pa
pobrskati po Netu o njem. Zadetkov je
smo ga razširili tudi v šolstvu (od osblo veliko, na površje pa so takoj
novnih šol do fakultet), so postajali tudi
"splavali" recimo Ziegler Informatics,
tiskalniki vse zmoglivejši in prodajani in
Tessdata in IGE+XAO… Od vseh treh je
tako sta nastala dva prodajna programa.
IGE+XAO videti še največji. Kratek preNesorodna sta prodajna programa samo
gled pokaže širok spekter ponudbe…
na prvi pogled, kajti naše znanje in
¸Ziegler Informatics je zaradi problemov
izkušnje z obeh področij omogočajo, da
v drugih branžah poskušal sanirati poslokupci uspešno načrtujejo in kvalitetno
vanje s prodajo uspešne elektrotehnike
prenašajo dokumentacijo iz računalniskupini Tessdata Group, v katero sodi
kov na papir.
tudi dansko pojetje CAE Development
ApS. Danci so namreč razvili nov proZa CADdy sem prvič slišal pred nekako
gram CADdy++ Elektrotehnika. Celotno
osmimi leti, ko se je govorilo o unigrupacijo pa je v sredini leta kupila firma
verzalnem CAD programu. Kolega iz
IGE+XAO, številka 1 na svetu pri prodaji
bivše Iskre Delte se je navduševal nad
programov za načrtovanje v elektrotehnjim, saj naj bi omogočal celo načrtoniki. IGE+XAO je delničarska družba, ki
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kotira na pariški borzi, z 10-timi lastnimi
podjetji v različnih državah sveta, s preko
230 zaposlenimi, vredna preko 100 mio
FF, ukvarjajo pa se samo s programsko
opremo za elektrotehniško projektiranje! Vredno si je ogledati njihovo predstavitev in reference na internetu: www.igexao.com.
Najpomembnejša vzroka za nakup sta
bila: Francozi so po podrobni analizi
evropskega trga in prisotnih proizvodov
ugotovili, da je CADdy++Elektrotehnika
zares odličen program, napisan z najmodernejšimi orodji ter dovolj odprt za
komunikacijo z drugimi programi ter da
jim nakup CADdy-ja omogoča hitrejši
prodor na nemški trg. In v Volkswagnu
so že uspeli.
Odločitev v IGE+XAO je, da CADdy++
Basic, Economy in Professional zamenjajo njihova dosedanja proizvoda See2000
in See 3000, See4000 in nadgradnje za
velika podjetja kot je na primer XELEC za
Renault, ki je standard v vseh Renaultovih tovarnah, pa bo postal združljiv s
CADdy++ Elektrotehnika.
Kako bi tehnološko postavili CADdy glede na konkurenčno ponudbo v Sloveniji
in na Yu trgih ?
Tehnološko je CADdy++ med najsodobnejšimi programi že sedaj. Predvsem
investicijska sposobnost financiranja
nadaljnega razvoja v družbi IGE+XAO pa
mu zagotavlja blestečo prihodnost. V
časih, ko se programi in uporaba le-teh
hitro spreminjajo (internet, intranet, …,
mobilnet,.), je to ogromna prednost. Ne
verjamem, da bo veliko konkurentov
zdržalo v tej tekmi. Morda, poleg
CADdy++Elektrotehnike samo še dva do
tri v Evropi. Ne smemo tudi pozabiti, da
je na trgih exYU zelo veliko strokovnja-

cije tudi za Microsoftov Visio. Tako, da tudi resnica o elektrotehniki v Officeu ali
elektrotehničnemu Officeu ni daleč. Zelo pomembno je tudi združljivost CADdy
Elektrotehnika Classic in CADdy++ Elektrotehnika, saj je bilo v preteklosti narejenih iogromno projektov v starem CADdy-ju in ti so sedaj uporabni tudi v novem.

