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 s kopalkami v ledu. 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 drgetanja.

Več informacij na:
http://www.siemens.de/panelpc
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Prenovitev spletnih strani, ki smo jih napovedovali že nekaj časa, je ravno zaradi CD-ja zamudila. Upam pa, da so tudi te, v trenutku ko berete ta uvodnik,
dobile svojo novo obliko.S tem seznam novosti pri nas še ni izčrpan, vendar ne
bomo vsega kar sedaj odkrili. Kako presenečenje pa moramo pustiti tudi za
naslednje številke ;o).
Tudi če vas CD-ji ponavadi ne zanimajo, si tega vsekakor oglejte. Našli boste
namreč celoten posnetek nogometne tekme Avstrija : Slovenija, v kateri smo
zmagali s solidnim vodstvom. To samo po sebi ne bi bilo nič posebnega, če ne bi
tekme odigrali roboti! Prav nenaravno je videti Rubikovo kocko z anteno, ki se
podi za kroglico ...
Če si Elektronike na prejšnjem ploščku še niste ogledali, je mogoče sedaj prava
priložnost za to. Sedaj že lahko sodite o njeni vsebini in uporabnosti. Predlogi
in pripombe so seveda močno dobrodošli, še posebno predlogi za novo ime CDja. Res pa je, da mi tudi delovno ime že počasi leze v uho. CD HYDRA! Ni
napačno; tudi če ostanemo pri tem... Tudi revijo smo prilagodili novostim na
CD HYDRA, tako da se določene teme sklicujejo na dodatne elektronske materiale.
Vaš urednik,
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KAZALO VSEBINE

Še en uspeh slovenske podjetnosti
Informacije: ADEPT PLUS d.o.o., Postojna
Iz podjetja ADEPT PLUS d.o.o. so nam sporočili, da nadaljujejo z aktivnostmi v zvezi z zastopanjem in prodajo izdelkov nemškega podjetja
Novotechnik iz Stuttgarta. Po podpisu pogodbe lani oktobra je bila izvedena tudi presoja podjetja ADEPT PLUS d.o.o., ki je pokazala nadpovprečno uvrstitev. Temu je sledilo šolanje pri proizvajalcu ter sprostitev prodaje v Sloveniji in tudi na področju bivše Jugoslavije.
Podjetje Novotechnik je med vodilnimi v Evropi pri razvoju in izdelavi
uporovnih elementov
za merjenje linearnih in
rotacijskih pomikov. V
svojem prodajnem programu imajo izredno
kvalitetne merilnike linearnega pomika od
10 mm pa vse do
3000 mm ter rotacijske
potenciometre s kotom zasuka 360°. Tipični podatki o linearnosti se gibljejo od ±0.01% do ±1%, življenska doba pa znaša 100 milijonov ciklov.
Poleg potenciometerskega principa najdemo v programu tudi brezkontaktne merilnike. Tako na področju linearnih, kot tudi na področju rotacijskih meritev. Tipičen podatek o točnosti merilnika je 0,1%. Merilnik je
izdelan zelo kvalitetno, saj je drsnik nameąčen na krogličnem ležaju in
omogoča meritev pomika tudi pri hitrosti 10m/s! Vsi izdelki ustrezajo
zahtevam evropske skupnosti, še posebej na
področju EMC kompatibilnosti in so opremljeni
z znakom CE.
Za podrobnejše informacije se obrnite na
podjetje ADEPT plus
d.o.o. iz Postojne tel: 05
720 35 73 (fax: 05
720 35 75) ali pa obiščite spletno stran proizvajalca www.novotechnik.de, kjer najdete tudi več podatkov o posameznih merilnikih.
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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 - Hannoverski sejem CeBIT 2002

Nova struktura sejmišča na CeBIT-u 2002
Informacije: Maja Rožac, DESLO d.o.o. - Zastopstvo Deutsche Messe AG
Največji svetovni sejem CeBIT se bo letos predstavil v novi podobi. V ospredju
sicer ostajajo tematska področja: telekomunikacije & omrežja, software, internetne rešitve & storitve in informacijska tehnologija, ki so dopolnjena s področji bančnih & finančnih storitev, internetne zaščite podatkov in drugimi, vendar
je CeBIT dinamičen proizvod, ki se spreminja, razvija in raste. Stuktura sejma
se bo z letom 2002 spremenila tako, da bo poudarek na večji koncentraciji na
ključnih področjih panoge, ustvarjene bodo logične tematske povezave med razstavnimi halami z
namenom povečanja preglednosti sejmišča in izboljšanja orientacije. Povečala pa se bo tudi možnost
predstavitve novih tehnologij in novih tematskih področij.

Že tako največja sejemska prireditev v
svetovnem merilu bo v letu 2002 zaradi
dograjene nove, 27. hale še večja, poleg
tega pa se bo sejem z letošnjim letom
tudi podaljšal za en dan, tako da bo potekal 8 dni.
Kaj je CeBIT: Tematika vsakoletnega
sejma CeBIT-a je povezana z zadnjimi
novostmi na področju novih, sodobnih
računalniških in telekomunikacijskih
tehnologij v najširšem smislu. Po svoji
velikosti in obiskanosti je največji sejem
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na svetu sploh in tako predstavlja tudi najpomembnejše
svetovno stičišče strokovnjakov informacijske in telekomunikacijske panoge. Sejem raste
iz leta v leto, tako po številu
razstavljalcev in oddani površini, kot tudi po številu obiskovalcev.
Program sejma 2002 obsega: informacijsko tehnologijo;
telekomunikacije & omrežja;
software, internetne rešitve &
storitve; IT inženirske rešitve;
avtomatsko zbiranje podatkov,
vizualni sistemi & zvokovna
obdelava; IT-varovalna tehnologija & tehnologija magnetnih kartic; bančna tehnologija
& finančne storitve; razvoj in
tehnologija. Kot običajno bodo sejem spremljale številne
prireditve
na sejmišču in v kongresnem centru, ki razstavljalcem in obiskovalcem omogo-

AVTOMATIKA

čajo kvalitetnejši sejemski nastop ali
obisk. Tako kot v letu 2001, bo tudi v letošnjem letu mogoče spremljanje sejemskega dogajanja preko interneta.

EXPRESS NOVICE - Hannoverski sejem CeBIT 2002

Slovenija in CeBIT: CeBIT-a se slovenska podjetja udeležujejo že vrsto let kot
razstavljalci in kot obiskovalci. V letu
2001 se je tako predstavljalo 8 uspešnih
slovenskih podjetij, sejem pa si je ogledalo več kot 2000 obiskovalcev iz Slovenije.
Podobno udeležbo pričakujemo tudi v
letošnjem letu.
Statistika 2001: V letu 2001 se je na
CeBIT-u predstavilo 8.100 razstavljavcev
iz 60. držav na neto razstavni površino

ne ocene in so bili s svojimi nastopi zadovoljni. Okoli 95% razstavljalcev je potrdilo, da jih je obiskala za njih ciljna skupina. Kvaliteta obiskovalcev se je dvignila,
kakor tudi delež tujih obiskovalcev, predvsem iz Azije in iz vzhodne Evrope.

optičnih komponentah, o visokointegriranih in internetno kompatibilnih napravah, brezžičnih komunikacijskih rešitvah, novih tehnikah poslovanja s strankami pri bankah in bančnih storitvah preko
mobitela.

Na CeBITu 2001 se je veliko govorilo o
standardu GPRS (General Packet Radio
Service) in protokolu UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System), o

Novosti razstavljavcev v letu 2002 pa
zaenkrat ostajajo še skrivnost. Vabljeni
torej na CeBIT 2002, Hannover, od srede
A
13. do srede 20. marca 2002.

skoraj 432.000 m2. Sejem si je v sedmih
dneh ogledalo več kot 830.000 obiskovalcev - večinoma strokovnjakov informacijske in telekomunikacijske stroke. Uspeh
sejma in novi rekordni rezultati dokazujejo, da panoga raste kot nobena druga
(8,7%). Razstavljalci so sejmu dali odlič-
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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!)

PIERGIACOMI

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

KATUN

Avtor: Branko Badrljica - Informacije: HTE d.o.o., Ljubljana

3M

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

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

PIERGIACOMI

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

TE ponuja XELTEKove programatorje, ki so že od nekdaj znani po ugodnih cenah in širokem spektru
podprtih komponent. Njihov Superpro II je bil prvi
model, ki je pri nas doživel
širok sprejem.

H

SAURO

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

SUPERPRO/280
iz Xelteka

l

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 TEST - Novi programatorji

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

OLFA

Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

Modeli
Kmalu ga je zamenjal model
III v več različicah. Nato je
nekaj let nazaj prišel model V,
ki so ga sedaj zamenjali modeli najnovejše generacije: SuperPro/680, SuperPro/280 in
SuperPro/2000.
SuperPro/280 prevzema vlogo majhnega brata v seriji,
tako s ceno kot tudi z možnostjo razširitve. SuperPro/
280 priklopite na računalnik,
tako kot praktično vse prejšnje modele, preko paralelnih
vrat. V kompletu je poleg samega programatorja še napajalnik s pripadajočim kablom,
kabel za povezavo na paralelna vrata, garancija, navodila in
CD s programom.
Lastnosti
Nova serija se od starih razlikuje po dveh pomembnih
lastnostih:
• Programatorji imajo vdelan mikrokrmilnik, ki skrbi

za časovno kritična opravila. To pomeni zanesljivo in
ponovljivo delovanje programatorja, ne glede na
verzijo Windows okolja in
generacijo računalnika.
• Priloženi programi so združljivi z Windows 2000.
Prejšnje verzije večinoma
niso prenesle dela pod
Windows NT in Windows
2000, saj ti preprečujejo
neposreden dostop programov do I/O naprav.
Razpon podprtih komponent?
Xeltek pravi, da je SuperPro/
280 namenjen programiranju
mnogih komponent, od E/EPROM-ov, mikrokrmilnikov
preko programabilne logike
serijskih pomnilnikov, posebnih RAMov itd. Resnica temu
le delno ustreza. Res je, da je
podprtih precej proizvajalcev. Res je tudi, da zna stvar
sprogramirati veliko EPROM,
EEPROM in FLASH čipov.
Pri mikrokrmnilnikih pa se
stvari v glavnem vrtijo okrog
slavnega 8x5x, tako v Intelovi
izvedbi kot v kopijah. Izjema
so Microchipov PIC, Atmelov
AVR, STMov ST, Zilogov Z8 pa
mogoče še kje kak čip. Vse
ostalo je vse preigravanje is-

A

EXPRESS TEST - Novi programatorji

tih viž. Pri programabilni logiki boste
našli kar nekaj proizvajalcev, vendar
praktično ničesar večjega od PALCE22V10, ki je pravzaprav ni niti pravi CPLD.
Praktično tudi ni starih komponent, samo železna ponudba današnjih dni. Tako
SuperPro/280 mogoče ni najbolj primeren za serviserje, saj se ti pri svojem delu
srečujejo z zelo različnimi komponentami. Je pa zato optimalna izbira za hobiste
in določene razvojnike.
Cene
Čeprav cene še vedno nismo dobili od
HTE Elektronike, ki ga prodaja, domnevam da se bo zavrtela nekje okrog 120
tolarskih tisočakov. Če uporabljate Windows 2k ali NT, potem je investicija mogoče smiselna. Če pa ne in tudi ne nameravate, potem vam priporočam raje Superpro III ali III/L. Sta sicer na "obsolete"
seznamu, zato pa sta bistveno zmogljivejša glede na ceno.
Pred tem preverite, ali slednja programirata željeni čip (ali čipe) tudi v praksi in
ne samo, ali so njihove oznake na seznamu podprtih komponent.
Uporabniku prijazen
Drugače pa je delo z SuperPro/280 zelo
udobno. Instalacija je trivialna in programator deluje lepo, čeprav še vedno ne
brezhibno v vsakem trenutku. Tako deni-

mo ne dela opcija "manufacturing", ki naj
bi vam omogočala samodejno programiranje v trenutku, ko bi programator zaznal vstavitev čipa v podnožje. Vse ostalo
(vsaj kritične stvari, ki sem jih preizkusil)
dela.
Programska oprema
Po stari dobri navadi nisem namestil priloženega programja, temveč sem z interneta potegnil zadnjo razpoložljivo verzijo (v3.3 mislim) na http://www.xeltek.com. Zanimiva je tudi opcija za testiranje statičnih in dinamičnih RAMov.
Torej, bila bi zanimiva, če bi podpirala
tudi stvari, ki ne bi bile stare kot zemlja.
Tako ne boste našli praktično ničesar večjega od 32kx8 SRAM, pa tudi DRAMov
ni bilo videti kaj dosti...
Za pokušino sem se poigral z nekaj
EPROMi in z Atmelovim 89C51. O časih
programiranja bi težko govoril, ker jih
nisem meril, so pa bili v okolici 30s.
Težko je delati hitrostne teste programatorjev, ne da bi vedeli, ali sploh ustrezajo
tovarniškim zahtevam čipa. Zato se tega
niti nisem lotil. Časi programiranja so
povsem v okvirih zahtev za razvojni programator, njegovo zanesljivost bo pa
pokazal čas. Po izkušnjah s Xeltekom bo
treba počakati še kako verzijo ali dve, da
bo programje delovalo O.K.
A
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EXPRESS NOVICE - Radijski modemi

d.o.o.

Radijski modemi firme "RTD"

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

Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si
projektih industrijske avtomatizacije pogosto naletimo na zahtevo po radijskem prenosu informacij. Nabava ustrezne opreme je največkrat zamudno in neprijetno opravilo. Novice se bojo jazveselili vsi, ki so že imeli
podobne težave. Britanska
firma Radio Data Technology Ltd (ali na kratko
RDT) ponuja vrsto različnih modemov, ki so primerni za prenos informacij na razdaljah od nekaj
metrov do nekaj kilometrov. Firma ima že več kot
10 let izkušenj z izdelavo
radijskih modemov, ki
dosegajo visoko kvaliteto,
kar je nujen pogoj za uporabo v industrijskem okolju.
Naj navedemo še nekaj tehničnih lastnosti modemov: delovna frekvenca
406 - 470 MHz, možnost
izbire kanalov in izhodne
moči, izbor hitrosti prenosa do 19.2 Kbaud, napajanje 230 V~ ali 12 V=, delujejo pri temperaturah -25
do +60 °C. Izbiramo lahko
med različnimi programskimi možnostmi, kot na
primer repetitor, popravljanje napak, ponavljanje
prenosa, AT modemski ukazi, različni
načini pošiljanja podatkovnih blokov.
Modemi ustrezajo standardom: ETS300
220, ETS300 113 in ETS300 683. RDT
ima za modeme dovoljenja za delovanje v
večini evropskih držav.
Proizvajalec tesno sodeluje z različnimi
proizvajalci procesne opreme, predvsem
krmilnikov, kot so: ABB, Allen Bradley,

V

Schneider, Johnson Controls, Mitsubishi,
Omron, Siemens in drugi, s katerimi
rešuje problematiko zanesljivega prenašanja podatkov med krmilniki in ostalo
procesno opremo.
Modeme lahko povezujemo v informacij-

ske sisteme, ki na poziv iz centra oddajo
svoje aktualne podatke. Poleg povezav
RS232/RS485 je možno izvesti tudi CCTV prenose točka-točka, povezave zrak
zemlja, povezave med mobilnimi enotami itd. Ne nazadnje bo kupce pritegnila
tudi relativno ugodna cena radijskega
modema. Firmo RTD v Sloveniji zastopa
firma RAGA d.o.o.
A
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...with Automation to the
contemporary tomorrow...
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EXPRESS NOVICE - Programska oprema za konfiguriranje PID regulatorjev/Wonderware novosti

iTOOLS v 4.10
Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si
Podjetje EUROTHERM je izdalo novo verzijo programa iTOOLS. Programsko orodje je namenjeno konfiguriranju PID regulatorjev in indikatorjev iz družine
2000. Program deluje pod operacijskimi sistemi WINDOWS 95, 98, 2000,
ME, XP ali NT. Za
komunikacijo uporablja Modbus RTU
protokol na serijskih COMx vratih.
Program ima vrsto
močnih ukazov, ki
nam izredno poenostavijo nastavljanje parametrov in nadziranje delovanja
regulatorjev. Sam prepozna vse regulatorje, ki so priključeni na mrežo in prikaže sliko čelne strani regulatorja. Slika
odraža dejansko stanje regulatorja vključno s prikazom številk na prikazovalniku.
Z miško lahko simuliramo pritiskanje na
gumbe, kar program pretvori v ukaze, ki
jih po mreži prenese v regulator. Vse
parametre lahko prikaže tudi kot tabelo,
ki jo lahko shranimo kot datoteko in jo
kasneje uporabimo za kloniranje parametrov v drug regulator ali kot dokumentacijo na projektu.
iTOOLS podpira delovanje v mreži, kar

pomeni, da ga lahko poganjamo iz kateregakoli PC računalnika v mreži. Deluje
tudi kot OPC strežnik, ki pošilja podatke

ostalim OPC odjemalcem, recimo različnim SCADA sistemom. Omogoča tudi
delovanje na daljavo preko modemske
povezave.
Program bo zelo dobrodošel pripomoček sistemskim integratorjem in vzdrževalcem. Vsebuje tudi funkcije, ki so v
pomoč pri sestavljanju konfiguracij in
izboru opcij ter sestavi naročniške kode
za izdajo naročila. Če želite preizkusiti
delovanje programa in se seznaniti z
bogatim naborom funkcij, si lahko demo
program naložite iz domačih strani proizvajalca.
A

Na voljo je novo orodje "Distributed Alarm Toolkit"
Nov alarm toolkit omogoča uporabnikom kreiranje poljubnih generatorjev in
odjemalcev alarmov, vse skupaj pa se integrira v alarmski podsistem InTouch-a
verzije 7.11. Na ta način se poveča uporabnost InTouch-a, saj omogoča pregled tudi tistih generatorjev alarmov, ki niso SCADA sistemi, hkrati pa zagotavlja možnost pregleda alarmov praktično poljubni aplikaciji v okenskem okolju.
Toolkit je sestavljen iz COM API, primerov Visual Basic in C++ kode ter dokumentacije. Alarm Toolkit bo vključen na novem FactorySuite Toolkit CD-ju, ki bo
A
izšel februarja.

Izšla je nova verzija programa InBatch 8.0
Nova verzija programskega orodja iz zbirke FactorySuite, InBatch 8.0, je že
na voljo pri vašem distributerju. Orodje je namenjeno predvsem šaržni industriji, saj vključuje vse specifičnosti "Batch" proizvodnje (prehrambena, kemična
industrija in farmacija) ter je v skladu s standardom ISA S88 (21 CFR Part11).
Za cene in druge informacije pišite na elektronski naslov:
A
info@wweng.com.
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RAČUNALNIŠKA OPREMA - Novo ime za znane izdelke

BENQ - novo ime za znane izdelke
Informacije: MEDIS d.o.o., Ljubljana
zdelke že poznamo - CD in CDRW enote, CD-ROM-i, predvajalniki DVD plošč, monitorji, optični čitalniki, projektorji, tipkovnice,
miške in različne CD-R in CD-RW plošče
- spremenili so jim le ime. Od zdaj nam
bo namesto Acer Communication &
Multimedia v ušesih odzvanjalo prep rosto ime BENQ.