kov, ki znajo CADdy že uporabljati (samo
na fakulteti v Zagrebu se je v zadnjih 9tih letih na CADdy-ju šolalo preko 7.000
študentov).
Slišal sem celo nekaj o slovenski verziji,
kar se mi zdi nenavadno za tako ozko
usmerjen program… Vem, da določeni
konkurenti, recimo Wscad to ponujajo,
ampak tu je bil vedno problem ta, da je
slovenska verzija vedno zaostajala za
angleško. Kakšno rešitev bo tu ponudil
CADdy ?
Že za stari CADdy (CADdy Clasic) smo
pripravili vrsto slovenskih navodil in priročnikov. Za CADdy++ Elektrotehnika so
prevodi že pripravljeni, proizvajalec bo
slovensko verzijo ponudil v začetku leta
2002. Slovenska različica je bolj kot za večino projektantov, pomembna za mlade
na šolah in za širjenje slovenske tehnične
kulture. Torej, pri CADdy++ Elektrotehnika slovenske verzije ne bodo veliko zamujale za drugimi jeziki.
Kot je videti podatke o programu, ki jih
navaja proizvajalec, postaja CADdy
pravzaprav povsem integriran v Windows okolje, skorajda kot kakšen Office
program. Mislim, ima izhod v ACAD, Excel, ima DXF izhod, lahko poganja programske module samih uporabnikov…
Že osnovni opis
programa in v pregledni tabeli predstavljene funkcije
posameznih nivojev CADdy++ (Basic, Economy in
Professional) veliko povedo o programu C ADdy++
E l e k t rot e h n i k a .
Res je povsem integriran v Windows okolje. Zanimivo je, da IGE+
XAO razvija elektrotehnične funk-
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Kakšni so odzivi trga na zadnje CADdyjeve verzije ?
To kar se je dogajalo v zadnjem mesecu
in pol je preseglo vsa naša pričakovanja.
V sodelovanju z IGE+XAO smo pripravili
izjemno ugodno ponudbo osvežitve programske opreme za uporabnike CADdy
Classic licenc. Če seštejemo obnovljene
sedeže in nove prodaje je številka preko
100. S tem, da se ta akcija aktivno začenja
na hrvaškem, v BiH in ostalih novih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije šele
v januarju 2002.
V januarju pričenjamo tudi z akcijo COMPETITIVE UPGRADE, s katero želimo
vsem, ki uporabljajo katerikoli licenčni
program za načrtovanje elektro dokumentacije, omogočiti prehod na CADdy++ Elektrotehnika. Ponudili bomo kar
neverjetno ugodne pogoje in prepričani
smo, da bo to priložnost izkoristilo mnogo strank. Vključitev v družino CADdy
uporabnikov bo jutri pomenilo načrtovati elektro dokumentacijo v okolju, v katerem bo načrtovalo večino elektro projektantov v EU in širše. Menimo, da bo
dokumentacija v CADdy++ okolju tudi
eden od pogojev sodelovanja pri mnogih
bodočih projektih na južnih trgih.
Vse, ki vas CADdy++ zanima vabimo, da
si demo verzijo prelijejo z naših strani
www.ib-procadd.si, vprašanja pa pošljite
na caddy@ib-procadd.si.
Omenili ste, da ponujate tudi podporo
strankam. Kaj pojmujete pod tem ?
Zagotavljanje podpore kupcem je naša
stalna praksa. Vsi uporabniki lahko naročijo šolanje, svetovanje, servis na njihovi
lokaciji, … Tisti, ki sklenejo pogodbo o
vzdrževanju imajo svetovanje po e-mailu
brezplačno.
Novo je to, da zaradi tako velikega odziva
in števila uporabnikov novega CADdy++
uvajamo tudi seminarsko obliko šolanja v
skupinah do 8 udeležencev. Verjamemo,
da je prav naš dosedanji odnos do strank
”sokriv” za zaupanje uporabnikov, ki
smo ga bili deležni v zadnjem obdobju. V
A
prihodnosti pa želimo biti še boljši.
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Plinski spajkalniki iz Erse
Independent-75
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika /Informacije: Belmet d.o.o.

Baterijskega spajkalnika, opisanega v prejšnji številki še vrnil
nisem, pa sem že dobil plinskega v test… Spajkalnik nosi ime
"Independent 75", kar simbolizira neodvisnost od električnih
priključkov in največjo deklarirano moč. Zanimivo, da Ersa tega modela sploh še nima na svojih spletnih straneh. Imajo pa
Independent-60, torej gre za zelo svežo pomladitev.
V tej kategoriji spajkalnikov je dolgo časa pri nas
vladal Weller s svojo Pyropen serijo, ki jo tudi
sam z veseljem uporabljam. Svojega "tamalega"
Pyropenčka nosim povsod s seboj in ko sem ga
pred štirimi leti po nesreči zlomil, sem se brž
oskrbel z novim. Lahko rečem, da plinski spajkalnik uporabljam pogosto in domnevam, da je
veliko meni podobnih. Vedno sem prisegal na
Wellerja, kot verjetno tudi veliko drugih elektronikov. Konec koncev so tudi vsi kolikor-toliko
uspešni Iskrini spajkalniki kopija Wellerjevih
modelov, ki celo brez problemov sprejmejo
Wellerjeve konice, vendar je sploh zadnja leta
opaziti znaten prodor Erse, Pacea in drugih,
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razen pri plinskih modelih. Do sedaj sploh
nisem pomislil, da bi mogoče zamenjal
Pyropenčka.

kartuši za tiskalnik, tipkovnici, flopi enoti, itd.,
torej listek, kjer je shematska slikica tega kar
imate pred seboj, navodila v toskanščini, Forthu
in še štirih svetovnih jezikih ter garancija :o).
Šalo na stran. Na to lahko gledate tudi s pozitivne plati: vsaj niste plačali neuporabne barvne
brošure in je celotna plačana vrednost pravzaprav v orodju.

Kar nekaj orodij je v
osnovnem kompletu…

Kako kompliciran pa je lahko
plinski spajkalnik?

Kaj torej nudi Ersa!? Na voljo sta dva spajkalnika,
z močmi 75W in 135W, vendar test govori o
75W modelu, ki tudi sicer pade v razred 60 W
Pyropena. Z močnejšim modelom se bomo
ukvarjali drugič. Spajkalnik dobite v kartonski
škatlici izmer 23 cm x 8 cm x 3.5 cm in tak je približno tudi etui, ki ga boste potegnili iz nje.
Poleg njega je tudi listek z navodili, ki na žalost
spominja na navodila, ki jih dobite ob črnilni

Praktično vse mi je bilo jasno v sekundi, ko sem
odprl škatlico a srečen bi bil, če bi mi kdo
pokazal, kako za vraga sestavim nosilec za odlaganje spajkalnika? Nosilček je tam, tudi odprtina
na škatli sami zanj ni problem, problem sta le
geometrija in kombinatorika… V navodilih je nakazano, da naj bi spajkalnik prislonili z vročim
koncem na pokrov, s katerim ga drugače zaprete. Upam, da to niso mislili resno, saj je pokrov,
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težko natakniti na šobo, ko pa se je segrel, se je
tako razširil, da je skoraj začel bingljati. Preden
ga torej s pinceto nataknete, ga malo pogrejte.
Gorilnik je na pogled daleč najbolj zanimiv, saj se
lahko ure in ure igrate z zažiganjem stvari. Uporaben je pri segrevanju večjih kovinskih mas in
površin, pa tudi tam, kjer bi drugače mogoče
uporabili topel zrak, če ste bolj previdni…