I

Benq - novo ime z novo tržno strategijo,
ki prinaša nov pristop k trženju izdelkov in s tem nove tržne priložnosti, saj
temelji na konceptu ozko definirane
izdelčne usmeritve in jasni poziciji do
potrošnika. Izdelki Benq bodo na voljo
od 1. marca dalje.
Izdelki podjetja Acer so na slovenskem
trgu izjemno uveljavljeni, saj so se dokazali s kakovostjo, enostavnostjo uporabe
in cenovno dostopnostjo. Benq bo še
naprej ponujal vse obstoječe izdelke,
hkrati pa bodo ti izdelki še boljši in
vedno v koraku z zahtevami, ki jih

postavlja dinamika sodobnega življenja.
Ob oblikovanju svoje nove korporativne
identitete so namreč
predstavili
tudi 22 novih izdelkov, ki prihajajo na trg spomladi
2002. Distributer
izdelkov
Benq
ostaja za Slovenijo
podjetje
Medis,
d.o.o. iz Ljubljane.
Nova strategija
podjetja Benq je
osredotočena in
usmerjena k enovitosti njihove podobe in s tem
omogoča lažjo,
večjo in učinkovitejšo prepoznav-

nost pri potrošnikih. Podjetje bo temeljilo na znanju
in filozofiji svojega predhodnika in
na tem gradilo
svojo dejavnost.
Benq bo svoje napore usmeril predvsem v razvoj digitalne tehnologije,
neodvisno od pod-

12 19/2001

jetja Acer, pri tem pa ga bo vodil moto: "V
izdelkih združena inovativnost, kakovost, enostavna uporabnost in vrednost". Kljub izredno sofisticirani tehnologiji bodo še naprej stremeli k približanju

AVTOMATIKA

izdelkov uporabniku s funkcionalnostjo
rešitev in enostavnostjo uporabe.
Podjetje Acer Communication & Multimedia je bilo ustanovljeno leta 1984 kot
del krovne korporacije Acer. Specializirano za razvoj digitalne tehnologije je
svoje korenine pognalo na strategiji podjetja Acer. Ta mu je dala moč in znanje,
kar mu je omogočilo hitro rast in razvoj
in zato zdaj kot samozadostni in celoviti
član stopa v samostojne vode na svojem
področju pod imenom Benq.
A

RAČUNALNIŠKA OPREMA - Monitorji z nadstandardno svetlostjo za CAD in poslovno rabo

Diamond Pro 740SB
monitor z nadstandardno svetlostjo

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

Informacije: Medis d.o.o., Ljubljana
korporaciji NEC-Mitsubishi so
razvili klasični monitor Diamond Pro740 SB, ki ima dvakrat
večjo svetlost kot monitorji, ki so trenutno na trgu. Njegova svetilnost znaša zavidljivih 300 cd/m2. Pridobitev temelji na
tehnologiji DIAMONDTRONTM, rešetkasto-mrežni
tehnologiji
prikaza slike
na zaslonu.
Model Diamond Pro
740SB je prvi 17-palčni
monitor korporacije NecMitsubishi s
tako imenovano "SuperBright" tehnologijo svetlosti, obenem pa prvi
v dolgi vrsti
načrtovanega razvoja monitorjev s to tehnologijo za lepo sliko in
enakomerno osvetljenost pri različnih
aplikacijah, npr. pri računalniških igrah,
videih, DVD predvajanjih in drugih zahtevnih multimedijskih prikazih.

V

V Nec-Mitsubishiju so pred kratkim začeli s proizvodnjo novega modela Diamond
Pro740 SB. Korporacija vzporedno razvija dve tehnologiji in sicer Diamondtronâ
Natural Flat cev ter Diamondtronâ M2
cev. Prva omogoča povsem ravne zaslone
in tako zmanjša odboj svetlobe, z drugo
pa so rešili tehnično težavo svetlosti
zaslona. Nova cev samodejno prilagodi
svetlost glede na zaznano vsebino na
zaslonu. Tako je npr. svetlost pri predvajanju videa ali DVD-ja višja (do 300
cd/m2), pri tem pa je hkrati tekst osvetljen le od 125 do 150 cd/m2. S takimi
situacijami se srečujemo dnevno, npr. pri
deskanju po internetu. Pri tem gledamo
npr. nek video, hkrati pa se v ozadju izpisujejo različne oglasne pasice ("banners") in teksti. Vsak od teh načinov prikaza pa zahteva sebi lastno osvetljenost

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

zaslona, če želimo videti razločno vse
dele.
V preteklosti se je problem svetlosti
zaslona vsaj delno reševal z različnimi
tehničnimi rešitvami. Pri igranju računalniških iger npr., ki imajo večinoma
temna, visokokontrastna ozadja, se zahteva visoka
svetlost
prikaza.
Delna rešitev je npr.
v nastavitvi monitorja na najvišjo svetlost, ki jo
ta dovoljuje. Vendar
to zahteva
ročno nastavljanje
svetlosti
vedno znova, učinek
pa je le delen.
Poleg tega pa s tem, ko
povečamo svetlost sliki,
zmanjšamo berljivost teksta. Drugi način
je povečanje napetosti, s čimer se lahko
doseže svetlost do 240 cd/m2.
Tudi ta rešitev je omejena v svoji učinkovitosti. Tako se npr. pri predvajanju DVDja odpre veliko manjše okno kot običajno, prav tako je metoda neučinkovita pri
hkratnem prikazovanju različnih enot:
slike, videa in teksta hkrati.
Tehnologija "Super Bright" težave s svetlostjo reši učinkovito in za različne prikaze na zaslonu. Slike, tekste in video
posnetke lahko gledate hkrati in to vsak
del s sebi primerno svetlostjo. Tudi uporaba je preprosta. "Super Bright" način
lahko preprosto vklopite oz. izklopite s
posebnim gumbom.
Monitor Diamond Pro740 SB ima ostro
in čisto sliko brez tresljajev vse do roba
zaslona. Odboj svetlobe je minimalen, saj
je zaslon popolnoma raven, to pa omogoča udobno in ergonomično delo za računalnikom. K temu pripomoreta še temna
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pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTOR

q Brezkrtačni

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

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

Tehtanje v industriji
razvoj, proizvodnja in zastopanje

IMK

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

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

E-mail: info@imk-elektronika.si

NOVO!

tehtanje na nakladalnikih

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS
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RAČUNALNIŠKA OPREMA - Monitorji z nadstandardno svetlostjo za CAD in poslovno rabo

barva zaslona in Lambda/4 neodbojna
plast na cevi. 0,25 mm široke reže
zaslona pa zagotavljajo slike, jasne
tudi v detajlih.
Priporočena ločljivost monitorja je
1024x768 pik ob osvežitvi zaslona
pri 85 Hz. Maksimalna ločljivost
znaša 1600x1200 pik, horizontalna
frekvenca zaslona je 31 - 96 kHz,
vertikalna pa 50 - 160 Hz. Tudi
model Diamond Pro740 SB je opremljen s standardom sRGB, ki omogoča samodejno barvno kalibracijo.
Dimenzija monitorja je manjša od
predhodnikovih in znaša 399 x 413 x
415 mm. Poraba energije je ob normalnem delovanju 96 W, v stanju pripravljenosti pa 5 W. Monitor je opremljen tudi s
samodejnim prikazovalnikom napak na
zaslonu.
Monitor Diamond Pro740 SB je združljiv
s Plug & Play (DDC2B + DDC/CI) in
omogoča lahko administracijo, upravljalnik zaslona pa je zaščiten z geslom in
omogoča nadzor nad vsemi nastavitvami
prikaza.
Korporacija Nec-Mitsubishi je bila ustanovljena leta 2000 in združuje tehnologijo in znanje obeh, prej ločenih podjetij.

Monitor Diamond Pro740 SB, ki je najnovejši rezultat tega sodelovanja, je že na
voljo pri generalnem zastopniku znamke
monitorjev Nec-Mitsubishi za Slovenijo Medis, d.o.o., iz Ljubljane. V korporaciji
Nec-Mitsubishi imajo v načrtu razvoj
"Super-Bright" tehnologije tudi za 19- in
22-palčne monitorje.
Monitorje znamke Nec-Mitsubishi lahko
naročite oz. dobite informacije o njih v
podjetju Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
Ljubljana, tel.: 01 563 40 12.
A

1,3 PETABITOV NA SEKUNDO?!?!
Kdaj bo mogoče prenesti takšno količino podatkov, kot je na voljo v
vseh ameriških knjižnicah
skupaj, v vsega dveh (2)
sekundah?
a.) Nikoli
b.) Čez 10 let
c.) Čez 5 let
d.) Čez 3 leta
e.) Je že mogoče
M o rd a b o s t e
p re s e n e č e n i ,
vendar pravilni odgovor
je d!
Skupina, ki jo vodi John
Mansbridge v Roke Manor Research (RMR) Siemensovo podjetje v
Veliki Britaniji - pričakuje
ta rekord že v naslednjih
treh letih. Seveda z njiho-
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vim izumom "RipCore
TM LightBus", internetnim
routerjem, ki uporablja
inovativno kombinacijo
optične tehnologije z no-

vim načinom prometnega managementa in novo zasnovo routerja.
Mansbridge pravi, da
RipCore lahko prenese
neverjetnih 1,3 petabitov
na sekundo ( ~ 10 15 ).
Ker količina prenešenih
podatkov po internetu
raste 1000% letno je Rip-

CoreTM zasnovan tako,
da bo preprečeval morebitne "prometne zamaške".
RipCore deluje podobno
kot sortirnik pošte in tako
lahko predela več kot milijon milijonov bitov informacij na sekundo - kar je
dovolj, da stvari tečejo,
kvaliteta pa ostaja še naprej dobra. John Mansbridge je eden izmed
dvanajstih Siemensovih
inovatorjev, ki je dobil
nagrado Inovator leta
2001! Vseh dvanajst jih
je bilo izbranih izmed
57.000 Siemensovih zaposlenih v sektorju R&D
(Research and Development) iz celega sveta.
Več o tem na naslovu http://www.siemens.de. A

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Novi industrijski računalniki SIMATIC Rack

Lite PC in PC840
Nova družina SIMATIC Rack industrijskih računalnikov
Informacije: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D AS, http://www.ad.siemens.de/simatic-pc
RACK PC IL 40 - Siemens Automation and Drives (A&D) predstavlja na trg nov Simatic Rack PC Industrial Lite (IL) 40, 19''
velik industrijski računalnik. Vgrajen v električne omare ali
samostoječ ponuja konstruktorjem in uporabnikom nove možnosti z visoko zmogljivostjo ter nizko ceno. Računalnik
Simatic PC predstavlja hit tehnologije; vanj so vgrajeni zadnji
tehnološki dosežki proizvajalca Siemens. Nov inovativen PC
kocept je posebno primeren za zahtevne aplikacije, kot so
vodenje in nadzor procesov ter obdelavo slik elektronskega
vida. Rack PC IL 40 je bil razvit za potrebe, kot na primer nadzorni sistemi, kjer ni ostrih zahtev z industrijskimi karakteristikami odpornosti na tresljaje in udarce.
Rack PC v kovinskem ohišju ne ponuja
samo standardnih PC komunikacijskih
vmesnikov kot so paralelni, USB, PS/2 in
serijski, ampak tudi vgrajen 10/100
Mbit/s Ethernet. Računalnik vsebuje procesno moč v Celeron ali Pentium III
izvedbi. Dodatno je na matični plošči
vgrajena grafika z variabilno deljenim
pomnilnikom in šest rež za razširitvene
PC kartice, od katerih je v eno možno
vstaviti tudi dodatno AGP grafično kartico. Vse kartice so med transportom zava-

rovane s pomočjo držala. Na matično
ploščo vgrajeno integrirano vezje nadzira in regulira temperaturo, hitrost ventilatorja, ter s pomočjo programa "watchdog" nadzira izvajanje programskih sekvenc. Signalne LED prikazujejo status
obratovanja. Robustno 19 palično ohišje
(za kabinet vgradnjo ali samostoječe)
ustrezna industrijskim zahtevam EM vplivov in je tako namenjeno za uporabo v
stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih rešitvah (CE certifikat). To omogoča

uporabo Simatic Rack PC IL 40 pri izpolnjevanju industrijskih nalog, kot tudi pri
izvedbi avtomatizacije stavb ali javnih
sistemov. Nadtlačno hlajenje je izvedeno
s pomočjo posebnega krogličnega ležaja
na osi ventilatorja pred prašnim filtrom.
Prednji pokrov se zaklepa in onemogoča
nedovoljen dostop do zamenljivih delov,
delujočih elementov in filtrov.
Cenovno se giblje PC IL 40 od 1270 EUR
do 2180 EUR z razširitvami.

RACK PC 840 - Novi Simatic Rack PC 840 iz Siemens Automation
and Drives (A&D) je prilagodljiv, izredno robusten industrijski
računalnik za vgradnjo v 19 palične električne omare, kabinete in konzole v izredno zahtevnem industrijskem okolju. Tipične
rešitve, ki so izvedljive s procesorjem Celeron ali Pentium III, so
meritve, krmiljenja in regulacije, nadzorni sistemi z različnimi
tipi zaslonov, zajemi podatkov ipd. Vsa Rack PC 840 ohišja so
kovinska za zanesljivo obratovanje tudi v izredno zahtevnih
razmerah: v temperaturnem območju od 5 do 55°C in odpornostjo na večje udarce.

Novi industrijski računalnik je izredno
prilagodljiv, kjer si lahko uporabnik izbere različno procesno moč, velikost pomnilnika, konfiguracije pogonov, napajanja in pred-nastavljene operacijske sisteme za najboljše izpolnjevanje zastavljenih nalog. Ponujana sta procesorja
Celeron ali Pentium III, 10 ali 20 GB trdi
disk in deset prostih ISA ter PCI rež za PC
razširitvene kartice. Osnovni pomnilnik
je lahko razširjen do 512 MB. Vgrajen 16
MB AGP grafični vmesnik je zmožen
obvladovati hkrati prikaz na mnogih
zaslonih. Standardna verzija že vsebuje

10/100 MB Ethernet, USB in serijsko-paralelne vmesnike. Opcijsko je dobavljiv vmesnik za 12 MB PROFIBUS omrežje.
Zahvaljujoč robustnemu načrtovanju,
novi Rack PC garantirano zagotavlja
delovanje tudi v najzahtevnejših industrijskih okoljih; npr. dobavljiva sta dušilca trdega diska proti udarcem in vibracijam, držalo dodatno vgrajenih komponent, temperaturno reguliran ventilator
in avtomatski hladilni sistem. Za izredno
agresivna okolja pozlačeni kontakti pri
PC vmesnikih zagotavljajo zanesljive
povezave.
Napajalnik z velikim odstopanjem vhod-
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ne napetosti (110/230 VAC) pokriva izpade dolge do 20 milisekund v skladu z
NAMUR zahtevami. Vrsta LED funkcij na
prednji strani, kot tudi programske nadzorne funkcije (za interno temperaturo
in izvrševanje programskih sekvenc "watchdog") dovoljujejo uporabniku zgodnje odkrivanje in odpravo napak ter
izpadov.
Konstrukcija Rack PC 840 dovoljuje uporabniku prijazno vzdrževanje in nadgradnje. PC komponente kot razširitvene kartice, procesor, pomnilnik in napajalnik
so lahko hitri nadomeščeni. Filtri in ventilatorji so lahko zamenjani s sprednje
strani že vgrajenega računalnika brez
orodja.
A
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Prilagodljiv industrijski računalnik
s tremi različnimi zasloni
Avtor: Andrej Maselj; Siemens d.o.o., A&D AS
Siemens Automation & Drives (A&D) je razširil ponudbo industrijskih PC-jev z vgrajenimi sprednjimi
zasloni; izdelal je skupino SIMATIC Panel PC 870. Novi Panel PC ima TFT (Thin-Film-Transistor) zaslon,
ki zagotavlja izredno ostrino in jasnost slike, ter žarnico za osvetlitev z izredno dolgo življenjsko
dobo. PC 870 je prilagodljiv zahvaljujoč različnim opcijam pri konfiguraciji; npr. procesna moč je na
voljo od 566 MHz Celeron do 866 MHz Intel Pentium III. Panelni zaslon je moč izbrati v treh variantah: 12,1 palični, 15,1 palični z alfanumerično tipkovnico, 36 funkcijskimi tipkami in vgrajeno mišjo ali
15,1 palični na dotik občutljiv zaslon. PC je dobavljen z vnaprej definiranim predinštaliranim operacijskim sistemom. Pomnilnik je mogoče dograditi iz osnovnih 64 MB do 512 MB. Novi računalnik je moč
združiti v cenovno ugoden paket skupaj s SIMATIC nadzornima sistemoma ProTool/Pro ali WinCC.

SIMATIC Panel PC 870 - nadgradljiv,
robusten in zmogljiv
Panel PC 870 družina skupaj z že uveljavljeno skupino Panel PC 670 dopolnjujeta
SIMATIC Panel PC grupo s polno industrijsko funkcionalnostjo. Z izbiro med
12- ali 15-palčnim zaslonom ter med
membransko tipkovnico ali na dotik občutljivim zaslonom so izpolnjene kakršnekoli delovne zahteve v industrijskem
okolju.
Robustno načrtovan
Celotno ohišje z elektronskimi komponentami je načrtovano z najvišjo stopnjo
odpornosti na vibracije in udarce. Posebni dušilci tresljajev so dodani pri vpetju
trdega diska, ki omogočajo popolnoma
zanesljivo delovanje tudi pod težjimi fizičnimi udarci.
Dolgoročna investicija
Z uporabo enako koncipiranih komponent (npr. lastne Siemens matične plošče) tudi SIMATIC Panel PC 670 in 870
zagotavljata garancijo za uporabnikovo
investicijo tako pri povezovanju, nadgradnji kot tudi dobavi rezervnih delov.
Vgrajeni vmesniki
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Vsi potrebni komunikacijski vmesniki so vgrajeni neposredno na matično ploščo; Ethernet
10/100 Mbit/s in Profibus/MPI s hitrostjo do
12 Mbit/s. En USB (Universal Serial Bus) s sprednje strani in dva zadaj
omogočajo "Hot Plug
and Play"; npr. za dodajanje dodatnih nosilcev
podatkov med obratovanjem računalnika ali priklop standardne tipkovnice za testiranje
in diagnostiko. PC 870 je opremljen s
paralelnim vmesnikom LPT1, dvema
serijskima vmesnikoma (V24, V.24/TTY)
in dvema PS/2 vtičnicama za dodatno tipkovnico in miš. Na voljo je pet rež na
matični plošči: dve PCI, dve PCI/ISA in
ena ISA. PROFIBUS-DP/MPI in Ethernet
vmesniki so že v osnovi vgrajeni na
matično ploščo brez dodatnih stroškov
za uporabnika.
Povezljivost z zunanjim PC svetom
Panel PC 870 ima standardne PC vmesnike za pariferijo; USB priklop, spredaj in
zadaj. Ti služijo za enostaven priklop najrazličnejših zunanjih enot iz običajnega
PC okolja. Na primer dodatna miš, tipkovnica, CD ali ZIP pogon, kot tudi tiskalnik, čitalce pomnilnih integriranih vezij,
čitalce črtnih kod ipd. Vse našteto je
mogoče priključiti in uporabiti ob delujočem računalniku
Fleksibilnost
SIMATIC Panel PC 870 s svojimi petimi
prostimi PC razširitvenimi režami ponuja visoko stopnjo fleksibilnisti pri nadaljnjem razširjanju.
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Enostavno vzdrževanje
Pri načrtovanju Panel PC 870 so snovalci
posebno pozornost namenili poenostavljenim vzdrževalnim posegom. Ohišje
računalnika je mogoče enostavno odpreti za hiter dostop do komponent, kot so
procesor, kartice, pomnilnik itd.
Opcije
SIMATIC Panel PC 870 ponuja visoko
stopnjo industrijske funkcionalnosti, ki
daleč prekašajo običajne zmogljivosti
osebnih računalnikov. S tako-imenovanim decentraliziranim designom je mogoče ločiti ohišje od sprednjega zaslona.
Komponenti lahko delujeta neodvisno
ena od druge. Naslednja izboljšava je
povečanje zanesljivosti delovanja s
pomočjo modula za neposredni nadzor.
Ta omogoča nadzor procesa neodvisno
od operacijskega sistema brez zakasnitev
neposredno preko PROFIBUS-DP.
Uporaba:
SIMATIC Panel PC so namenjeni v
proizvodnji in v procesni avtomatizaciji.
Računalniki so načrtovani za vgradnjo
v standardne električne omare.
SIMATIC Panel PC je idealne osnova
za PC-podprto avtomatizacijo:
• PC-podprta lokalna vizualizacija v
bližini proizvodnje s SIMATIC ProTool/Pro® ,
• Kompleksne rešitve s SIMATIC
WinCC® procesnim nadzornim sistemom,
• PC-podprto krmiljenje s SIMATIC
WinAC® - ali s programskim ali klasičnim krmilnikom.
Dodatne informacije so na voljo na siemensovi spletni strani:
http://www.siemens.de/automation/si
A
matic-pc.
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UNISYS ES-7000 CMP
Renesansa mainframeov - poenostavitev strežniške infrastrukture
Informacije: Simon Simončič, UNINET d.o.o.
V prejšnji številki smo predstavili nekaj osnovnih podatkov o strežniku ES7000, ki je zgrajen
na osnovi nove Unisysove Celične Multiprocesorske arhitekture in v svet odprtih Wintel strežnikov prinaša mainframe lastnosti. Danes poglejmo nekatere razloge za trende v informacijski
tehnologiji, ki se preko popolne decentralizacije vračajo h konceptu mainfraime računalnikov
in kako lahko takšen koncept pozitivno vpliva na poslovanje našega podjetja.
Da pomeni učinkovit informacijski sistem izrazito poslovno prednost za vsako
podjetje je dejstvo, o katerem nima smisla izgubljati besed. Raziskovalne študije
največjih svetovnih svetovalnih hiš povezavo med uspešnostjo podjetja in njegovim informacijskim sistemom še bistveno bolj potencirajo. Informacijski sistem
prevzema vedno bolj vlogo enega najpomembnejših generatojev razvoja.
Značilnost učinkovitega informacijskega
sistema je zadovoljiva in integrirana podpora poslovnim procesom, visoka razpoložljivost podatkov in vse bolj pomembno povezovanje s poslovnimi partnerji
in strankami. Za dosego tega cilja sta
potrebni vsaj primerna uporabniška rešitev in sitemska infrastruktura.
Nekoč - računski centri
Skoraj prazgodovina se nam zdi že čas
pred nekaj več kot desetimi leti, ko so bili
računalniški centri, sektorji za avtomatsko obdelavo podatkov ali kakorkoli so se
že imenovali oddelki, kamor so imeli
vstop le posvečeni strokovnjaki v belih
haljah. Običajni smrtniki so bili zgolj
uporabniki velikih kupov potiskanega
brezkončnega papirja, ki so ga operaterji
zlagali na police pred vhodom centrov,
kot izhod proizvodnega procesa
'Datacentrov'. Vse je bilo več ali manj v
službi 'posthumnega' zbiranja in spremljanja osnovnih poslovnih podatkov.
Strojna in programska oprema sta bili
dimenzionirani za sorazmerno enakomerne obremenitve. Samo enkrat mesečno je v centru zavladalo izredno stanje,
ko ni smelo biti ničesar narobe.
Potrebno je bilo speljati najpomembnejšo aplikacijo, ki je zagotavljala mir in
zadovoljstvo v podjetju - izračun osebnih
dohodkov.
Življenje v 'centrih' je poteklo po ustaljenih tirnicah, redkokje so razmišljali o resničenih ekonomskih učinkih, ki jih prinašajo. Denar za novo 'sodobno' tehnolo-

gijo je bil običajno zagotovljen, malce
tudi na račun prestiža. Vodstva podjetij
so mimogrede spregledala dejstvo, da je
za vsako novo aplikacijo potrebno zaposlijo nove moči, ki so potrebni za njeno
uspešno izvajanje. Vse je bilo lepo urejeno, nadzor nad vsem je bil centraliziran,
podjetje je imelo eno samo 'elektronsko'
informatiko. Direktor 'centra' in njegovi
sodelavci so imeli mirno in nestresno življenje. Zlati časi 'prvih mainframov'!
Prve težave
Potem pa se je zgodila prva motnja. Na
tržišču so se pojavili mikroprocesorji, z
njimi prvi mali računalniki in za njimi
osebni računalniki. Sodobna tehnologija
je postala dostopna prej zapostavljenim
običajnim smrtnikom. Navdušenci so
prijeli priložnost z obema rokama. Najbolj zagreti so PCje celo od doma prinesli na delovna mesta. Postali so jim pomožno delovno orodje in jim zapolnili vrzeli, ki jih je puščala 'uradna informatika'.
Nastalo stanje so s pridom izkoristili
ponudniki tehnologije. V zadnjem desetletju smo doživeli neverjeten razcvet
informacijske in komunikacijske tehnologije: od prvih nezmogljivih osebnih
računalnikov, do delovnih postaj in večprocesorskih strežnikov z gigaherčnimi
mikroprocesorji, od okornega DOS-a do
današnjih oken in drugih uporabniku
prijaznih operacijskih in aplikacijskih
okolij, gigabitne hitrosti prenosa podatkov, od prvih brezžičnih telefonov do
današnje GSM, GPS, GPRS, in ostalih
komunikacijskih možnosti. Vmes se nam
je zgodil svetovni splet, elektronsko
poslovanje, vse skupaj je povzročilo svetovno globalizacijo, rodili so se novi
giganti, nekateri so tudi propadli, ….
Extenzivni razvoj
Toda vrnimo se v 'naše' podjetje, saj je
obdobje, ko so navdušenci dobili prve
PCje za pomožno delovno orodje, tudi
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zametek številnih glavobolov današnjih
vodij informatike. Osvežimo si spomin,
kako so si sledili dogodki.
Ob prvi priložnosti so se posameznemu
navdušencu pridružili sodelavci na oddelku. Tehnologija je kmalu omogočila
povezavo njihovih PC-jev, nastajali so prvi neodvisni informacijski otoki. Kmalu
so jim sledili posnemovalci na drugih oddelkih, v podružnicah. Iz pomožnega
orodja, ki je bilo namenjeno zgolj urejevalnikom tekstov, preglednicam in razpredelnicam, se je začela razvijati vzporedna informatika podjetja.
Nova orodja so omogočila hitre in učinkovite parcialne rešitve za posamezne
oddelke. Navidezno največja prednost je
bila njihova fleksibilnost in predvsem
bistveno nižja cena. Zavladalo je navdušenje. Ko so se na tržišču pojavili še strežniki in z njimi tehnologija odjemalec/strežnik, je bilo zadovoljstvo na vrhuncu. Proizvajaci so bili zadovoljni, ker
so bili odstotki rasti prodaje vsaj dvomestni, uporabniki, ker so sorazmerno
lahko in poceni dobili rešitve, ki so jim
bile pisane dobesedno na kožo. Rešitve
posameznih informacijskih otokov so
hitro postale poslovno kritične in so usodno vplivale na normalno poslovanje
podjetja.
Ekstenziven razvoj ali nakup uporabniških aplikacij s pravilom vsaka aplikacija
svoj strežnik, je pogojeval tudi ekstenziven in nekontroliran nakup strojne opreme, strežniki so se začeli množiti dobesedno kot zajčki in njihovo število so kmalu
šteli z dvomestnimi, v večjih podjetjih tudi tromestnimi številkami. Nadzor je postajal vedno težji. Poslovni učinki niso
sledili nenadzorovani rasti stroškov.
Streznitev
Sledila je streznitev. Najprej so glas dvignili finančniki v podjetjih. Vodstva so se
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začela spraševati o poslovnih učinkih in
privijati finančne pipe.
Položaj vodja informatike je pstal ena najbolj stresnih in vročih funkcij podjetja.
Nastalo situacijo so morali in morajo
krpati in reševati sodelavci iz sektorjev
za informatiko, kljub temu, da jih v prejšnji splošni evforiji ni nihče poslušal, ko
so opozarjali na posledice nenadzorovanega in nedokumentiranega razvoja,
težave z administracijo in upravljanjem,
banalnimi problemi distribucije navadnih dopisov med nestandariziranimi
delovnimi okolji, porabo časa za reševanje problemov s tehnologijo, namesto
ukvarjanja s posli, ki prinašajo poslovne
učinke, pomanjkanje znanja za obvladovanje raznorodnega informacijskega okolja, da nezadovoljstva uporabnikov z
dostopnostjo in razpoložljivostjo podatkov niti ne omenjamo. V novih zaostrenih pogojih so se znašli pred vedno novimi zahtevami.
Hkrati so se pojavila vprašnja in primerjave z najbolj propulzivnimi in uspešnimi podjetji, ki so se uspešno izognila pre-
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tiranemu drobljenju svojih informacijskih sistemov. Še več uspešno so jih nadgradili in jih skupaj z interno dobro organizacijo uspeli vnovčiti že v prvem valu
elektronskega poslovanja, kar jim je omogočilo nadpovprečno hitro rast in poslovni uspeh. Vrstile so se analize, ki so jih
študije svetovalnih hiš (Gartner, IDC, Giga, Forrester) popolnoma potrdile. In
rezultati vseh študij so bili vse prej kakor
vzpodbudni za podjetja z razdrobljenimi
informacijskimi sistemi, ki so pretežni
del pobude za informatizacijo prepustile
posameznim oddelkom.
Največja tveganja oziroma pomankljivosti in minusi, ki jih je takšen pristop prinesel podjetju so:
Izguba nadzora nad kosistentnostjo
informacijskega sistema
Kompleksnost upravljanja in administracije
Premajhna razpoložljivost podatkov
končnemu uporabniku
Podvajanje in zaščita podatkov v podjetju
Nevarnost pred vdori
Nesprejemljivo visoki stroški obratovanja - TCO
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Zaključek je jasen.
Razdrobljen informacijski sistem je neučinkovit in predrag. Če se osredotočimo zgolj na sistemsko infrastrukturo je
problematično veliko število različnih,
slabo izkoriščenih strežnikov z mnogo
kopij operacijskih sistemov. Kompleksno
je njihovo mesebojno povezovanje in njihovo upravljanje. Velik problem je tudi
zagotovitev varnosti in razpoložljivosti
podatkov, nesprejemljivo visoki postanejo stroški upravljanja.
Če ste tudi v vašem podjetju prehodili
podobno pot in se ubadate z naštetimi
problemi, vam bo morda zanimiva naša
prihodnja tema. Prihodnjič torej o tem,
kako se z mainframe pristopom v standardnem odprtem Wintel okolju lahko
izognemo večini problemov s katerimi
se srečamo pri razdrobljeni infrastrukturi. Kako izkoristiti lastnosti, ki jih nudi
CMP arhitektura in zgradba strežnika
ES7000 za poensotavitev in večjo zanesljivost infrastrukture in enostavnejše
upravljanje. Takšen pristop tudi bistveno
zniža skupne stroške obratovanja, a o
A
vsem tem v naslednji številki . . .

EXPRESS TEST - Računalniške komponente za vgradnjo - Osnovna plošča VIA Eden

VIA Eden - raj na zemlji?
Avtorji: Branko Badrljica - informacije: PCX d.o.o., Ljubljana
otovo ste slišali že mnogokrat tiste klišeje o miniaturizaciji in razvoju.
Milijoni tranzistorjev, milijarde Hertzov, terabajti in podobni izrazi strašijo med uporabniki že leta. Ste vedeli, da je Sony spravil videokamero in
televizijo v ročno uro? Ali pa, da je IBM tja spravil celoten računalniček in nanj
instaliral Linux? Kaj pa pravite na najnovejše generacije prenosnikov?

G

Vse to je zanimivo, vendar te stvari služijo
hvaljenju proizvajalcev ali kot temu
pravijo, daje jim
"bragging rights" in
nimajo neposredne
uporabne vrednosti. Tu pa je VIA
pravkar dosegla pomemben zadetek v
polno s svojo Eden
tehnologijo. Bistvo
tega je v dveh, posebej razvitih stvareh:
C3 procesor. Gre
za procesor na
S370 podnožju
in z Intel P5-III/
Celeron združljivim vodilom, katerega osnovna odlika je
izjemno nizka poraba in visoko razmerje
MIPS/Watt. C3 mogoče hitrostno ni kaj
prida že v primerjavi s 600 MHz Celeronom, vendar porabi cca 5W ali celo
manj! Snovalci so se izognili vsem posegom, ki bi zahtevali višjo ceno ali večjo
porabo energije z nesorazmernim povečanjem hitrosti. Tako je C3 izjemno ekonomičen, zaostaja pa za Celeronom v celoštevilčnih operacijah in zlasti v operacijah s
plavajočo vejico. Tako ne pričakujte od C3
spektakularnih rezultatov pri igranju iger
zadnjih generacij, se pa lahko zelo solidno
obnese pri opravilih kot so Microsoft
Office aplikacije, nekateri CAD programi
in praktično vseh stvareh, ki ne zahtevajo
veliko FPU naporov.

Tako so nastale
zelo majhne osnovne plošče,
bistveno manjše od dosedanjih µATX in FlexATX plošč, vendar je šele s pojavom "Eden"-a
mogoče PC-ja vdelati praktično kamorkoli in
to za smešno majhen denar! Mogoče vam bo
kdo omenil namenske PCje, biskuit PCje in
podobne stvari, vendar te stvari stanejo od
400 EURO-v navzgor in to za ubogo 486-ko ali
komajda Pentiuma. Nove VIA-ine ponudbe pa
so povsem druga zgodba,
saj so zaradi integriranega
CPU (ki je v µBGA ohišju in
zalotan v tiskanino, tako kot
čipset sam) ter mnogih funkcij v samo osnovno ploščo
pravzaprav cenejši od klasične rešitve. Ob
tem pa stvari povsem solidno delajo in so primerne še za kako drugo aplikacijo in ne samo
za mini pisarniški PC.

Po drugi strani pa ima C3 kar soliden
predpomnilnik - kar 128K L1 in 64K L2,
kar je lepo primerljivo s Celeroni prejšnje
generacije (torej ne-Tualatini). Poleg tega,
C3 lahko komunicira z zunanjim svetom
preko 133 MHz vodila, medtem ko Celeroni trenutno premorejo le 66 MHz oziroma 100 MHz frekvenco vodila. Tako bodo
različni sintetični testi prikazali ubogega
C3 kot zgubo, čeprav v realnih aplikacijah
sploh ni tako.

Nekaj dni nazaj so nam pri podjetju PCX posodili za nekaj dni verjetno prvo ploščo pri nas iz
serije "Eden" - model VT-6010 ali bolje rečeno razvojni vzorec. Dobili smo jo s priklopljenim
trdim diskom, na katerem so bili instalirani
Windows 2000 Pro. Očitno se je za ploščo navdušil še nekdo v PCX in se je malo poigral še
sam, preden so poslali ploščo naprej. Več o tem
na CD HYDRA #2, katerega ste verjetno dobili
priloženega ob reviji ali pa si oglejte članek na
A
http://www.elektronika-fd.com.

"Eden" tehnologijo podpornih čipov na osnovni plošči, ki
vsebujejo poleg
osnovnih praktično vse funkcije, za katere bi v
klasični osnovni
plošči potrebovali kar nekaj dodatnih kar tic.
Poleg tega ima
tudi sam nabor
majhno porabo
in zavzema malo
prostora.
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Širokopasovni brezžični prenos podatkov
Primerjava radijskih (LMDS) in optičnih (FSO) povezav
Avtor: Andrej Potočnik, Fibernet d.o.o.
LMDS (Local Multipoint Distribution System) in FSO (Free-Space Optics) sta dva vodilna načina
povezovanja skozi atmosfero na daljavo. Primerjava temelji na zahtevah po pasovni širini,
dostopnosti in razdalji. V računu je tudi končna cena postavitve, ki vključuje ceno opreme, ceno
namestitve, ceno dostopnosti in ceno licenčnega spektra frekvence.
Obe tehnologiji sta tipa line of sight (vidna povezava med oddajnikom in sprejemnikom). Obe
tehnologiji pa sta dovzetni na ovire, redčenje atmosfere, disperzijo, razpršenost in absorpcijo
signala. Na vsako tehnologijo vplivajo drugačni meteorološki pojavi. Problematični atmosferski pogoji so
iskrenje, dež in megla.
LMDS radijska povezava
LMDS je širokopasovni brezžični pointto-multipoint (PMP) komunikacijski sistem, ki deluje na približno 20 GHz
(odvisno od licenc države). Uporablja se

Tukaj šteje velikost dežnih kapljic, iskrenje in redčenje v ozračju. Dež povzroča
depolarizacijo LMDS signala, oslabi signal in vodi v slabo izolacijo interference
med sosednjimi območji.