Plamen je lahko kar uporabno orodje…

Prvi klik - odpremo plin… drugi klik - vžig.
tako kot škatla in večina spajkalnika iz plastike,
ki je sicer videti solidna, pa vendar ne prenese
toplote same konice…
Sam spajkalnik je izredno enostaven, priročen
in zanesljiv. Glede na to, da sem dobil ob njem še
pet grelnih orodij, sem jasno hotel preizkusiti
vse. Na voljo vam je nekaj širin spajkalnih konic,
šoba za vroči zrak, gorilnik in posebna konica za
rezanje materialov, kot so denimo nekatere plastike in podobno. Najbolj zanimivi sta seveda
šoba za vroči zrak in pa gorilnik, saj sem se lahko
takoj destruktivno poigral. Če ste prej uporabljali Wellerjeve plince, vas bo pri tem Ersinem
modelu očarala učinkovitost in enostavnost. Pri
majhnem Pyropenu je bilo vedno problem
prižgati spajkalnik, pri večjem modelu tega ni
bilo, a ste s prižiganjem spajkalnika prestrašili
vse v bližnji okolici - stvar žvižga tako, kot da bo
vsak trenutek vzletela… Pri Ersi pa vse to odpade. Odprete plin (klik), prižgete stvar (drugi
klik) in stvar dela - v eni sekundi in brez izjeme.
Vsaj dvakrat sem se spekel, ker sem bil prepričan, da se plin ni vžgal… Zelo lepo je tudi to, da
spajkalnik uporablja kar plin za vžigalnike in ne
posebnih polnjenj. Uporabno, sploh če ste pozabili kupiti poseben plin in ste denimo 50 km
oddaljeni od delavnice, pa tudi Wellerjev plin je
veliko dražji od navadnega… Saj Wellerja tudi
lahko "kurite" z navadnim plinom, samo moč je
manjša, že tako problematičen vžig je še nekaj
težji, pa tudi sčasoma boste uničili keramiko v
konici in jo bo treba zamenjati. Jaz sem svojo že
drugič v treh letih, seveda pa tudi za Ersine težko rečem kaj konkretnega o trajnosti. Bo pač čas
pokazal…
Šoba za vroči zrak je najbolj uporabna ob zaslončku za stiskanje termobužirk, sicer pa za topljenje različnih materialov, krivljenje plastike in včasih tudi taka opravila, kot je denimo odspajkovanje SMD in drugih komponent (čeprav seveda ni
garancij, da se komponenta ni pregrela). Kot testno žrtev sem si izbral tiskanino starega GSM
aparata, s katere sem v kaki minuti pobral vse čipe, ne da bi kaj zasmodil…
Malo manj sem bil navdušen nad zaslončkom, ki
je bil očitno narejen nenatančno in ga je bilo

Tudi same konice so videti kot precejšen korak
naprej. Katalizatorska keramika je veliko bližje
spajkalni konici in tako je toplotna upornost
grelnega telesa manjša, pa tudi nekoristno
toplotno sevanje v okolico. Zaradi tega se konica
veliko prej segreje, pa tudi različne obremenitve
manj vplivajo na temperaturo. Upam, da tega
niso dosegli na račun življenjske dobe konice…
Keramika je tako od spajkalne površine oddaljena samo kak centimeter. Po nekajdnevnem igranju lahko rečem, da se Independent-75 približno dvakrat hitreje segreje od Pyropena. Pri največji moči se slednji segreje od sobne na uporabno temperaturo v 35 s, Ersin I-75 pa pri najmanjši moči v nekako 30-35s in pri največji v
manj kot 15 s! Spajkalnik tudi lepo leži v roki in
je uporaben praktično takoj, ko odprete minikovček. Ni mi pa jasno, kam naj bi človek med
delom odložil vročo konico ob zamenjavi. Na
voljo ni nikakršne ognjavarne podlage ali posodice. Seveda se na terenu da improvizirati a verjetno ni v redu, če bi umazanija prišla na še vročo keramiko…

Regulacija moči in
ventil za polnjenje…
Pa še en plus: Ventil za
polnjenje s plinom in
regulacija. Oboje je videti nekam ceneno, a dela
zelo lepo. Sploh to velja za ventil. Pyropena, ki
ima že tako majhen "tank" za plin praktično nikoli nisem uspel napolniti kaj več kot čez polovico, saj je plin začel uhajati veliko prej. Pri tem Ersinem malčku nikoli ni bilo problemov s polnjenjem. Skratka: Zelo zanimiv pripomoček, sploh
glede na ceno. Idealna stvar za profije in zaradi
nizke cene tudi za amaterje, ki bi sicer za nekaj
tisočakov kupili stvari zelo sumljivega porekla
na bolšjakih in razprodajah. Malo več za orodje
te kakovosti se vsekakor splača dati. Tako stvarco
lahko zapakirate skupaj s plinom za vžigalnike in
praktično pozabite nanjo v avtu, prikolici, na
barki, itd. Ko jo boste potrebovali, se ne boste
spraševali, ali stvar še deluje? Za serviserje pa to
velja še veliko bolj…
Samo zaradi več konic, ki jih dobite zraven spajkalnika ter izboljšav na spajkalniku ne bi zabrisal stran Pyropenčka in takoj kupil Erso, verjetno pa se bom za to odločil ob naslednjem nakupu plinskega spajkalnika…
A
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Proces računalniško
podprtega načrtovanja