Optična FSO
povezava

Slika 1: LMDS radijska povezava
lahko za dvosmeren prenos glasu, podatkov, interneta in celo video signala
(slika 1).
LMDS lahko zagotavlja razdeljeno delo
skozi različne večdostopne tehnike, kot
so FDMA (Frequency Division Multiple
Access), TDMA (Time Division Multiple
Access), ATDD (Adaptive Time Division
Duplexing). Na obzorju so nove prenosne tehnike, kot sta W-ATM (Wireless Asynchronous Transfer Mode) in brezžični
IP.
PMP brezžična fiksna omrežja so bila nedavno razvita za hitre povezave vozlišč
omrežja. LMDS zagotavlja efektivno rešitev pri povezavi do končnega uporabnika. Tej rešitvi pravijo tudi last mile rešitev. Pri LMDS antenah je potrebno paziti
na interferenco, ki pa nam jo pomagajo
rešiti polarizirane antene.
Dež je največja težava za LMDS sisteme.
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FSO je tehnologija,
ki deluje preko optičnih signalov po
zraku. Obnašanje
te tehnologije je
podobno optičnim
sistemom. Namesto fokusiranja izhoda polprevodniškega laserja ali
LED diode v optično površino, je izhod tanek žarek, ki
gre skozi zrak do
sprejemne naprave. FSO naprave delujejo med 780 in 900
ter 1500 in 1600nm valovne dolžine.
Večina FSO proizvajalcev ne uporablja
valovno dolžino 1300 nm zaradi slabega
prenosa skozi
atmosfero.
FSO povezavo
sestavlja par
FSO oddajnika
/sprejemnika,
ki sta povezana z žarkom.
Komunikacija
je polni duplex. Z razliko
od LMDS, mora biti FSO umerjen za prenos v obe smeri na isti pasovni širini.
Slika 2
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FSO sistemi so v naravi enostavnejši kakor LMDS povezave. Današnji sistemi ponujajo pri eni povezavi polni duplex pri
1Gbps. Laboratorijski test z multivalovno dolžino pa je prekoračil hitrosti
160Gbps (polni duplex).
Največja težava FSO povezave je megla.
Molekule zraka in vode absorbirajo, raztresajo in odbijajo žarke, ki hočejo priti
skozi. Težave se lotimo na dva načina.
Prvi način je načrtovanje povezave, kjer
lahko dobimo kronološke podatke o vidljivosti skoraj za vsako mesto. Drugi na
čin je, da večina FSO proizvajalcev ponuja proizvode, ki delujejo v večjem infrardečem spektru. Z večjim spektrom žarek
lažje prodre skozi meglo.

Primerjava
FSO je cenejši in ga je lažje namestiti.
Zagotavlja večji frekvenčni spekter, ki se
ga lahko tudi nastavlja. Najpomembnejša
je fleksibilnost, ki pa je LMDS ne more
zagotoviti. LMDS lahko reši težavo za kratek čas, FSO pa je trajna rešitev. Spodnja
tabela prikazuje nekaj ključnih primerjav
med FSO in LMDS. Podatki so razporeje-
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Tabela 1
ni od investicijskih zahtev, postavitvenega časa in tehničnih karakteristik.

O proizvajalcu:

LightPointe je vodilni proizvajalec FSO
naprav na trgu. Naprave tega proizvajalca
podpirajo protokole GigE, SONET /SDH,
ATM, FDDI, Ethernet, Fast Ethernet, … Sistemi
delujejo s hitrostmi 10 Mbps, 20Mbps, 155
Mbps, 622Mbps in 1.25Gbps pri valovni dolžini 850nm in 2.5Gbps pri valovni dolžini
1550nm. Za utrditev vodilnega položaja na
tem tržišču, bodo letos hitrosti sistemov
narasle na 10Gbps s štirimi OC48 lambdami.
LightPointe FSO izdelki hitro in poceni pove-

žejo podjetja in internet dobaviteljev v optično infrastrukturo. Specifične prednosti vključujejo:
velik spekter hitrosti (10Mbps do
2.5Gbps, 10Gbps je v razvoju)
okolju prijazno
možnost postavitve na strehi in/ali za okni.
enostavno vstavljanje v že obstoječo omrežje
neodvisna topologija (point-to-point, mrežna, prstan, point-to-multipoint)
znatno manjša cena od povezave z optičnim vlaknom
ni potrebna licenca
hitra postavitev: namestitev lahko traja
nekaj ur namesto nekaj mesecev ali let
LightPointe v Sloveniji trži Fibernet d.o.o.,
Ljubljana.
A

Nov univerzalni vpenjalni okvir za SMD tiskalnik LPKF ZelPrint PTC 350
Informacije: www.lpkf.si, tel.: 04 2013 800
LPKF je predstavil novost na polavtomatskem tiskalniku ZelPrint PTC350,
ki še poveča njegovo uporabnost. Nova
rešitev, univerzalni adapter, je namenjena uporabi različnih okvirov, ki jih
stranke že imajo. Sicer pa priporočajo
uporabo napenjalnih okvirov ZelFlex, ki so namenjeni za hitro menjavanje
šablon.
Obstoječi okvir se s pomočjo vijakov
pritrdi v univerzalni okvir. Le-ta se
hitro in enostavno vpne v tiskalnik s
pnevmatskima cilindroma. Ponovljivo
vpenjanje omogoča uporabo optimalnih tiskalnih parametrov, ki so osnova
za dobre rezultate pri opremljanju
SMD vezij.
Konstrukcija vakuumske tiskalne mize
omogoča tiskanje tako fleksibilnih kot običajnih tudi dvostranskih tiskancev. A
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Požarno zaščitene elektro instalacije
Integriteta kabelskega sistema
Avtor: Bojan Postrašija FINEA TRADE d.o.o. Maribor
Kako zagotoviti delovanje naprav v primeru požara, ki so življenskega pomena za reševanje ljudi in premoženja. To je
vprašanje, ki si ga zastavlja vse vee projektantov in izvajalcev elektro instalacij. Osveščenost ljudi je tudi na področju
elektro instalacij naredila korak naprej. Zavedati so se pričeli nevarnosti, ki jo ob primeru požara povzročajo izolacijski
materijali kablov in žic, ki bazirajo na osnovi PVC. V svojem razvoju je
kabelska industrija iskala vedno nove materiale, ki bi ispolnjevali vse strožja merila glede obremenjenosti prostora. Osnovni moto pri izbiri materialov
pa je vse kakor možnost recikliranja po uporabi.

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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Večje število požarov po Evropi v preteklosti, ki so imeli za posledico tudi večje
število žrtev, je privedlo do novih spoznanj, kako zagotavljati osnovne funkcije
delovanja posameznih sistemov v javnih
prostorih, kjer se zadržuje večje število
ljudi.
Sistemi, ki morajo brez pogojno delovati
v takšnih primerih so:
Osnovno napajanje
Zasilna razsvetljava
Klima
Naprave za odvod dima
Požarna dvigala
Šprinkler naprave itn.
Takšno delovanje pa lahko zagotovimo
samo s pravilnim izborom vgrajenih
komponent, katerim pa je osnova brezhalogenski kabel, kot povezovalni člen v
napajanju naprav.
Brezhalogenska izolacija
Kot že samo ime pove, izolacija s to oznako ne sme vsebovati halogenov: klora,
fluora in broma. Primer: PVC (polivinilklorid) izolacija vsebuje halogene, ki v
požaru povzročajo tvorbo strupenih in
jedkih plinov, ki so povzročitelj največ
žrtev in materialne škode.
Kable in žice z brezhalogensko izolacijo
uporabljamo za instalacije v objektih,
kjer je zahtevana ali priporočena večja
varnost.
Brezhalogenski funkcijski kabli
So kabli, ki se zaradi svojih izboljšanih
lastnosti v požaru uporabljajo za električne instalacije v objektih, v katerih je zaradi njihove pomembnosti, velike koncentracije ljudi oziroma premoženja, zahtevana visoka stopnja varnosti. Tipični
tovrstni objekti so:
veleblagovnice
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gledališča, kinodvorane, šole
bolnišnice, domovi za ostarele, zaklonišča
predori, letališča, banke, zavarovalnice
kemijski in petrokemijski obrati
elektrarne, jedrske elektrarne
vojaški objekti
transportna sredstva (železnica, avtobus,
Optimiranje vedenja kablov v
požaru
Pri procesu izgorevanja se pretežno odvijajo tako imenovane radikalne reakcije,
pri katerih močno reaktivni delci (radikali) sprožijo verižno reakcijo.
Požarnozaščiteni kabli zato vsebujejo
mineralna zavirala, ki na različne načine
preprečujejo nastanek take verižne reakcije. Zavirala se pri procesu izgorevanja
razgradijo v popolnoma nenevarne končne produkte, kot so kovinski oksidi, voda in ogljikov dioksid CO2.
Za ta proces pretvorbe pa potrebujemo
zelo veliko energije, ki jo odvzamemo
procesu izgorevanja in s tem zmanjšujemo število nastalih radikalov. Sproščena
voda se kot para izloči skozi površino
materiala in hkrati preprečuje vdiranje
kisika do polimera.
Najpomembnejši pojmi in karakteristike požarnozaščitenih kablov:
brezhalogenska izolacija
zaviranje širjenja plamena (Falmmwidrig/Flame retardant)
brez širjenja plamena (Keine Brandforleitnung/Non-flame propagating)
ohranitev izolacijske sposobnosti (Isolationsrerhalt/Circuit integrity)
ohranitev funkcionalne sposobnosti
emislija dimnih plinov
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emislija strupenih (toksičnih) plinov
emislija jedkih (korozivnih) plinov
netaljivost
požarna obremenitev
indeks kisika.
Zaviranje širjenja plamena/IEC 3321 VDE 0472, 804. del metoda testiranja B
Kabli s to oznako pod vplivom vžigalnega plamena sicer zagorijo, vendar se izgorevanje pri posameznem kablu širi le
malo izven območja gorenja in samo
ugasne, ko vžigalni plamen odmaknemo.
Drugače pa je pri vertikalni namestitvi
kablov, npr. V navpičnih kabelskihz jaških, kjer ni možno preprečiti nadaljnega
izgorevanja (kaminski učinek vleke). Da
bi preprečili ta pojav, potrebujemo kable
v skladu z odsekom "Brez širjenja plamena".
Brez širjenja plamena/IEC 332-3 VDE
0472, 804. del metoda testiranja C
Kabli, ki ne širijo požara, se pod vplivom
vnetnega plamena sicer vnamejo, vendar
se zgorevanje kljub navpični namestitvi
kabelskih snopov ne širi dalje in ko plamen pojenja tudi žarišče samo ugasne.
Ohranitev izolacijske sposobnosti
IEC 331/ VDE 0472, 814. del
Izolacijska sposobnost nam pove, koliko
časa lahko prosto položen in pod določenimi pogoji požaru izpostavljen kabel
ohrani svojo izolacijsko sposobnost t.j.
Dokler med vodniki ne pride do kratkega stika. Ohranitev izolacijske sposobnosti je označena s kratico FE (npr. FE 180
pomeni ohranitev izolacijske sposobnosti včasu 180 minut).
Ohranitev funkcionalne sposobnosti
DIN 4102, 12. del
Ohranitev funkcije (po DIN/VDE 4102,
del 12) se nanaša na vedenje celotnega
kabelskega sistema vključno s pričvrstilnim materialom. Funkcionalna sposobnost kabelskega sistema ni odvisna
zgolj od kablov temveč tudi od uporabljenega materiala za pričvrstitev kablov.
Ohranitev funkcije je označena z E (npr.
E 90 pomeni ohranitev funkcije v času
90 minut). V času predpisanega trajanja
ne sme priti do kratkega stika ali prekinitve.

To temo bomo obravnavali v nadaljevanju saj je ključnega pomena za kabelski
sistem.
Minimalna emisija dimnih plinov
IEC 1034/VDE 0472, del 816
V požaru lahko močna zadimljenost tako
poslabša vidljivost v zgradbi, da ni več
mogoče razpoznati zasilnih in evakuacijskih poti. To nevarno ogroža varnost
ljudi v javnih zgradbah, na postajah podzemske železnice, tunelih itn. Kot primer
velike emisije dima naj služi mehki PVC.
Za pojav take zadimljenosti je manj kriv
sam PVC, ampak velike količine mehčas z
vsebovanimi aromati, ki jih dodajajo
PVC-ju.
Gostoto dima merimo po sistemu IEC
1034-1 in 1034-2, tako, da gostoto dima
ugotovimo s koleracijo svetlobne presevnosti skozi dimni plin. Odvisno od preseka vzorca, ki ga merimo, ne sme biti preostala svetlobna presevnost manjša od
50, 60 ali 70%. Navedeni kabli tvorijo
izredno malo dima; nastali dim absorbira
le 5% svetlobe, vidljivost zaradi tega ni
ovirana.
Strupeni (toksični) plini
Pri procesu izgorevanja ni mogoče preprečiti sproščanje manjših količin toksičnih plinov. Dimni plini ne smejo vsebovati spojin halogenov z vodikom (HCL,
HF, Hbr) ter drugih zelo strupenih plinov (fosgen, HCN). Enako velja za žveplene in dušikove okside. Z uporabo takšnih
kablov se potencial toksičnih nevarnosti
bistveno zmanjša.
Korozivni (jedki) plini
IEC 754-2 / VDE 0472, del 813

Netopljivost (toplotno raztezanje)
VDE 0472, del 615
Na osnovi elektronskega zamreževanja
ohranijo toplotno stabilni kabli in vodniki tudi pri visokih temperaturah (več kot
100°C) svojo mehanično trdnost in so
netaljivi. Elektronsko zamreženi materiali se ne izločijo s kaplanjem in zagotavljajo zaradi tega tudi veliko zaščito pri prečevanju kratkih stikov.
Požarna obremenitev
Kot požarno obremenitev smatramo tisto količino energije, ki se sprosti pri izgorevanju. Požarno obremenitev kablov
izračunamo iz izgorevalne toplote (kurilna vrednost) in količine uporabljenih
gorljivih materialov, ki tvori enoto mere
za predvidene varnostne ukrepe (npr. Za
odmero sprinkler napeljav in izbiro
nosilnih sistemov za kable).
Indeks kisika
Stopnjo vnetljivosti uporabljenih umetnih mas določamo s indeksom kisika
(LOI = Low Oxygen Index). V kolikor
količnik presega odstotek kisika O2 v
zraku velja, da je ta material nevnetljiv
(odporen proti požaru).
LOI 23 gorljiv
LOI 24-28 pogojno nevnetljiv
LOI 29-35 nevnetljiv
LOI 36 posebno nevnetljiv
V prešnjem poglavju so bile predstavljene karakteristike požarno zaščitenih
brezhalohenskih kablov. Kot lahko vidite
je izrednega pomena izbor glede na
funkcijo, ki bi jo naj opravljali. Vednar
tukaj prihaja do največjih zmot pri projektiranju in izvedbi.
Že nekaj let se v Sloveniji projektirajo in
v posameznih objektih uporabljajo po-

Pini s korozivnim učinkovanjem se v prostoru vežejo z vlago in povzročajo nastajanje agresivnih kislin. Te lahko že pri
manšem obsegu požara povzročijo obsežno škodo predvsem na kovinskih konstrukcijah in celi zgradbi ali znotraj celotnih sistemov.
Tako se pogosto dogaja, da nastane škoda
tudi na mestih, ki jih požar sam neposredno ni dosegel. Zlasti so ogroženi
elektronski sklopi in električni kontakti
pa tudi prostostoječe ali celo z betonom
zalite jeklene konstrukcije. Kabli po tem
standardu emitirajo le malo korozivno
delujočih plinov.
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žarno zaščiteni kabli. Vendar s tem, ko
smo vgradili požarnozaščitene kable, nismo v bistvu še nič naredili. Kabli so deklarirani za opravljanje funkcije v razredu E 30 ali E 90, kar pa dosegajo le položeni na požarno zaščitene elemente.

čiten kabel v primeru požara
ne spremeni lege kakor je bil
položen. Dopuščeno je spreminjanje položaja vsled delovanja toplote samo do določene meje, ki pa se kasneje ne
sme prekoračiti. Kabel podvržen gorenju spremeni
svojo obliko a ne svojstva za
kar je namenjen. Notranji
mineralni izolacijski material
ostkleni in s tem postane
krhek. V primeru, da spremeni v tej fazi
svojo končno lego (prekomerno povešanje ali pad polic), pride med vodniki do
kratkega stika in to pomeni, da določena
naprava, ki je v teh trenutkih življenskega pomena, ne bo nič več delovala.

Kabelski kanal - 20 kg/m

Konzola 50 x 50 x...

1

Položitev v cevi z ESM

Položitev v cevi z GSM

2

SSW (Inox)
Stropno-zidna zanka

3

DIN/VDE 4102,
del 12
Predpisuje kako
mora bit izveden
kabelski sistem za
opravljanje funkcije E30/E90. Vključuje vse elemente
sistema vključno s
spojnim materialom (razvodne doze), ki predstavlja
tudi pomemben
del v celotnem sistemu. Sistem je
povezan s keramičnimi spojkami,
ki se zaščitene v
brezhalogenskem
ohišju pritrjujejo
n e p o s re d n o n a
steno/strop s požarnozaščitenimi
zidnimi vložki.

Nekaj načinov polaganja kablov: 1 - polaganje v kanal, 2 - položitev v
cev z ESM in GSM, 3 - stropno-zidne zanke iz legiranega jekla
Funkcija sistema E 30
Sistem je v funkciji E 30, če opravlja
svojo funkcijo 30 minut pri 860°C.
Funkcija sistema E 90
Sistem je v funkciji E 90, če opravlja
svojo funkcijo 90 minut pri 1020°C
Dosedanja praksa je bila, da so se požarno-zaščiteni kabli polagali kar na obstoječe nosilne elemente (police), z ostalimi
kabli, kar je v redu glede požarne obremenitve. Zelo narobe pa je zaradi neprilagojenosti nosilnih elementov za ta
namen. Izredno važno je, da požarnozaš-
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Kako pa pri nas?
Vse prevečkrat se dogaja, da se ne spoštuje predpisov in navodil, ki so sestavni
del vsakega projekta. Ravno v tem segmentu je spoštovanje navodil izrednega
pomena, saj gre za človeška življenja, ki
so zaradi nespoštovanja, včasih pa tudi
zaradi nevednosti izpostavljena volji
posameznika, najsi gre za investitorja, ki
razmišlja predvsem o stroških, bodisi
montažerja, ki bi s tem dodatno zaslužil.
Ne smemo pa pozabiti tudi na zavarovalne premije, ki so lahko ob kvalitetni vgrajeni opremi tudi bistveno nižje.
A
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Uporaba detekcije ogljikovega
monoksida za javljanje požara
Avtor: Marko Rebolj, Zarja elektronika d.o.o.

Prispevek vsebuje kratek opis različnih možnosti
detekcije požara: dim, plamen, temperatura, možnosti detekcije plina, prednosti in slabosti pri uporabi za
javljanje požara, razlike v načinu in hitrosti širjenje
dima oz. plinov. Dodan je povzetek angleških navodil
za uporabo CO javljalnikov in praktične izkušnje na
objektih z že vgrajenimi javljalniki CO.
1. UVOD
Sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanja
požara ter alarmiranje že dolgo časa
uspešno rešujejo življenja in preprečujejo gospodarsko škodo. Različne raziskovalne razvojne skupine v svetu iščejo
možnosti in načine že dobre sisteme še
izboljšati, predvsem na področju razlikovanja med začetnim požarom od okoliščin, ki so podobne požaru, pa niso nevarne. Izboljšanje razmerja pravih proti
neželenim alarmom je posebno pomembno tam, kjer je javljanje povezano z evakuacijo velikega števila ljudi (hoteli,
šole), s krmiljenjem različnih naprav za
preprečevanje požara (vgrajeni sistemi
avtomatskega gašenja z dragimi gasili) in
kjer so sistemi javljanja vgrajeni v okolju,
kjer lahko pride do netipičnih, počasi se
razvijajočih požarov.
Moderna elektronika omogoča graditev
poceni kompleksnih mikroprocesorsko
nadzorovanih naprav, tako v požarnih
centralah kot v javljalnikih. To omogoča
uporabo zapletenih algoritmov za vrednotenje spreminjanja merjenih fizikalnih
veličin, ki so značilne za gorenje: toplota,
dim, različni plini, sevanje v infrardečem
ali ultravijoličastem delu spektra ter primerjanja njihovih medsebojnih velikosti.
Raziskave v svetu potekajo v več smereh:
Čim bolj natančno izmeriti in zapisati
potek spreminjanja merjenih veličin
pri znanih požarih različnih snovi v
različnih realnih okoljih in na ta način
določiti značilnosti (fire signatures),
ki bi jih lahko upoštevale ali moderne
požarne centrale za vsak javljalnik
posebej ali pa že javljalniki sami s svojimi mikroprocesorji. V algoritmih so
lahko upoštevani podatki samo enega
ali več javljalnikov, ki so razporejeni v
različnih delih prostora. Število zna-

čilnih potekov je zelo veliko, ker je
razvoj požara zelo odvisen od načina
vžiga, gorečega materiala, dovajanja
kisika, velikosti prostora, zračnih
tokov v prostoru, upoštevati pa je
potrebno tudi kvaliteto "normalnega "
ozračja (ko ni požara).
Odkriti nove načine detekcije fizikalnih veličin, ki nastanejo ob požaru.
Število požarnih javljalnikov v objektu
je običajno zelo veliko, zato je pri načinu detekcije potrebno upoštevati
ceno v javljalnik vgrajenih detektorjev/senzorjev, njihovo življenjsko dobo in stabilnost (zaradi kasnejšega
rednega vzdrževanja) ter majhno
porabo energije. Izjemo predstavlja
aspiracijski tip dimnega javljalnika,
pri katerem je detekcijski del zapleten
in zelo drag, vendar s sistemom cevovodov z vzorčevalnimi odprtinami lahko nadzira veliko površino v objektu
ter s tem kompenzira visoko ceno
detekcijskega dela. Podobno velja za
žarkovni dimni javljalnik, ki tudi nadzira veliko površino.
V en javljalniku vgraditi več detektorjev za različne fizikalne veličine in z
moderno elektroniko primerno ovrednotiti signal vsakega detektorja posebej ter njihovo medsebojno razmerje.

2. KRATEK PREGLED OBSTOJEČEGA
IZBORA JAVLJALNIKOV
Ionizacijski dimni javljalniki so bili še
pred desetletjem najpogosteje uporabljeni javljalniki. Imajo zelo dobro
občutljivost za dime z majhnimi dimnimi delci (požar z ognjem) in nekoliko manjšo za tleče požare z večjimi
dimnimi delci. Zelo so občutljivi za
različne aerosole v zraku, ki povzročajo lažne alarme. Problematična je tudi
vsebnost radioaktivnega izotopa Americij 241. V nekaterih specialnih pri-
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merih se še vedno uporabljajo, običajno pa jih v celoti zamenjujejo optični.
Optični dimni javljalniki imajo podobne lastnosti kot ionizacijski, vendar
imajo večjo občutljivost za večje
dimne delce, občutljivost za črni dim
je manjša. Nekateri proizvajalci zagotavljajo, da so s posebno izvedbo
merilne komore in dvema sprejemnima IR diodama v merilni komori
izenačili občutljivost za vse vrste
dima. Dandanes so optični dimni javljalniki "srce" vseh sistemov za zgodnje odkrivanje požara. Uporabljajo se
praktično v vseh zaprtih prostorih.
Ostali tipi se uporabljajo bolj izjemoma, tam, kjer so prisotne motilne veličine, ki bi povzročale lažne alarme, ali
v izrednih okoljih (visoka vlaga, visoka ali nizka temperatura itd.)
Temperaturni javljalniki različnih
izvedb (točkasti, linijski, različne
sonde) so zelo zanesljivi in praktično
ne dajejo lažnih alarmov. Slabost njihove uporabe je, da lahko javijo požar
šele takrat, ko temperatura v prostoru
naraste na visoko (nenormalno) vrednost ali hitrost naraščanja temperature preseže normalne vrednosti, to pa
je takrat, ko je požar že precej razvit.
Plamenski javljalniki različnih izvedb
(IR, UV, kombinacije IR/UV, 2xIR,
3xIR) so zelo zanesljivi javljalniki, ki
pa so občutljivi samo za gorenje s plamenom. Nekatere vrste z več detektorji so zelo primerne tudi za javljanje
požara na prostem (izven objektov).
Več detektorjev v enem javljalniki
pomeni večjo odpornost na motilne
veličine (sonce, vroči predmeti, varjenje itd, predvsem, ko se njihovo sevanje odbija od valovite vodne površine
ali vrtečih se predmetov), vendar
imajo zato bistveno višjo ceno.
Nekateri plamenski javljalniki so
občutljivi samo za gorenje organskih
snovi (snovi, ki vsebujejo ogljik, ker
zaznavajo značilen spekter vročega
ogljikovega dioksida), drugi pa tudi za
gorenje anorganskih snovi kot n.pr.
vodik, magnezij itd.
Kombinirani javljalniki se uporabljajo
predvsem v kombinaciji optični dimni/temperaturni. Pogosto se jim lahko
programira različen način delovanja:
samo kot dimni, samo kot temperaturni ali kot kombinirani. Različni proizvajalci uporabljajo različne algoritme
za kombinacijo signalov z obeh detektorjev, največkrat pa temperaturni
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detektor vpliva na občutljivost dimnega. Nekateri imajo v spominu shranjene poteke različnih vrst požarov (fire
signature) in dejanske izmerjene veličine primerjajo s shranjenimi poteki
in na ta način (z nekoliko zakasnjenim
javljanjem) javijo požar ob manjšem
številu lažnih alarmov. Uporabljajo se
tudi v prostorih s pogosto spreminjajočo se namembnostjo.
Ročni javljalniki so še vedno zelo pomembni, saj omogočajo prisotni osebi
javljanje požara v najzgodnejši fazi, ko
ga avtomatski javljalniki še niso zaznali ali v sistemih, kjer avtomatski javljalniki sploh niso vgrajeni. Pogosto se
uporabljajo (primerno označeni) tudi
za takojšnje aktiviranje vgrajenih sistemov avtomatskega gašenja.

3. PLINSKI POŽARNI JAVLJALNIKI

3.1 Plinasti produkti gorenja in različni senzorji za detekcijo plina
Kemijske reakcije ob požaru povzročajo
poleg že omenjenih produktov (toplota,
dim, sevanje) tudi razvoj različnih plinov: ogljikov monoksid CO, ogljikov
dioksid CO2, voda H2O, nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki, alkoholi in kisline.
Večina gorečih snovi je organskega izvora, zato nastanejo ob gorenju predvsem
CO, CO2, H2O. Pri temperaturah nad
200°C pa nastanejo tudi dušikovi oksidi
NOx in dušikovodiki NHx zaradi vezave
kisika in dušika, ki sta normalno prisotna
v zraku ter ob požaru nastajajočega vodika. V naslednji tabeli je naštetih nekaj
senzorjev za detekcijo različnih plinov z
osnovnimi lastnostmi, kot je v tabeli 1.
OPOMBA: Tabela je povzeta po enem
od proizvajalcev plinskih požarnih javljalnikov ( ) in so zato nekateri podatki
rahlo prirejeni oz. podane skrajne meje,
ki njim najbolj odgovarjajo. Na primer:

Detekcija požara je možna tudi z detekcijo plinov, ki nastajajo
pri požaru. V prete- Tabela 1
klem času je razvoj in
uporabo teh javljalnikov zadrževala predvsem nerazvita tehnologija, saj so bili
detektorji/senzorji
za detekcijo različnih
plinov zelo dragi, porabili so veliko energije, imeli so kratko
življenjsko dobo oz.
se jim je občutljivost
hitro spreminjala.
***nedisperzivna, disperzivna infrardeča spektroskopija
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svetovno znani proizvajalec plinskih
javljalnikov, ki niso za uporabo kot
požarni javljalniki, podaja življenjsko
dobo elektrokemijske celice 5 do 7 let,
drugi proizvajalec (8) navaja življenjsko dobo te celice v požarnem javljalniku 7 let, v tabeli pa je podana 1 do 3 leta.
Eden od proizvajalcev (1) ima v razvoju
poseben senzor, namenjen predvsem javljalnikom požara, ki deluje na optičnem
principu. Med oddajnikom IR sevanja in
sprejemnikom je nameščena posebna
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membrana, ki se ji propustnost za IR
sevanje spreminja v odvisnosti od prisotnosti določenega plina. Z debelino
membrane in vsebnostjo različnih dodatnih elementov se lahko izbere plin, ki naj
ga detektira in občutljivost za ta plin.
Opisani senzor ima štiri sprejemnike,
eden kot referenčni ostali trije pa so
občutljivi za pline CO, NH3 in NO2. Tak
senzor je vgrajen v javljalnik požara v
kombinaciji še z optičnim dimnim in
temperaturnim in naj bi omogočal zmanjšanje lažnih alarmov na skrajni minimum. Proizvajalec ima še nekaj tehnoloških težav z izdelavo.

lak dima se polagoma širi in ko pride
do stropa, se širi pod stropom na vse
strani, kot kaže skica na prejšnji strani.
V kolikor pride do požara s tlenjem,
zlasti če je središče nekje v notranjosti
oblazinjenega pohištva, omare itd, je
temperatura dima lahko nižja od temperature zraka pod stropom in dim ne
more priti do javljalnika na stropu. Na
desni skici je prikazan tak primer.
Nasprotno kot dim pa se CO kot plin
širi tudi z difuzijo, kar nakazujejo
krogi na skici, zato lahko CO tudi v
tem primeru doseže javljalnik.

še odprtine v sosednje prostore. Pri
tem difuzija CO prispeva k temu, da
plin doseže tudi bolj oddaljene javljalnike, dim pa se zadržuje pri tleh. Za
širjenje CO zadoščajo že minimalne
odprtine. Opozoriti pa je potrebno,
da na difuzijo močno vpliva gibanje
zraka (ventilacija, prepih) in v dejanskih razmerah širjenje CO ni tako idealno, kot je prikazano na skici.

3.2 Širjenje dima in ogljikovega
monoksida ob požaru
Dim pri običajnem požaru se zaradi
toplote začne dvigati proti stropu, ob-

Zanimivo je širjenje dima in plina v
sosednje prostore. Dim in CO se širita
tudi skozi priprta vrata ali druge manj-
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3.3 Občutljivost različnih javljalnikov ob različnih fazah požara
Količina različnih produktov gorenja se
v različnih fazah požara (pregrevanje, tlenje, tlenje z žarenjem, začetna faza gorenja s plamenom in popolnoma razvit po-
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žar) spreminja. Temu primerno se različno obnašajo tudi javljalniki različnih
tipov. Spodnji diagram prikazuje njihovo
odgovarjajočo občutljivost. Diagram je
nastal na osnovi meritev v testni komori.
Različni drugi proizvajalci navajajo nekoliko drugačne poteke občutljivosti.
Značilna je karakteristika za CO javljalnike, ki so najbolj občutljivi v fazi tlenja, ki
se odvija z nepopolnim izgorevanjem ter
v fazi razvitega požara, ko v zaprtih prostorih prične primanjkovati kisika in se
zato povečuje delež CO.

3.4 Rezultati preskušanja različnih
javljalnikov v standardizirani
testni komori s standardiziranim
testnim požarom
Na spodnjem diagramu so prikazani reakcijski časi različnih javljalnikov pri preskusu s standardiziranim testnim požarom TF3 (tlenje/žarenje bombaža). Reakcijski čas optičnega, kombiniranega (optični/temperaturni) in CO javljalnika so
približno enaki, ionizacijski pa je javil požar nekoliko kasneje.

Pri preskusu s tlenjem lesa (pyroliza TF2) CO javljalnik požara v štirih minu-
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tah sploh ni javil, ionizacijski pa zelo
pozno. Pri vseh ostalih preskusnih požarih koncentracija CO nikoli ni niti približno dosegla alarmnega praga.
3.5 Rezultati testiranja v realnih
okoliščinah
Na spodnji skici je prikazan potek signalov različnih javljalnikov kot posledica
požara odpadnega materiala v prostoru
velikosti 40 m x 20 m x 3 m, ko je bil s
plamenom vžgan odpadni material
(stare obleke). Javljalniki označeni z 1 so
bili neposredno nad centrom požara,
označeni z 2 pa so bili odmaknjeni 30 m
od centra požara. CO javljalnik nad centrom požara je javil zadnji, oddaljeni javljalniki pa so javili vsi hkrati.

Na naslednji skici pa je realni potek signalov kot posledica požara v oblazinjenem pohištvu. Tak potek je zelo značilen
za bolnice in domove za ostarele, kjer
oskrbovanci kadijo cigarete v posteljah
in pogosto pride do vžiga posteljnine
potem, ko oskrbovanec zaspi. CO javljalnika na stropu in na tleh sta javila prva.

Na spodnji sliki je primer posledice tipičnega požara - tlenja posteljnine, pri katerem se sprošča mnogo ogljikovega dioksida.
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Na naslednji sliki pa je drugi primer (iz
študentskega doma), kjer je uporaba CO
javljalnika zelo upravičena, saj bi dimni
javljalniki pogosto javljal lažni alarm.

3.6 Izhodišča za uporabo CO požarnih javljalnikov
CO požarne javljalnike želimo uporabiti za čim bolj zgodnje odkrivanje
požara, ko je najznačilnejši plin ogljikov monoksid. Ostali značilni plini,
predvsem dušikovi oksidi se pojavljajo šele kasneje, ko so dosežene temperature zaradi požara nad 200°C.
Javljalniki ogljikovega monoksida, ki
se uporabljajo kot javljalniki požara,
se močno razlikujejo od javljalnikov
za detekcijo povečane koncentracije
CO za komercialno oziroma za uporabo v gospodinjstvu. Razlika je v tehnološki izvedbi, predvsem pa v občutljivosti, stabilnosti in življenjski dobi
senzorskih elementov. Meja občutljivosti za predalarm pri nepožarnih javljalnikih CO je pri 70 ppm, meja za
alarm je okoli 250 ppm (koncentracija CO nad 300 ppm je lahko v določenih pogojih že smrtna). Meja za požara je nižja.
Ogljikov monoksid je plin in se z difuzijo širi v vse smeri za razliko od dima,
ki se širi s konvekcijo zaradi toplotnih
tokov v zraku. Toplotna inverzija
(toplejša plast zraka pod stropom ne
vpliva na širjenje CO). Ravno tako CO
lažje prodira skozi ozke špranje in
podobne odprtine, kar omogoča
hitrejšo detekcijo CO v sosednjih
prostorih. Vendar se širjenja CO ne da
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točno predvideti v vseh okoliščinah in
je potrebno vpliv difuznega širjenja
vedno vzeti z rezervo.
CO požarni javljalniki so lahko le
dodatni javljalniki, ne morejo pa
nadomestiti ostalih tipov javljalnikov,
razen v specialnih primerih. Lahko pa
v kombiniranih javljalnikih izboljšajo
varnost pred lažnimi alarmi.
Med proizvajalci CO požarnih javljalnikov obstojata dve smeri s precej
nasprotujočimi trditvami. Po enih
(Tyco) (4) imajo CO požarni javljalniki toliko prednosti pred dimnimi, da
bi v bodoče lahko postali celo prevladujoči javljalniki, konservativnejša
grupa (Apollo (3), ( ), tudi BFPSA (6))
pa trdi, da je delovanje v nekaterih primerih zares idealno, v večini primerov pa se bomo še vedno morali zadovoljiti z različnimi dimnimi javljalniki.
Oba proizvajalca sta opravila številne
teste, tako s po EN54 standardiziranimi požari kot s poskusnimi požari v
resničnih razmerah in prišla do različnih zaključkov. Nekateri rezultati testiranj so prikazani na diagramih na
prejšnjih straneh.
3.7 Zakonodaja
Plinski požarni javljalniki so še tako novi,
da evropski standardi zanje še niso niti v
pripravi. Nemško združenje zavarovalnic
VdS standarde pripravlja, angleški BFPSA
pa je izdal priporočila za uporabo, standard je v pripravi.
V nadaljevanju je kratek povzetek veljavnih angleških priporočil:
3.7.1 Splošni napotki
CO požarni javljalniki ne morejo biti
splošno nadomestilo za ostale požarne javljalnike. Obstojajo pa primeri,
kjer je uporaba CO javljalnikov primernejša od uporabe ostalih tipov.
Visoka koncentracija CO nastaja predvsem pri požarih s tlenjem ali pri že
razvitih požarih, ko prične primanjkovati kisika.
CO se širi podobno kot dim s konvekcijo zaradi toplote, ki se razvije pri
požaru. Razen tega se CO širi tudi z
difuzijo, kar pripomore, da ga lahko
detektirajo tudi javljalniki v sosednjem prostoru, v delih stropa, ki so
ločeni z globokimi nosilci, v tehničnem stropu z razmeroma majhnimi
odprtinami do glavnega prostora ipd.
Možno je, da dežurna oseba alarm s

CO požarnega javljalnika pomotoma
ignorira. Do visoke koncentracije CO
lahko pride zaradi požara, ki ga ob
osebnem pregledu prostora še ni
mogoče identificirati (n.pr. tlenje v
notranjosti
sedežne
garniture).
Odgovorna oseba objekta in vsi prebivalci v objektu morajo biti o tej možnosti obveščeni.
3.7.2 Nevarnosti, kjer lahko CO požarni javljalniki doprinesejo k
hitrejšemu javljanju
Povsod, kjer obstoja nevarnost počasnega tlenja, CO se sprošča še preden
pride do dima.
Prostori, v katerih zaradi motilnih
veličin ni možna uporaba dimnih javljalnikov (kopalnice zaradi pare, prostori z mnogo prašnih delcev v zraku,
uporaba razpršil - dezodorantov).
Spalnice, kjer je dovoljeno kajenje.
Dimni javljalniki so pogojno primerni, temperaturni pa delujejo prepočasi.
Kjer pride ob požaru hitro do pomanjkanja kisika (skladišča umazanega
perila, omare - CO javljalnik izven
omare hitro zazna CO ob požaru).
Kjer vertikalno razslojevanje zraka
zaradi temperaturne inverzije lahko
prepreči širjenje dima, CO se z difuzijo neovirano širi.
3.7.3 Namestitev javljalnikov
BFPSA na splošno priporoča enako
gostoto in razporeditev CO javljalnikov
kot velja za dimne. Vsekakor pa je potrebno upoštevati konkretne razmere in po
možnosti uporabiti različne javljalnike
(CO in dimne).
3.7.4 Nevarnosti, kjer CO požarni
javljalniki niso primerni
Kjer se pričakuje požar samo s plamenom - požar lahko vnetljivih tekočin.
Kjer se pričakuje požar s pirolizo
(npr. pregrevanje električnih kablov).
Za detekcijo požara v klimatskih kanalih, če je namen detekcije preprečevanje širjenja dima v prostore brez požara.
V prostorih, kjer je že normalno povečana koncentracija CO (n.pr. prostori
v katerih delujejo motorji z notranjim
izgorevanjem - viličarji, v garažah
ipd.)
V prostorih z normalno visoko koncentracijo par in plinov, ki lahko
poškodujejo senzorski element: alkoholi (tudi etanol in metanol), vodik,
materiali z vsebnostjo silikonov itd.
Na ubežnih poteh, kjer naj dimni jav-
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Ohišja: mala in velika ohišja, komandna ohišja,
eksplozijsko varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

ljalniki javijo alarm, preden se zmanjša vidljivost in postanejo ubežne poti
neuporabne. Pogosto javijo CO javljalniki alarm v takem primeru kasneje.
3.7.5 Preskušanje, vzdrževanje,
zamenjava
Občutljivost elektrokemijske celice
kot CO senzorskega elementa se s časom zmanjšuje. V določenem okolju je
to zmanjševanje mnogo hitrejše od
pričakovanega. To lahko povzroči
nekontrolirano odpoved javljalnika.
Vedno je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
Preskušanje CO javljalnikov je možno
s preskusno dozo, ki vsebuje določeno koncentracijo CO, s kadilno palčko
ali podobno. Vedno je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.