oblikovanja in načrtovanja. Proces oblikovanja mora natančno podpirati proizvodnjo/preizkušanje tako, da priskrbi potrebne podatke o električnem načrtu in
testiranju, tako da ni potrebno iste podatke vnašati še enkrat.

Avtor: Robert Brekalo, univ. dipl. inž., CadCam Design Center d.o.o.

Proces računalniškega načrtovanja vključuje logično in električno načrtovanje, simulacijo, emulacijo, prav tako pa tudi fizično načrtovanje - oblikovanje tiskanega vezja (ploščice s tiskanimi vodi). Končni produkt takšnega procesa je ploščica
tiskanega vezja (ali več ploščic) neke elektronske naprave, ki
jo vgradimo v ustrezno ohišje.
Vse več elektronskih vezij vključuje integrirana vezja namenjena točno določenim aplikacijam - ASIC (Aplication Specifis Integrated Circuits) in IspLSI (In System Programabile Large Scale Integration) kot so logična vrata, makro celice,
standardne celice in uporabniško definirana integrirana vezja.
V novejšem času se mnogo tiskanih vezij
načrtuje z mikroprocesorji/mikrokontrolerji, ki zahtevajo razvoj elektronike in
programske opreme, kar se izvede s sistemi za emulacijo in razvoj.
Vse ploščice končajo znotraj neke naprave, naj si bo, da je končni izdelek kompletna naprava ali pa ploščica, ki je namenjena vgradnji v naslednji višji nivo vgradnje (modul). Zaradi tega načrtovanje
naprave vključuje tudi načrtovanje ohišja
- mehanike.
Zaradi vsega zgoraj navedenega je logični in fizični načrt tiskanega vezja osnovni del večine elektronskih designov/načrtov. Kot prikazuje slika 1, so naslednji
procesi načrtovanja - razvoja neke naprave med seboj tesno povezani:
Razvoj načrta elektronskega vezja
Razvoj programa (pri mikroprocesorskih vezjih)

Razvoj ASIC in IspLSI vezij
Razvoj tiskanega vezja
Razvoj mehanskega sestava (naprave)
Čeprav so ti procesi medsebojno povezani, pa so v praksi med seboj neodvisni.
Običajno namreč vsak proces izdela samostojna ekipa strokovnjakov in oblikovalcev zahtevane smeri.
Namen CAD (Computer Aided Designing, slo.: Računalniško podprto načrtovanje) programskih orodij je olajšanje
procesa PCB (Printed Circuit Board, slo.:
Ploščica tiskanega vezja) načrtovanja na
nivoju ploščice. To je področje, ki ga
pokriva skupek orodij za profesionalno
računalniško načrtovanje ACCEL EDA
(Electronic Design Automation, slo.
Avtomatizacija elektronskega načrtovanja), katerega primarnen namen je
učinkovita in ekonomična podpora
dotičnemu procesu ter vgrajena povezava proti CAE (Computer Aided Engineering, slo. Računalniško podprto načrtovanje) in CAM (Computer Aided
Manufacturing, slo. Računalniško podprta proizvodnja).