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

4 NEKAJ ZNAČILNIH PODATKOV
CO POŽARNEGA JAVLJALNIKA
APOLLO

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

Apollo priporoča (7) (8) vgradnjo v
hotelske sobe (ni lažnih alarmov zaradi
sopare iz kopalnic), za bolniške sobe v
bolnicah in domovih za ostarele, spalnice v različnih zavetiščih itd., kot je razvidno tudi iz spodnje tabele. Javljalnik ima
občutljivost nastavljivo v 5 stopnjah kot
prikazuje tabela 2.

pooblaščen servis v delavnici enostavno zamenja.
Pomembno je redno funkcionalno
preverjanje delovanja. Običajni aerosolni testerji ne delujejo, zato podaja
proizvajalec natančna navodila, kako
javljalnik testirati s posebnim pripomočkom, ki proizvaja primerne količine CO (posebne oglene palčke, ki se
uporabljajo tudi kot "grelniki za
roke").
Skladiščenje javljalnikov mora biti v
temperaturnem področju 0°C do
20°C in v čistem prostoru, v katerem
ni hlapov organskih topil.
Temperaturno področje delovanja je
omejeno na 0°C do 40°C, kratkotrajno
na -10°C do 50°C pri relativni vlagi
med 15% in 90%. Izpostavljanje temperaturam pod -40°C in nad +60°C
povzroči okvaro elektrokemične celice.

5 REZULTATI PRAKTIČNE UPORABE CO POŽARNIH JAVLJALNIKOV V VEČJEM OBJEKTU
V Angliji je večji kompleks zgradb šolskega centra (9) že dalj časa (4 leta) opremljen tudi s CO požarnimi javljalniki, ki
so delno zamenjali predhodno montirane optične dimne. Celoten kompleks
sestavlja 49 zgradb, namenjenih bivanju
in šolanju študentov. Vgrajenih je približ-

Tabela 2

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

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

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

ITS- ohišja: informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.
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Okvara elektrokemične senzorske
celice lahko povzroči popolno odpoved javljanja. Zato je predvideno
daljinsko testiranje, ki ga avtomatsko
in redno opravlja požarna centrala
(najmanj enkrat letno, lahko pa brez
škode tudi dnevno) in ugotovi pravilnost njenega delovanja.
Življenjska doba je deklarirana na 7
let. Stalno izpostavljanje visoki temperaturi ali zelo nizki relativni vlagi
lahko življenjsko dobo močno skrajša,
na kar opozori rezultat avtomatskega
testiranja. Elektrokemična celica je
vgrajena v javljalnik na tak način, da jo
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no 3000 javljalnikov, od tega 250 CO.
Kompleks predstavlja visoko požarno
ogroženost, predvsem zaradi koncentracije mladih ljudi, ki tam bivajo, velikega
števila spalnih prostorov, kuhinj itd.
CO javljalnike so vgradili predvsem v
bivalnem delu (spalnice in študentske
kuhinje), kjer je pri uporabi optičnih
dimnih zaradi kajenja v spalnicah in
ožganih toastov v kuhinjah prihajalo do
lažnih alarmov. V naselju so imeli povprečno po 25 do 40 alarmov letno (manj kot
en alarm na zgradbo), velika večina alarmov (75%) je bila zaradi ožganih toastov
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ali podobnih nezgod pri kuhanju. Po
vgradnji CO javljalnikov teh alarmov ni
bilo več. V primeru pa, ko je študent
postavil kuhinjsko krpo na vročo (vendar izklopljeno kuhalno ploščo) in je
krpa pričela tleti, je CO javljalnik pravočasno sprožil alarm.
Večje število CO javljalnikov so vgradili
tudi v prostore gledališča: oder, garderobe, skladišča kostumov, kjer se pojavljajo
lažni alarmi na dimnih javljalnikih predvsem zaradi uporabe pirotehničnih sredstev na odru in kajenja cigaret v garderobah. Zaradi velike količine tekstilnih
predmetov v teh prostorih se pričakuje
požar s tlenjem in razvijanje visokih koncentracij CO.
Po njihovem mnenju je v njihovem primeru zmanjšanje števila lažnih alarmov
veliko pomembnejše od možnega podaljšanja časa do alarma ob pravem požaru
(ki se včasih pokaže v primerjalnih testih
s testnimi požari v testnih komorah).
Število tehničnih odpovedi CO javljalnikov je po njihovih izkušnjah nekoliko
višje (0,9% odpovedi letno) od odpovedi
optičnih (0,6% letno).
Izkušnje po nekajletni uporabi CO javljalnikov se skladajo z zaključkom v
naslednji točki.

6 ZAKLJUČEK
Načrtovalec aktivne požarne zaščite v
objektu ima zahtevno nalogo. Mora se

odločiti za najustreznejši sistem javljanja
izmed velikega števila kvalitetnih javljalnikov različnih vrst in izvedb ter različnih požarnih central.
Pri načrtovanju so mu v veliko pomoč
obstoječi standardi, ki podajajo teoretična navodila, vendar za najnovejše sisteme standardov še ni. Pa tudi pri načrtovanju sistemov, za katere standardi in predpisi obstojajo, mora imeti načrtovalec oz.
projektant obilo izkušenj in znanja, da bo
teoretična navodila standardov znal pravilno prenesti v prakso, da bo načrtovan
sistem zares opravil svojo nalogo, ko bo
prišlo do požara. Izkušnje in znanje načrtovalca se v tem primeru ne nanašajo
samo na temeljito poznavanje delovanja
posameznih vrst javljalnikov in sistemov
javljanja, temveč tudi na temeljito poznavanje objekta, načina dela in življenja v
objektu in s tem povezanih požarnih scenarijev.
V zvezi z novimi CO požarnimi javljalniki
lahko rečemo, da zanje pravih standardov
še ni. Lahko so zelo koristni v nekaterih
specifičnih primerih, vendar ne bo prišlo
do njihove splošne uporabe, kot je sedaj
primer z optičnimi dimnimi javljalniki. V
kombiniranih javljalnikih, ki sedaj običajno vsebujejo senzorje za detekcijo dima
in temperature, lahko dodatni senzor za
CO in druge pline poveča zanesljivost
pred lažnimi alarmi in tudi zanesljivost
javljanja v primeru požara, vendar ne na
splošno, le v določenih primerih.
A
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Sistemi za nadzor dostopa in
registracijo delovnega časa
Avtorja: Branko Badrljica - Avtomatika, Urban Bergant - Titan d.d., Kamnik

Zadnje čase je precej govora o tovrstnih sistemih, tudi na
straneh revije Avtomatika. To je razumljivo, saj se je
napredek avtomatizacije odrazil tudi na tem področju.
Tako se pojavljajo vedno bolj ekonomične in kompaktne
rešitve...
Zakaj torej TITAN-ova prisotnost na tem področju? Kot
enega od razlogov bi lahko navedli zgodovino. Titan že
več kot stoletje izdeluje ključe in ključavnice, zato zelo dobro pozna potrebe
strank in problematiko na področju varnostnih sistemov nasploh. Z nastopom modernejših časov so ponudili zainteresiranim tudi tovrstno opremo.
Tako so že pred desetimi leti ustanovili oddelek TITANtronic, ki se ukvarja z
elektronskimi sistemi za nadzor dostopa.
Zgodovina in razvoj programa
TITANtronic
Podjetje TITAN ponuja ustrezne rešitve
tudi zato, ker je prave velikosti za takšno
delo. Je ravno dovolj veliko, da lahko izvede razvoj in proizvodnjo potrebnih
modulov, obenem pa ne pogojuje razvoja
novih možnosti z velikoserijsko proizvodnjo in je tako primeren partner tudi
manjšim strankam. Za vsakim solidnim
izdelkom stoji veliko razvojnega dela in
izkušenj. Prilagajanje željam strank pa
pomeni evolucijo izdelka, ki je zato
nenehno vse boljši, enostavnejši in varnejši.
Tako je tudi nastal ta program. Skozi leta
izkušenj iz dela na terenu so spoznavali
skupaj z uporabniki dejanske potrebe pri
spremembah in dopolnitvah obstoječih
sistemov. Obstoječi sistemi sedaj zadovoljujejo potrebe najmanjših podjetij, od
praktično enega zaposlenega, do vladnih
organizacij, ki zahtevajo sistem s posebnimi varnostnimi mehanizmi, ki pokriva
objekte, razpršene po celi državi, obnaša
pa se kot ena logična celota.
Dva pristopa
Tovrstnim potrebam so v TITAN-u pristopili z dveh osnovnih strani:
• majhnim uporabnikom, ki zahtevajo
ekonomičnost, kompaktnost in samozadostnost je namenjen sistem "WebLock 3000". Ta pomeni ekonomično
rešitev "out-of-the-box" - uporaben je
praktično takoj, ko odprete embalažo...
• vsem ostalim je namenjen sistem
Power v številnih kombinacijah. Po-
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wer je zasnovan na sistemu WebLock
3000, zato uporabnikom omogoča
neboleče razširitve, saj ni potrebno
zamenjati že instaliranega WebLock
3000, lahko ga le nadgradimo v Power
sistem.
Programska oprema
Programska oprema, ki stoji za sistemi, je
tisti nevidni del celote, ki je vsekakor
omembe vreden, vendar se bomo z njo
ukvarjali v naslednjih številkah. Sestavlja
jo več modulov, ki pa jih tu lahko omenimo.
Programska oprema za WebLock 3000
je sestavljena iz treh glavnih modulov:
• Setup je namenjen instalaciji in služi
začetni postavitvi parametrov pri
montaži kot so čas odprtosti vrat,
način delovanja alarmnega sistema
ipd.,
• Access je namenjen uporabnikom in
omogoča dodeljevanje uporabnikov
in pregled dogodkov v sistemu (dodajanje/brisanje uporabnikov, privilegijev, skupin itd) in
• Bridge služi dostopu in nadzoru
posameznih modulov skozi TCP/IP
protokol preko internet omrežja.
Programska oprema za sistem Power je
bistveno bolj kompleksna, vendar tudi
integrirana v enem programu. Program
"Manager" vsebuje poleg funkcij opisanih modulov tudi dva modula, namenjena specifično Power seriji:
• ClientAccess
Program za pregled podatkov na
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oddaljenem računalniku neposredno
iz centralne relacijske baze podatkov.
Povezava omogoča celoten pregled in
spreminjanje podatkovne baze glede
na dostopne upravičenosti uporabnikov.
• Webaccess
Program za pregled podatkov na oddaljenem računalniku preko internetnega brskalnika.
Modul omogoča: lociranje oseb, pregled zadnjih dogodkov v izbranem
prostoru, pregled delovnega časa zaposlenega v tekočem mesecu.
Ker je osnovni gradnik vseh sistemov
WebLock 3000, ga bomo tu opisali. Bolj
natančno, opisali bomo WebLock v najenostavnejši izvedenki, v naslednjih številkah pa pride na vrsto Power, programska oprema, aplikacije, itn.

WebLock 3000
WebLock 3000 je modul, ki je vgrajen v
praktično in robustno ohišje. Deluje
lahko kot samostojna enota s tipkovnico
in prebira ter vpisuje brezkontaktne kartice, lahko pa je del modularnega sistema
Power.

Slika 2: WebLock 3000 - priključna shema
sem uporaben tudi ko deluje samostojno.
Še več, lahko ga namestimo in začnemo
uporabljati takoj, ko ga potegnemo iz
škatle, saj ima privzete nastavitve, ki
bodo zadovoljile večino uporabnikov.
Osnovna prednost Weblock 3000 pred
konkurenčnimi sistemi je v kombinaciji
cene, zmogljivosti, modularnosti, enostavnosti montaže, uporabe in vzdrževanja, univerzalnosti, robustnosti in estetike.
Nizka cena v tem trenutku pomeni
42.130 SIT (191 EUR) za komplet, ki ga
lahko takoj uporabite. Komplet sestavlja
enota WebLock 3000, 3 avtorizacijske ter

Slika 3: WebLock 3000 - osnovni modul
Čeprav je WebLock 3000 zaključena
celota, ima nekaj dodatnih I/O linij, kar
mu omogoča priklop zunanjih senzorjev,
čitalcev in komunikacijo s PC-jem tudi v
enostavni konfiguraciji. Tako ga lahko z
dodatkom nekaj infrardečih senzorjev
zelo hitro oblikujemo v alarmno enoto,
lahko mu dodamo enoto za branje magnetnih kartic ali modulček za delo z radijskimi ključi z rotacijsko kodo in kriptozaščito (DES)...
WebLock 3000 je najuporabnejši, če je
povezan na računalnik, vendar je pov-

5 uporabniških kartic, CD z literaturo in
programi, tiskana navodila in serijski
kabel.
Ohišje je narejeno iz kakovostne ABS plastike debeline 4 mm. To pomeni, da ga ni
ravno lahko poškodovati ali celo uničiti.
Tako je primeren tudi za montažo zunaj
objektov. Poleg tega je vodo odporen in
prilagojen širokemu temperaturnemu
področju.
Ker WebLock 3000 zaradi narave uporabe ponavadi montiramo na točkah, ki so
najbolj vidne (ob vratih itd.), tudi estetika ni nepomembna. Ohišje je zelo lično
oblikovano, kakovostni materiali in natančna obdelava pa mu dajejo
osebnost. Poleg tega, da ga
lahko dobite v naročeni barvi
(slika 4), so na voljo tudi
druge opcije (imitacija marmorja itd.).
Pokličite jih, verjetno imajo
pravo barvo tudi za vas...

Slika 3: Posebna ponudba - WebLock 3000 za takojšnjo
uporabo
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Enostavnost nameščanja pomeni, da pri montaži potrebujete samo dva vijaka na
izbranem mestu, priklop napajalne napetosti, opcijsko
serijski kabel do računalnika
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Enostavna uporaba vam omogoča delo v
varnih in nadzorovanih pogojih, ne da bi
vas pri tem omejeval varnostni sistem z
dostikrat nepotrebnimi kodami, napačnimi alarmi, zakasnitvami, itd. Če si pravilno zastavite zasnovo sistema in temu
primerno postavite razmerje varnost/
udobje, boste sistem med delom komajda opazili.

Slika 4: Različni tipi WebLock 3000 v
različnih "oblekah"
in kabel do aktuatorja ključavnice. Pri
opcijskem modulu za delo z radijskimi
ključi praktično ni dodatnega dela, saj ga
enostavno vtaknete v WebLock 3000.
Tudi folijska tipkovnica je že na ohišju. Le
za enote, kot so čitalnik magnetnih kartic
in podobno je potrebna posebna enota
in s tem tudi montaža.
Mimogrede, pri TITANtronicu so še
posebno ponosni na svoj robustni čital-

Enostavna nastavitev in vzdrževanje od
vas ne zahteva znanja računalniškega
genija, tako pri uporabi v samostojnem
načinu kot tudi pri upravljanju z računalnika. Vse je poenostavljeno do uporabnega minimuma bez izgube funkcionalnosti. Tako lahko seznam avtoriziranih
kartic vnesete z računalnika, ali pa vsako
kartico posebej "pokažete" enoti in jo
avtorizirate ali prepoveste. Tudi kombinirani pogoji niso problem (kartica+koda,
radijski ključ+koda itd).
Z enostavnim dodatkom vsaj enega infrardečega senzorja in sirene tako lahko
spremenite vaš WebLock 3000 v pravi
mali alarmni sistem za ceno nekaj tisočakov, kolikor staneta senzor in sirena v
katerikoli trgovini z elektronskim materialom, seveda ob funkciji nadzora dostopa, ki jo bo lahko zvesto opravljal še
naprej.

Slika 5: Za odklepanje lahko uporabimo brezkontaktne kartice ali obeske, radijske daljince ali
zunanje čitalce magnetnih kartic
nik magnetnih kartic Samson. Kovinsko
ohišje mu daje odpornost na praktično
vse mehanske vplive okolja in preprečuje zobu časa, da bi pustil na njem sledi.
Na voljo je s svetlečo ali mat nikljano površino...

Slika 6: Samson v delovni vlogi...
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Celotna navodila so na priloženem CDju, vse informacije o celotnem programu
izdelkov pa so na voljo tudi na http://
www.titantronic.si/index.html
Ker je WebLock 3000 na voljo v mnogih
kombinacijah, so vam izbiro prave olajšali z določitvijo kode izdelka. Ta točno določa željeno kombinacijo in je na voljo na
naslovu http://www.titantronic.si/
index.html, kjer izberete "naročanje".
Tako lahko določite barvo ohišja, tip
izhodov (relejski/tranzistorski), podprti
tip kartic (radijske, Hitag, magnetne,
H4002, ...), itd.
Tako boste najhitreje našli pot med obiljem možnosti, ki določajo željeno zmogA
ljivost in ceno.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Elementi za zaščito oseb in predmetov v proizvodnem procesu

ROTOSCAN RS4
Avtor: Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
Nemško podjetje Leuze lumiflex, od leta 1993 hčerinsko podjetje Leuze electronic, je specializirano za proizvodnjo zaščitnih
naprev. Pravkar je pričelo s prodajo novega varnostnega laserskega prostorskega senzorja ROTOSCAN RS4, ki za varstvo pri
delu pomeni novo dimenzijo zaščite.
Podobno kot radar, preverja celotno površino pred seboj. Od morebitnih prisotnih predmetov ali oseb v njegovem delovnem območju se odbijejo laserski žarki.
Na podlagi le teh, naprava izračuna točne koordinate predmeta in njegovo
velikost. Istočasno tudi preveri, če se zaznani predmet ali oseba nahaja znotraj
vnaprej določenega varnostnega področja.

Slika 3: Zaščita področja v katerem deluje
robot

ROTOSCAN RS4 je laserski skener za
zaščito in varovanje pri delu ter za
merjenje. Je majhen, hiter, prilagodljiv in uporabniku prijazen ...

Slika 1: RS4 - področje skeniranja 190°, ločljivost 0,36°, 528 sektorjev)
Uporabnik lahko na tri različne načine
določi obliko in velikost varnostnega
področja, ki se ujema z dejanskim stanjem okolice, kjer se nahaja rotoscan. In
sicer: numerično, grafično in s t.i. "teach
in" funkcijo. Največja dopustna velikost
področja je odvisna od vrste uporabe
senzorja:
• za meritve do 50m
• za varovanje predmetov do 15m
• za varovanje ljudi do 4m.