Razvoj na nivoju tiskanega vezja
Razvoj na nivoju tiskanine je sestavljen iz
naslednjih ločenih korakov ali faz:
Vsebinsko načrtovanje
Simulacija
Razvoj tiskanine
proizvodnja in
preizkus

Slika 1: Procesi računalniškega načrtovanja od ideje do realizacije z
uporabo programskega paketa ACCEL EDA
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Čeprav je proizvodnja/preizkušanje ločen proces
zunaj delokroga
načrtovanja designa, je tesno povezan s procesom

AVTOMATIKA

Osnovni procesi so enaki za projekte različne zahtevnosti. Odvisno od zahtevnosti projekta je potrebno porabiti več ali
manj časa za vsak posamezni korak, prav
tako se spreminja število potrebnih strokovnjakov. V najenostavnejših primerih
lahko projekt zajema le enega razvojnega
inženirja, ki izvaja celoten proces načrtovanja. Pogosteje pa proces zahteva nekaj
inženirjev in oblikovalcev, ki delujejo kot
razvojni tim, ali pa delujejo v ločenih
oddelkih, kar je običajen primer v velikih
podjetjih.
Pogosto se najamejo zunaje službe za izvedbo posameznih korakov razvoja izdelka. Na primer, razvoj elektronike in tiskanega vezja izvede zunaji biro, proizvodnja in preizkušanje pa doma, lahko pa tudi izven podjetja.
Običajno se različna CAD/CAE orodja
uporabljajo za vsebinski, fizični razvoj in
simulacijo. Na primer vsebinski razvoj
lahko načrtujemo na CAD sistemu enega,
simulacijo na CAE sistemu drugega,
razvoj tiskanega vezja pa na CAD sistemu
tretjega proizvajalca. Vendar pa to ni
potrebno, če uporabimo programski
paket ACCEL EDA, ki omogoča popolno
integracijo CAE/CAD orodij.
Važna je ugotovitev, da je proces razvoja
skoraj enak, ne glede o katerem projektu,
metodologiji načrtovanja, tehnologiji
oblikovanja/proizvodnje, razvojnem timu, organizaciji ali CAE/CAD orodjih
govorimo
Tok tipičnega procesa razvoja je ilustriran na slici 2.

Vsebinski razvoj
Primarni korak v procesu razvoja neke
naprave je vsebinsko načrtovanje.
Vsebinski razvoj vključuje zamisli in
implementacijo logike načrta, razultat
česar je funkcionalnost končne naprave.
Rezultati tega koraka načrtovanja so blok
in električna shema, dokumentacija in
informacije, potrebne za izdelavo.
Avtomatizacija procesa razvoja neke
naprave še ni dosegla takšne stopnje, da
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cesa razvoja pa lahko podpira proces z
poenostavljanjem rutinskih postopkov,
nadzora in preizkušanja ter priprave za
razvoj tiskanega vezja.
Poglavitna naloga načrtovalca je vnos
električne sheme v program, preverjanje
sheme znotraj programa, vnašanje popravkov in izboljšav, dokumentiranje načrta in pripravljanje na fizični razvoj tiskanine.

Simulacija

Slika 2: Proces razvoja na nivoju tiskanih vezij uporabljajoč moderna orodja za sočasno
projektiranje v digitalni obliki.
bi si lahko samodejno zamislila design
(razen v znanstvenofantastičnih romanih in filmih :o)). Zamenjave za človeško
kreativnost in izkušnje razvojnega inženirja še lep čas ne bo. Avtomatizacija pro-