Slika 4: Zaščita področja delovanja mobilne
naprave

Področja uporabe:

Slika 5: Zaščita področja delovanja transportnih vozičkov

Slika 2: Stacionarne naprave - stiskalnice,
obdelovalni centri

Slika 6: Merjenje volumna

Slika 7: Merjenje oziroma razpoznavanje
oblik
Rotoscan RS 4 je varnostna naprava kategorije 3, ki ustreza normi IEC 61496-3.
Napravi je možno določiti štiri različna
varnostna področja. Med delovanjem
lahko preklaplja med različnimi varnostnimi področji. Izklopu varovane naprave
sta namenjena dva polprevodniška
varnostna izhoda.
Za prenos merilnih rezultatov se uporablja serijsko RS232/422 vodilo. Vse nastavitve se izvajajo s pomočjo brezplačnega programskega paketa RS4soft preko
serijskega vodila. Program, ki teče na
Win 95/98/NT ima vrsto uporabnih
funkcij:
Zaščita z geslom
Podatke in nastavitve lahko spreminjamo
le s pomočjo gesla.
Konfiguracija zaščitenih polj
Možna sta dva načina priprave zaščitenih
polj: neposreden vnos podatkov preko
PC povezave ali pa s pomočjo učenja
A
(funkcija ”Learn-in”).

Naročniki pozor! Nova zgoščenka CD HYDRA je za naročnike BREZPLAČNA! NOVI naročniki dobijo CD HYDRA 1 brezplačno!
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Dislocirani I/O moduli v EX okolju

I.S. 1 - Dislocirani I/O moduli v Ex okolju
Avtor: Janez Kokalj, ELSING d.o.o., Ljubljana
prejšnjih dveh številkah Avtomatike smo vam predstavili Moellerjev sistem XI/ON, ki ga v obliki postaj s poljubnim številom vhodov in izhodov vgradimo v proces. Te postaje komunikacijsko (Profibus-DP) povežemo z
avtomatizacijskim sistemom (PLC, DCS ali PC), kjer se izvaja program. Naloga postaj je zbirati podatke iz senzorjev, posredovati podatke na aktuatorje v procesu in komunicirati z avtomatizacijskim sistemom, kjer se program
izvaja. Kaj pa če imamo opravka z eksplozijsko ogroženim (Ex) okoljem? Takrat sistem XI/ON ni več primeren.
Rešitev pa lahko predstavlja Stahlov sistem I.S. 1.

V

Protieksplozijska zaščita
STAHL je ugleden nemški proizvajalec
protieksplozijsko zaščitene opreme. Na
področju elektronike proizvaja poleg
operacijskih panelov tudi t.i. pridružene
proizvode. Pridruženi proizvodi so vmesniki, preko katerih je treba priključiti
procesne merilno-regulacijske (M&R)
elemente, kadar imamo opravka z eksplozijsko ogroženostjo in pri tem uporabljamo najbolj razširjeno obliko zaščite: tehniko "lastna varnost Exi". Bistvo
te tehnike in s tem tudi bistvo pridruženih elementov je omejevanje električne
energije pod tako mejo, da ne more povzročiti eksplozije.

Pri klasični topologiji so procesni elementi v Ex okolju, ki dajejo oz. prejemajo
binaren ali analogen signal, z avtomatizacijskim sistemom v varnem okolju povezani preko kablov, sponk in pridruženih
proizvodov, ki so lahko varnostne bariere ali galvanski ločilniki. Vsak signal
zahteva vsaj dve žili in svoj "omejevalec
električne moči". Ker so tudi razdalje do
varnega območja, kjer se krmilnik nahaja, navadno daljše, predstavljajo te povezave znaten strošek. Problem kar kliče
po dislociranem sistemu, a kaj ko v eksplozijsko ogroženih prostorih veljajo
povsem drugačne zahteve in zakonitosti,
zato sicer enostavnih idej ni enostavno
realizirati. Stahl je že pred leti začel izdelovati dislocirane sisteme, ki pa so bili
resnici na ljubo zaradi svoje togosti in
zapletenosti omejeno uporabni, saj so
ekonomsko upravičenost izkazovali šele pri večji razdaljah in pri večjem številu vhodov in izhodov.
Pred dvema letoma pa je Stahl
poslal na trg drugo generacijo teh
sistemov z imenom I.S. 1, ki pa
pomeni bistveno izboljšavo, poenostavitev in seveda pocenitev.

procesu, le zbira in prenaša podatke,
izvajanje programa pa poteka drugod.

Zgradba sistema I.S. 1
Postaje sistema I.S. 1 so zgrajene iz naslednjih gradnikov:
centralno-procesna enota (CPU), ki je
obenem tudi napajalnik I/O modulov,
skrbi za komunikacijo med I/O moduli in avtomatizacijskim sistemom;
vhodno-izhodni (I/O) moduli: digitalni, analogni (tudi HART, uporovni);
moduli so 4-, 8- ali 16-kanalni, odvisno
od tipa modula in vrste signalov; tip
in število modulov v vsaki postaji prilagodimo našim potrebam;
vodilo (BusRail), na katerega so
moduli pritrjeni in ki skrbi za njihovo
napajanje in prenos podatkov med
I/O moduli in CPU.

Kaj pravzaprav je I.S. 1?

Slika 1: Klasični način povezave procesnih
elementov na krmilnik
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Predstavljajte si, da smo varnostne
bariere oz. galvanske ločilnike pri Slika 3: Zgradba sistema I.S. 1
našem klasičnem načinu vodenja
procesa kar združili z I/O moduli našega
Na eni postaji je lahko do 16 I/O modukrmilnika, nakar smo tako obogatene I/O
lov, če je ta postaja vgrajena v varno okomodule vgradili v sam proces (lahko gre
lje oz. do 8 modulov, kadar se postaja
za eksplozijsko ogroženo okolje - cona 1
nahaja v eksplozijsko ogroženem okolju.
ali 2, ali pa za varno okolje).
Povezava sistema I.S. 1 z avtomatiAvtomatizacijski sistem, npr. PLC, ki se
zacijskim sistemom
nahaja v varnem okolju, ne potrebuje več
Procesno vodilo, s katerim so postaje
I/O modulov, pač pa samo še komunikapovezane na primer s PLC, je lahko:
cijski modul, preko katerega bo povezan
Profibus DP (do 1,5 MBit/s),
z I/O moduli v
Modbus RTU (do 38,4 kBit/s).
procesu in seveda
procesor, kjer se
Na vsak segment tega vodila je lahko pribo program izvaključenih do 10 postaj v Ex okolju oz do
jal. Ne pozabimo
32 postaj, če so te v varnem okolju oz. v
Slika 2: Izgled posta- namreč, da naš sisconi 2.
tem (I.S. 1), ki je v
je s sistemom I.S. 1

AVTOMATIKA

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Dislocirani I/O moduli v EX okolju

Segment procesnega vodila, ki je priključen na postaje v Ex okolju, mora skozi
repeater, ki omejuje električno moč signala in generira RS 485 Exi vodilo, na
katerega je lahko torej priključeno do 10
postaj. Če se postaje ne nahajajo v Ex
okolju, ta repeater ni potreben.
Postaje so lahko priključene tudi preko
optičnih kablov. V tem primeru je potreben elektro-optični pretvornik poleg
krmilnika in opto-električni pretvornik
pri postajah.
Preko procesnega vodila pa ne potekajo
le procesni podatki med M&R elementi v
procesu in med PLC, ampak je to vodilo
namenjeno tudi za konfiguriranje in diagnosticiranje postaj ter za parametriranje modulov v teh postajah.
Kadar želimo povečati zanesljivost celotnega sistema, se lahko odločimo tudi za
dodatno redundantno procesno vodilo.

Slika 4: Topologija
Centralno procesna enota ima poleg
vmesnika za procesno vodilo tudi vmesnik za t.i servisno vodilo. To vodilo se ne
priključi na PLC pač pa na računalnik.
Prek njega ne potekajo procesni podatki,
ampak je namenjeno za:
konfiguriranje postaj,
parametriranje modulov v teh postajah,
diagnosticiranje postaj, modulov, signalov,
simulacijo vhodov in izhodov,
HART komunikacijo z M&R procesnimi elementi (parametriranje, diagnostika).
Za prve štiri funkcije je na razpolago poseben program I.S.WIZARD. Za parametriranje in diagnosticiranje HART elementov pa lahko uporabimo katerikoli za
to namenjen program.
Na en segment servisnega vodila je lahko
priključenih do 18 postaj. Tako kot za
procesno vodilo velja tudi za servisno
vodilo, da je treba uporabiti ustrezen
repeater, če imamo opravka s postajami
v Ex okolju.

Slika 5: Servisno vodilo
Programska oprema
Kadar se odločimo za najbolj razširjeno
obliko komunikacije - Profibus DP, so sistemu priložene že tudi GSD datoteke, ki jih
importiramo v naš krmilni sistem in nato
konfiguriramo postaje in parametriramo module v teh postajah. Če
naš izbran sistem želimo dopolniti
tudi s servisnim vodilom, kar sicer
ni nujno, nam pa olajša delo (npr.
možnost simulacije), potrebujemo
še program I.S. Wizard. Cena programa je odvisna od števila I/O
modulov v sistemu. Pri velikosti
do 6 modulov je program brezplačen.
Za delo s tistimi procesnimi elementi, ki omogočajo HART komunikacijo
(na analogni signal 4-20mA superponiran
digitalni signal za daljinsko parametriranje
procesnega elementa, diagnostiko in simulacijo izhodnega signala) je potrebna
dodatna programska oprema. Te aktivnosti
izvajamo, kot smo že omenili, na računalniku, na katerega imamo priključeno servisno vodilo. Za delo uporabimo enega od
dostopnih programov, npr. AMS (Fisher
Rosemount) ali PDM (Siemens) ali
Cornerstone (ASTEC).

Zaključek
Zaradi omenjenih prednosti, ki jih ima
sistem I.S. 1, dosega STAHL pri tem izdelku skoraj neverjetno rast prodaje. Že v
letu 2004 bo predvidoma število lastnovarnih kanalov, realiziranih z I.S. 1, preseglo skupno število kanalov, realiziranih z
varnostnimi barierami in galvanskimi
ločilniki. Te sisteme vgrajujejo v zelo različne panoge (kemija, petrokemija, naftne ploščadi, farmacija, prehrambena,
predelovalna, strojna, vojaška industrija).
Več informacij o sistemu I.S. 1 lahko doA
bite naslovu: http://www.stahl.de.
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AVTOMATSKA OPTIČNA KONTROLA - Neuro Inspector 1.11 - demo verzija na CD HYDRA

Neuro Inspector 1.11 demonstracijska različica
Avtor: dr. Francelj Trdič, FDS research d.o.o.
Tokratni številki revije Avtomatika je priložena demonstracijska različica programskega okolja Neuro Inspector. Programsko okolje Neuro Inspector ni zgolj programsko orodje, temveč izjemno integrirana programska rešitev, namenjena hitremu in učinkovitemu postavljanju aplikacij s prodročja optične kontrole in digitalnega optičnega vrednotenja v tehnoloških procesih, končnih kontrolah, eksperimentalnemu delu v laboratorijskih okoljih in podobno. Neuro Inspector podpira široko paleto enot za zajem slike in
omogoča izgradnjo aplikacije v večini primerov samo z miško, brez
programiranja.
Neuro Inspector teče na vseh Microsoftovih 32-bitnih operacijskih sistemih, vendar za nekatere velja določena specifika,
ki je vezana na komunikacijo z vhodno/
izhodnimi enotami (podrobnosti so opisane v uporabniških navodilih). Najpogosteje sta uporabljena operacijska sistema
Windows 98 in Windows NT4.0 /SP5, na
katerih je bil program tudi največ preizkušan. Priporočena je PC združljiva strojna
oprema s PIII ali novejšo procesno enoto,
vsaj 64 Mb pomnilnika in pri demo različici vsaj 130 Mb prostega diskovnega prostora.

Namestitev
Postopek namestive programskega okolja
Neuro Inspector poteka avtomatično skozi inštalacijski program. V kolikor imamo
nameščeno predhodno različico programskega okolja Neuro Inspector se priporoča, da jo najprej odstranimo.
Zapremo vse odprte aplikacije in zaženemo namestitveni program ni_demo.exe.
Med namestitvijo sledi nekaj standarnih
pogovonih oken, kjer za nadaljevanje ve-
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dno uporabljamo privzeto stanje "Next".
V večini primerov je po prvi namestitvi
priporočeno izvesti restart računalnika,
kar tudi predlaga zadnje pogovorno okno
namestitvenega programa. S tem je Neuro
Inspector pripravljena za zagon.
Neuro Inspector namesti svoje komponente v "windows\system" imenik, osnovno
povezovalno komponento in podatke,
vključno z demo slikami, pa v "\Program
Files\Neuro Inspector", ki je osnovni
imenik programa. V ta
imenik se namesti tudi
dokument insp_s. pdf,
ki je uporabniški priročnik v slovenščini.
Znotraj osnovnega imenika se generira podimenik
..\demo v katerem so nameščene vse slike, ki jih
uporabljajo demostracijske procedure.
V primeru, da želimo izvesti odstranitev programa zaženemo "Uninstall
Neuro Inspector" iz

AVTOMATIKA

Start/Programs/Neuro Inspector.
Postopek odstranitve poteka avtomatično.

Zagon
Po zagonu programa sledi izvajanje startne procedure v kateri program preverja
strojno opremo, bere osnovne konfiguracijske datoteke ter vrši inicializacijo sistemskih vrednosti. V kolikor osnovne konfiguracijske datoteke ne obstajajo se vsi
sistemski parametri programa postavijo
na privzete vrednosti. Na primer, inicializacija enote za zajem slike je izključena.
Po izvedeni zagonski proceduri nas program vpraša ali želimo pričeti z izvajanjem
demo procedure. Kliknemo "Yes", nakar
bo program pričel vršiti analizo nad primeri slik. Vsi primeri so prednastavljene
demo konfiguracije, ki se
izvajajo zaporedno vse
do prekinitve. Vsaka konfiguracija obdeluje tisto
skupino slik, ki so za njo
definirane in se nahahajo
v podimeniku ..\demo.
Namen demo konfiguracij je prikazati nekaj možnosti detekcije in vrednotenja optično izraženih
parametrov na različnih
izdelkih.
Podatek, da poznavalec
Neuro Inspectorja potrebuje največ dve do tri minute, za postavitev aplikacije v katerem koli od teh demo
primerov, pove dovolj o zmožnostih tega
programskega okolja.
Izvajanje demo procedure prekinemo tako, da kliknemo z levo tipko miške na
gumb STP, kar pomeni Stop, ali pa še hitreje tako, da z desno tipko miške kliknemo
kjerkoli znotraj območja slike. Ta postopek je privzeti postopek za prekinitev večine operacij.
Ponoven zagon celotne demo procedure
izvedemo preko menuja "Proces - Run
multi configuration application".
V kolikor želimo opazovati samo enega od
slikovnih primerov imamo za to na voljo
dve možnosti. Ena je branje projekta preko "File - Open project with default image load" ali pa preko "Process - Multi
configuration settings", kjer dvakrat kliknemo na izbrani projekt. Katera koli od
teh operacij bo prebrala konfiguracijo s
podatki o projektu ter naložila podatke in
sliko v pomnilnik. Analizo nad slikami izbranega projekta lahko sedaj ponavljamo
preko "Proces - Loop over files from
directory".
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tal. Omejitve pa nikakor
niso ključne za uporabo
programskega okolja, sa
je z demostracijsko različico moč izvesti popolno
postavitev, preizkušanje
ter poganjanje aplikacije.
V kolikor se uporabnik
odloči za nakup programske opreme je potrebno vnesti v program le
registracijske kode.

Oprema za zajem slik
Razlika med demo in polno verzijo
Demonstracijska različica je identična polni različici z nekaj omejitvami. Med njimi
naj izpostavimo izvajanje časovnega diagrama, ki je omejeno na eno minuto. Po
pretečenem času se aplikacija samodejno
ustavi. Potreben je le nov start in aplikacija zopet teče naprej.
Druga od večjih omejitev je ta, da z demostracijsko različico ni mogoče shranjevati
projektov. Na voljo imamo le shranjevanje
v privzeti projekt (default) s katerim bo
program ob naslednjem zagonu tudi star-

Neuro Inspector podpira
večino najbolj razširjenih enot za zajem
slike. To so digitalizatorji iz serije Meteor
(Matrox), digitalizatorja 1408 in 1409
(National Instruments), PC Vision (Imaging Technologies), PicPort (Leutron),
kamere, ki temeljijo na USB vodilu ter
kamere na IEEE1394a vodilu (1394 trenutno samo pod okoljem Windows98). Pred
uporabo enote za zajem slike je potrebno
izvesti inštalacijo gonilnikov za dano strojno opremo (glej navodila proizvajalca
opreme). Šele nato lahko pričnemo uporabljati enoto v okolju Neuro Inspector. A
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AVTOMATSKE MERITVE - Prispevki z NI dnevov

Preskušanje pospeševanja dizelskih motorjev
Avtorja: Gorazd Bombek, Aleš Hribernik, raziskovalec, docent - Fakulteta za strojništvo, Maribor
Pri preskušanju dizelskih motorjev (še posebej tlačno polnjenih) nas zanima tudi, kako motor pospešuje. V vozilu lahko pospeševanje izmerimo tako, da merimo čas, ki ga vozilo potrebuje, da doseže določeno hitrost, medtem, ko je pristop v laboratoriju nekoliko drugačen. Z obremenitvijo na zavori je
potrebno simulirati razmere, ki vladajo med pospeševanjem. Pri nastavljanju obremenitve je potrebno paziti,
da motorja ne zadušimo, po drugi strani pa vrtilna frekvenca motorja ne sme biti previsoka (regulator na tlačilki začne zmanjševati dobavo goriva). Poleg krmiljenja zavore pa je potrebno zajeti tudi podatke iz katerih
lahko sklepamo o delovanju motorja in o razmerah, ki so vladale med pospeševanjem.

V

Vse strožji ekološki predpisi zahtevajo
meritve emisij tudi v nestacionarnih
pogojih obratovanja, saj v teh pogojih
nastane kar polovica vseh škodljivih spojin v izpuhu. Posebej zanimivo je pospeševanje motorja. Večja tovorna vozila in
avtobusi za medkrajevni promet imajo
večinoma turbodizelske motorje. Pri teh
je hitrost pospeševanja v veliki meri
odvisna od značilnosti turbokompresorja-predvsem vztrajnosti rotirajočih sklopov. V našem primeru smo preskuse
izvajali na tlačno polnjenem dizelskem
motorju za gospodarska vozila TAM BF
4L 515. Ta motor ima konvencionalni sistem vbrizgavanja goriva (tlačilka, visoko-
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Slika 1: Medsebojna odvisnost vplivnih parametrov motorja pri pospeševanju pri maksimalni
dobavi goriva
tlačna cev in vbrizgalna šoba). Zaradi
zmanjševanja emisij saj, ima na tlačilki
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nameščen regulator LDA, ki zmanjša količino vbrizganega goriva, če je tlak polnil-
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nega zraka manjši od izbrane mejne vrednosti (v našem primeru 1,8 bara), kar
zagotavlja učinkovito zgorevanje. Tako je
količina vbrizganega goriva pri maksimalnem hodu ročice za plin odvisna od
vrtilne frekvence motorja in od tlaka polnilnega zraka. Tlak polnilnega zraka pa je
odvisen od vrtilne frekvence turbokompresorja. Medsebojne odvisnosti so poenostavljeno prikazane na sliki 1.
Vrtilna frekvenca tubokompresorja se
med pospeševanjem znatno spreminja.
Ko motor deluje v spodnjem prostem
teku(600 min-1), je vrtilna frekvenca turbokompresorja približno 15000 min-1,
medtem ko pri polni moči motorja (2100
min-1) doseže tudi 100000 min-1.
Numerično simuliranje takšnega sistema
je zahtevno [1] in zahteva tudi precej
eksperimentalnih podatkov, kar je bil
tudi razlog,da smo izvedli opisani eksperiment.