Po izdelavi vsebinskega načrta je potrebno izvesti simulacijo, da bi ugotovili ali
električna vezja pravilno delujejo. V nasprotnem se postopek vrne v prejšnjo
fazo kjer se izvršijo potrebne korekcije
načrta. Proces simulacije in korekcije je
iterativen proces, katerega rezultat je
pravilen načrt.
Tako kot načrtovanje se tudi simulacija
izvaja na računalniku s pomočjo ustreznih CAE programskih orodij. Na svetovnem trgu so trenutno najbolj znani in
razširjeni programi WorkView Office
firme VIEWlogic in ISP Synario firme
Data I/O. Ta programska orodja pokriva-
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jo vse segmente projektiranja . Poleg digitalne in analogne simulacije je možno z
njihovo pomočjo izvršiti optimizacijo in
sintezo PLD integriranih vezij, omogočajo pa tudi dvosmerno povezovanje s PCB
sistemi.
ISP (In-System Programmability) pristop programirljivi logiki (PLD) postavlja
nov standard v načrtovanju elektronskih
vezij. ISP pristop omogoča reprogramiranje logičnih funkcij vezja, naprave ali
celotnega elektronskega sistema pred,
med ali po izdelavi. Omogočeno je programiranje in reprogramiranje logičnih
sklopov neposredno na ploščici vezja.
ISP vezja se programirajo neposredno s
pomočjo programa Lattice ISP Synario
preko paralelnega porta na PC platformi
ali pa z že obstoječo opremo za preizkušanje in programiranje. ISP ponuja možnost spremembe električnih in logičnih
karakteristik vezja tudi ko so komponente že zaspajkanje na ploščico tiskanega vezja.
Možnost programiranja vezij ko so komponente že prispajkane na ploščico je
korak naprej v razvoju prototipa, odstra-
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njevanju napak (debugging), v proizvodnji in servisiranju. Z istim hardverskim
okoljem je možno za različne uporabnike
preprogramirati obstoječo aplikacijo in
jo prilagoditi posebnim zahtevam naročnika.
Za razvoj logičnih vezij se poleg risanja
sheme uporablja tudi ABEL-HDL in
VHDL programski jezik.

Naloge vključujejo planiranje ploščice,
nameščanje komponent, povezovanje z
električnimi vodi in generiranje
podatkov za proizvodnjo. Končni rezultat je zaključena baza podatkov PCB designa iz katere se dobijo potrebni podatki
za CAM preizkušanje za proizvodnjo, ki
bo sledila.

Proizvodnja in preizkušanje
Kot je bilo omenjeno, je proces proizvodnje ploščice in preizkušanje lahko ločen
od načrtovanja. Vendar pa morajo podatki o designu, ki so potrebni za proizvodnjo priti iz procesa načrtovanja. Proces
proizvodnje prevzame podatke o designu in jih združi z marketinškimi in finančnimi podatki, da bi z njihovo pomočjo
pravilno oskrbeli tržišče z želeno količino ploščic.

Slika 3: Shematski in ABEL design sočasno simuliran s pomočjo programa Lattice ISP Synario
Načrtovanje ploščice
To je fizična oblika ploščice. Ta ne vključuje le same oblike ploščice ampak tudi
planiranje, katerega namen je doseči visoko proizvodljivost in zanesljivost. Majhno povečanje stroškov kot posledica
planiranja in ustvarjanja visokokakovostnega designa tiskanine z zmanjšanjem
števila prevodnih luknjic, zmanjšanja
skupne dolžine vodnikov in pazljivega
nameščanja kritičnih elementov in signalov bo zreduciralo število okvar v življenski dobi naprave.
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Naloga avtomatizacije procesa načrtovanja je, da neposredno podpre vsebinski razvoj in razvoj ploščice, ter da podpre
proizvodnjo in preizkušanje. To pa je
področje, ki pokriva ACCEL EDA - ustvarja podatke iz vsebinskega načrta in designa ploščice ter te podatke uporabi za
proizvodnjo in preizkušanje.
Naloga CAM orodja je, da zbere podatke
od PCB sistema in pomaga v procesu
proizvodnje.

O številu fizičnih slojev, o tem ali so elementi SMD (Surface Mounted Devices,
slo. Površinsko nameščene naprave),
through-hole ali oboje, o tehnologiji
tankih linij ter o ostalih ključnih stvareh
je najbolje odločati v sklopu procesa
planiranja, pred začetkom načrtovanja
ploščice.

Slika 5: Avtomatska izdelava vseh potrebnih
predlog za proizvodnjo tiskanih ploščic

Slika 4: Kompleksen design tiskanih vodov
uporablja SMD tehnologijo in krožne vode v
ACCEL EDA tehnologiji.

Sam proces proizvodnje je zapleten in
zahteva izjemno natančne podatke od
CAD programa. Začenši od izdelave same
tiskanine, ki gre skozi več kot 30 različnih elektrokemičnih in mehanskih obdelav, do nameščanja komponent na tako
imenovanih Pick and Place strojih in na
koncu strojnega spajkanja. Zadnja faza je
funkcionalno preverjanje, ki se izvaja na
posebno pripravljenih testerjih, napravah, ki preiverjajo zadane električne lastnosti preizkušane naprave - elektronskeA
ga modula.
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VAX

Kaj je VAX ?
VAX je naprava, ki v povezavi z GSM telefonom na enostaven način preko SMS
sporočil omogoča:
• Informiranje in nadziranje
• Alarmiranje in obveščanje
• Vklop, izklop priključenih naprav
• Vzdrževanje in servis
Iz česa je sestavljen in čemu je namenjen ?
Naprava se sestoji iz VAX modula na katerega
je priključen standarden GSM telefon s predplačniškim ali rednim naročniškim razmerjem (v povezavi
z Ericsson A1018S, A2618S telefoni). Glede na izvedbo se lahko na modul priključujejo različne periferne naprave kot so npr. IR senzorji, magnetna stikala, peč centralne kurjave, ogrevanje stroja,
ipd… Preko mobilnega telefona s klicem na telefonsko številko na VAX priključenega
GSM telefona iz poljubnega mesta vklopimo, izklopimo, ter preverimo stanje
naprav, ki so nanj priključene. Na tak način brez velikih težav iz oddaljenega mesta
(iz službe, dopusta) krmilimo na modul priključene naprave. Poleg navedenega
VAX omogoča alarmiranje in informacije v SMS obliki o stanju nanj priključenih
naprav.
Kako deluje?
S klicem iz GSM telefona na VAX napravo in vnosom ukaza preko tipkovnice
mobilnega telefona sprožimo zahtevo po SMS informaciji o stanju priključenih
naprav. VAX potrdi prejem ukaza, preveri stanje priključenih naprav, ustvari
sporočilo in ga posreduje na telefonsko številko, ki je zahtevo posredovala. Na
enak način, z drugačnim ukazom pa se lahko priključene naprave preko telefona iz
daljave vključijo ali izključijo. V primeru napak, ob izpadu energije ali ob alarmnih
stanjih, VAX na predhodno določene telefonske številke s prednostnim klicem
informira o nepravilnem delovanju. Po kvitiranju prednostnega klica, VAX ustvari
SMS sporočilo in prejemnike z SMS sporočilom obvesti o napakah.

In še več….

Vax V2.0 Profesional je industrijska izpeljanka, ki se konfigurira po zahtevah naročnika. V nasprotju z ostalimi modeli ne potrebuje priklopa GSM telefona, ker ima
integriran modem v katerega se neposredno vstavi SIM kartica. Komunikacija poteka preko GSM omrežja od mesta namestitve do nadzornega centra preko podatkovne linije ali v obliki SMS sporočil. Uporabnik lahko uporabi podatkovno
zvezo za nadaljno obdelavo prejetih podatkov ali pa vrši vpliv na njih. Uporabnost
naprave & primeri uporabe:
• krmiljenje in vodenje komunalnih vodnih zajetij …
• odčitavanje števčnih stanj plinomerov, vodomerov…
• vklapljanje signalizacije in spremljanje stanj …
• spremljanje vsebine posod in rezervoarjev…
• spremljanje vremenskih podatkov…
• in še mnogo več…

VAX.1.1 Model Solo

Model »Solo« je izpeljanka modela »Moj dom« in je namenjen dograditvi ali razširitvi obstoječih alarmnih sistemov in posameznim individualnim rešitvam za daljinski vklop in nadzor. Sestoji se iz VAX modula v kompaktnem ohišju s priključnim
kablom za omrežno napajanje in konektorjem za telefon.
Tehnični podatki :
Napajanje 220 V, 50Hz
Ohišje iz umetne mase
Vhodi: 3 x 12 V DC, 1 x 220 V AC, 1 x aku napajanje
Izhodi: 2x 220 V AC (max.6A)
Obseg dobave: Vax modul solo v namiznem ohišju,
napajalni kabel in priključni ka-bel za GSM telefon*
* VAX modul deluje v kombinaciji s telefoni ERICCSON tip A1018S, tip A2618S, ostali telefoni po
povpraševanju. Za delovanje potrebujete delujočo SIM kartico s telefonsko številko !
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