Ideja
Razmere med pospeševanjem motorja v
preskuševališču simuliramo z motorsko
zavoro. Uporabljamo zavoro na vrtinčne
tokove, ki preko regulatorja omogoča
nastavitev želene obremenitve, ki je

neodvisna od vrtilne frekvence motorja.
Primerjalno napetost na regulatorju
motorske zavore je mogoče nadomestiti
z zunanjim napetostnim signalom, generiranim z računalnikom in preko tega
nastaviti želeno obremenitev na zavori
[2]. potrebno je bilo izdelati algoritem,
ki bo omogočal nastavitev želene obremenitve na zavori. Ker pri delovanju
motorske zavore po delovni liniji M=konstanta za regulacijo obremenitve skrbi P
regulator, nismo imeli težav s hitrostjo
odziva.
Na razpolago smo imeli samo en osebni
računalnik z večfunkcijsko kartico. Tako
smo bili prisiljeni uporabiti sistem tako
za nastavitev obremenitve na zavori, kot
tudi za zajemanje podatkov.
Pri študiju razmer, ki vladajo med pospeševanjem nas ne zanimajo samo veličine,
ki neposredno vplivajo na pospeševanje
vozila, kot je v prvi vrsti potek navora kot
funkcija vrtilne frekvence motorja ali pa
v odvisnosti od časa, temveč tudi podatki
iz katerih lahko sklepamo o delovanju
motorja med pospeševanjem. Za te
namene smo zajemali naslednje signale:
signal za zgornjo mrtvo lego-ZML
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signal, ki opisuje potek tlaka v valjupvalj
signal za potek polnilnega tlaka ppol
signal za vrtilno frekvenco turbokompresorja nTK
signal za tlak vbrizgavanja goriva
pvbrizg
Optimalno bi bilo, če bi imeli na razpolago dva računalniška sistema, pri čemer bi
en sistem skrbel za krmiljenje zavore,
drugi pa za zajemanje podatkov. Ker smo
se morali zadovoljiti z enim sistemom
smo nastavitve na zavori in zajemanje
podatkov izvedli v zaporednih korakih. S
stališča nastavljanja obremenitve na
motorski zavori bi si želeli čim krajši
časovni interval med dvema iteracijama,
kar bi imelo za posledico kratek čas zajemanje podatkov in s tem majhno količino zajetih podatkov.
Zajeti podatki so praktično neuporabni,
če nimamo posnetega najmanj enega
delovnega cikla (dveh obratov ročične
gredi - 4 takten motor) . Odločili smo se,
da bomo za zajemanje porabili 0,1 sekunde v vsaki iteraciji. Pri vrtilni frekvenci
motorja večji od 1200 min-1, imamo tako
posnet najmanj en delovni cikel. Izsek
zajetih signalov je prikazan na sliki 2.
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Slika 2: Izsek zajetih napetostnih signalov signalov (frekvenca zajemanja je 50000Hz)
Časovni interval med dvema iteracijama
je tako 0,11 ali 0,16 sekunde (odvisno od
tega, v kateri iteraciji se dejansko izvrši
zapisovanje na trdi disk).

Izvedba
Signala za vrtilno frekvenco in navor
motorja smo odvzeli s senzorjev na
motorski zavori in ju dovedli na kanala 0
in 1 v terminalnem bloku SCXI-1301, ki
vezan na SCXI-1140. Signale s tlačnih senzorjev in signale za vrtilne frekvence
smo dovedli na kanale 2-6 v istem terminalnem bloku (prikazano na sliki 3).
Izhodni napetostni signal za krmiljenje
zavore smo odvzeli iz terminalnega
bloka SCXI-1325 (modul SCXI-1124) in

Slika 3: Shematski prikaz povezav
ga dovedli na ustrezni priključek na zavori, kot je prikazano na sliki 3.
Testiranje smo začeli, ko je bil motor razbremenjen in je imel vrtilno frekvenco
približno 800 min-1. Ročico za plin smo
sunkovito premaknili v skrajni položaj
(trenutno smo povečali dobavo goriva).
Ko je vrtilna frekvenca motorja dosegla
vrednost 1300 min-1, se je vklopil algoritem za krmiljenje zavore. Računalnik iz
datoteke prebral želeno vrednost obre-
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menitve, generiral ustrezno napetost in
tako nastavil obremenitev na zavori.
Ker vsebuje signal za vrtilno frekvenco
tudi motnje, ga zajemamo s frekvenco
1000Hz in izračunamo povprečno vrednost 5 meritev. Program se odvija v
WHILE zanki, pri čemer se v sekvencah
izvajajo naslednje operacije:
nastavitev navora na zavori (ustrezna
vrednost navora se prebere iz datoteke)
zajemanje hitrih parametrov in njihovo shranjevanje v binarni obliki na
trdi disk
zajemanje podatkov o vrtilni frekvenci in navoru motorja
Podatki o vrtilni frekvenci in navoru se
skupaj s trenutnim
časom shranijo na
trdi disk na koncu
testiranja v obliki
tekstovne datoteke. Ime datoteke,
ki vsebuje hitre
parametre se samodejno generira
iz imena datoteke,
ki vsebuje počasne
parametre in pa
tekočega časa.
Sistem omogoča
spremembo mejne vrtilne frekvence pri
kateri začnemo obremenjevati motor
kakor tudi postopka obremenjevanja.
Dva različna načina pospeševanja sta
predstavljena na sliki 4.
Rezultati
Na sliki 5 je prikazana ponovljivost potekov testiranja. Začetek potekov ustreza
trenutku obremenitve motorja
Vidi se dobro ujemanje potekov obreme-
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nitve in vrtilne
frekvence motorja.

menitve motorja in tako simulirati različne pogoje.

Uporabljena oprema:
Zaključek

Slika 4: Dva poteka pospeševanja. Prikazani sta prvi 2 sekundi po
začetku povečevanja obremenitve

Slika 5: Primerjava 3 pospeševanj. Prikazani sta prvi dve sekundi po
začetku povečevanja obremenitve

Uporaba opreme
National Instruments nam je
omogočila postavitev sistema za testiranje pospeševanja motorja z minimalnimi stroški.
Ponovljivost eksperimentov je zelo
dobra.
Tudi zajeti podatki
so dovolj kvalitetni
in uporabni za validacijo numeričnega modela. Ker
so vrednosti za nastavljanje obremenitve na zavori zapisane v datoteki,
je mogoče spreminjati potek obre-
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LabVIEW
AT-MIO-16E-2
SCXI-1140, SCXI-1301
SCXI-1124, SCXI-1325
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Naprave za odsesovanje
spajkalnih par
Avtor: Boštjan Lekšan, Avtotehna Oprema d.o.o., Oddelek za elektroniko

Nahajamo se v času, ko lahko vsakodnevno poslušamo o
škodljivih vplivih proizvodnih procesov na okolje in človeka. Opušča se uporaba škodljivih snovi, gradijo se čistilne
naprave, skrbi za zdravo delovno okolje se posveča čedalje večja pozornost. Skozi našteto se veča osveščenost
Ijudi in lastnikov proizvodnih sredstev. Da bi bolje razumeli, kje v procesu
spajkanja se srečujemo z zdravju škodljivimi snovmi, si moramo sam postopek podrobneje ogledati.
Pri mehkem spajkanju nam spajka služi
kot polnilno sredstvo, spoj pa se tvori
preko površinske povezanosti kovin,
brez taljenja osnove. Tališče spajke je
odvisno od njene sestave.
Spajka vsebuje glede na način predelave
različne kovine (tabela 1). Za splošno
uporabo v elektroniki in elektrotehniki
je predpisana spajka, ki vsebuje med 60
in 63% kositra. Za spajkanje tankih srebrnih plasti (npr. pri plastnih kondenzatorjih) pa se večinoma uporablja Pb-Sn spajka, ki vsebuje tudi določen delež srebra.
Zdravje ogrožata predvsem svinec in
kadmij.

Tabela 1: Sestava spajke
Svinec
Svinec je kronično škodljiva težka kovina. Povzroča motnje pri tvorjenju novih
rdečih krvničk in motnje pri delovanju
centralnega živčnega sistema. Škoduje
tudi razvoju zarodka v materinem telesu.

Kadmij
Kadmij je zaradi svoje strupenosti ponekod že prepovedan. Njegova kanceroge-
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nost je bila dokazana pri poskusih na
živalih in sicer pod pogoji, ki jim je izpostavljen človek na delovnem mestu.
Kadmij ogroža predvsem ledvice ter povzroča raka na pljučih in prostati.

Talilna sredstva (fluksi)
Brez zaščite proti vplivom okolja ima
vsaka kovina (in tudi spajka) tenko površinsko oblogo, ki je lahko oksid, sulfid,
karbonat ali kakšen drug korozijski produkt. Izvzete so le plemenite kovine kot
so zlato in platina. Tudi srebro se zelo
hitro prekrije s srebrovim sulfidom,
oblogo rjave ali črne barve. Odstranitev
teh oblog je glavna
naloga talila (fluksa). Gledano širše,
pa ima talilo sledeče
naloge:
odstraniti mora
oblogo, ki nastane
zaradi korozije s povrhnjice udeležene
kovine;
vročo površino
konice mora ohraniti v kemično čistem
stanju, dokler je spajka ne omoči;
tekoči spajki se
mora pustiti popolnoma izpodriniti;
zniževati mora površinsko napetost spajke, da s tem olajša dotok spajke.
Kot talilna sredstva so v uporabi: boraks,
kolofonija, organske kisline, amini in
hidrazin.
Hidrazin je kancerogena snov, ki lahko
povzroča raka na enak način, kot je bilo
omenjeno pri kadmiju.
Kolofonija pa je smolasta talilna snov,
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katere glavna sestavina je abietinska kislina. Pri spajkalni talilni temperaturi pride
do delnega razpada, pri čemer med drugim nastane aldehid. Poznan primer
aldehida je formaldehid, ki je kancerogena snov.
Že v letu 1984 je v okviru nemškega zveznega ministrstva za Raziskovanje in tehnologijo nastalo raziskovalno poročilo na
temo humanizacija delovnega prostora,
katerega naslov se je glasil Obremenitev
delovnega prostora pri mehkem spajkanju.
Pri mehkem spajkanju nastajajo podobne snovi, ki onesnažujejo zrak, kot pri
drugih termičnih procesih spajanja. To
so dim, plini in aerosoli, ki pri nezadostnem odstranjevanju obremenijo Ijudi
na delovnem mestu kakor tudi okolje. Pri
raziskovalnem projektu so bila ugotovljena naslednja dejstva:
pri termičnem razpadu talilnega sredstva, ki vsebuje kolofonijo se tvorijo
formaldehidi;

Ta visoko zmogljiv filtrirni sistem omogoča Wellerjevi WFE enoti, da deluje kot
pretočni filter - prečiščeni zrak vrača
nazaj v prostor. Zamenjava filtrirnega
sistema je hitra in enostavna.

WFE P
Weller WFE P je električno gnana odsesovalna enota z možnostjo odsesovanja
spajkalnih dimov in plinov z dveh spajkalnih ročic. Zaradi svoje kompaktnosti
jo lahko uporabljamo praktično kjerkoli.
Zaradi priklučitve na električno napetost
je neodvisna od zunanjih zračnih priključkov. Filtrirni sistem je enak kot pri
WFE napravi.

WFE 10
Slika 2: Odsesovanje spajkalnih par na
konici

Weller WFE 10 je samostojen in mobilen
filtrirni sitem z možnostjo odsesovanja

jeta le po maksimalnem številu priključenih spajkalnikov in WFE 4S. Pri teh napravah je filtrirni sistem večslojen in ga
je možno menjati po delih. Filtrirni sistem izloči škodljive snovi nad 99,997%.

WFE

Slika 1: WSP 80 spajkalna ročica z nastavkom za odsesovanje
na tržišču je talilno sredstvo, ki vsebuje hidrazin - velja za kancerogeno
snov;
tudi talilna sredstva, ki bazirajo na
hidrazinovih spojinah niso neškodljiva. Pri razpadu med drugim nastajata
anilin in amoniak.
Weller že vrsto let ponuja naprave, ki so
namenjene odstranjevanju omenjenih
škodljivih snovi. Te naprave vračajo zrak,
ki gre preko štirislojnega filtrirnega sistema, nazaj v delovni prostor (ni ohlajanja
prostora). Najsmotrnejši je zajem spajkalnih par na mestu njihovega nastajanja,
ker tako potrebujemo najmanjši pretok
zraka. Zaradi tega Weller skoraj vse svoje
spajkalne ročice ponuja tudi v izvedbi z
vgrajeno odsesovalno cevko, možna pa je
tudi naknadna montaža na modele običajnih spajkalnih ročic. V ponudbi sta
odsesovalni napravi (WFE in WFE P), ki
sta po kapaciteti filtrirnega sistema primerni za uporabo v servisih. Za uporabo
v proizvodnji pa sta na voljo napravi WFE
10 in WFE 35, ki se medsebojno razliku-

Weller WFE je majhna in prenosna odsesovalna enota z možnostjo odsesovanja
spajkalnih dimov in plinov z dveh spajkalnih ročic. Zahtevan podtlak ustvarja
pretvornik nadtlaka, ki za svoje delovanje
potrebuje stisnjen zrak (čist in brezoljen
tlak od 3.5 bar do 6 bar). Onesnažen zrak
očisti s pomočjo pred filtra in glavnega
filtrirnega sistema. Predfilter je v bistvu
fino-zračni filter, glavni filter pa je sestavljen iz široko pasovnega plinskega filtra
(50% -aktivni ogljik, 50% purafil) in posebnega submikronskega zračnega filtra.

Slika 4 - WFE-P odsesovalna naprava

Slika 3 - WFE 10 odsesovalna naprava

spajkalnih dimov in plinov z maksimalno
10-ih spajkalnih ročic. Lahko ga tudi uporabljamo za odsesovanje onesnaženega
zraka pri brušenju in poliranju, pri sušenju raznih lepil ter tudi pri odsesovanju
dima pri laserskih sistemih. Primeren je
za neprekinjeno industrijsko uporabo.
Motor oz. turbina deluje tiho in je zaščitena s toplotno in električno varovalko.
Filtrirni sistem ima štiri stopnje: kovinsko kondenzacijski filter, fino-prašni filter, filter primesi in široko pasovni plinski filter. Odstrani 99,997% kontaminirajocih delcev do velikosti 0,3 mikrona.
Modularna zgradba omogoča hitro zamenjavo filtrov. Vgrajen filtrirni indikator
pa nam pokaže, kdaj je potrebno filtre
zamenjati.
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WFE 35
Weller WFE 35 je samostojen in mobilen
filtrirni sitem z možnostjo odsesovanja
spajkalnih dimov in plinov z maksimalno
35-ih spajkalnih ročic. Ravno tako kot
Weller WFE 10 odsesovalni sistem lahko
tudi Weller WFE 35 odsesovalni sistem
uporabljamo za odsesovanje onesnaženega zraka pri brušenju in poliranju, pri
sušenju raznih lepil ter tudi pri odsesovanju dima pri laserskih sistemih.

WFE 4S
Weller WFE 4S sistem odlikuje zelo
zmogljiva turbina, ki omogoča neprekinjeno delovanje in odsesovanje z maksimalnim pretokom 615 m3/h. Vgrajen mikroprocesor kontrolira in regulira hitrost
turbine. Ravno tako zagotavlja tudi nadzor nad absorbcijo filtrov. Naprava je
namenjena predvsem za odsesovanja, pri
katerih potrebujemo večji pretok zraka.
Skupaj z dodatki je tako najbolj primerna
za odsesovanje hlapov topil in lepil ter
spajkalnih par pri uporabi vročega zraka.
Sestava štirislojnega filtrirnega sistema:
1. kondenacijski filter - namenjen je za
kondenzacijo lepljivih par. S tem je filter za prašne delce bistveno razbremenjen. Filter je možno čistiti z alkoholom in je nato ponovno uporaben;
2. fino-prašni filter - narejen je iz v labirintno strukturo termično povezanih sintetičnih vlaken. Filter je prepariran s sredstvom, ki povzroča aktivno
zaporo. Material je samo ugasljiv. Filter izloči vse delce velikosti nad 5 µm,
srednja izlocitvena stopnja pa znasa
97%;
3. filter primesi - izloči vse delce velikosti nad 0,3p,m, njegova srednja izločitvena stopnja pa je 99,99%;
4. širokopasovni plinski filter - odstranjuje kontaminirajoče pline. Nizkomolekularne snovi absorbira aktivno oglje, pri čemer absorbirane snovi
ostanejo nespremenjene. Visokomolekularne snovi pa so s pomočjo purafila dezaktivirane (oksidacija) in se neškodljive vrnejo v zrak.
V tabeli 2 so prikazane snovi, ki jih lahko
filtriramo z uporabo naših filtrirnih
naprav.

Razlaga tabele
Stolpec 1: spojine
Nekatere spojine v stolpcu so še posebno označene. Posamezni znaki pomenijo:
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Tabela 2: Substance, ki jih lahko filtriramo z uporabo WFE naprav
*

sposobnost PURAFIL-a moramo določiti glede na pričakovane koncentracije substanc. Pri pričakovanih
nizkih koncentracijah substanc v
zraku lahko uporabljamo ekonomičnejši vložek PURAFIL-a;
** substance, ki same ne reagirajo s PURAFIL-om, reagirajo pa, če so prisotni tudi določeni drugi plini;
*** klor in snovi, ki vsebujejo klor, same
ne reagirajo s PURAFIL-om, ob prisotnosti drugih plinov pa poteče redukcija plinov, ki vsebujejo klor;
**** ko se O3 molekula adsorbira in pride v kontakt z drugimi molekulami,
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razpade na O2 molekulo in 0 atome,
ki se naprej povezujejo in tvorijo O2
molekule, ali pa reagirajo z drugimi
plini
Stolpec 2: empirična formula
Stolpec 3: molska masa (kg/mol)
Stolpec 4: mejne vrednosti - glede na
OSHA in TWA
OSHA=Occupational Safety Health
Administration - Institut za varovanje
zdravja in varnost pri delu v ZDA
TWA=Time Weighted Average
Mejne vrednosti. Velja za 8-urni delovnik in 40-urni delovni teden. Vrednosti so podane v "ppm" (parts per
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Tabela 2a: Nadaljevanje ...

Slika 5: WFE 4S in različne možnosti odsesovanja
million) - milijonti del in veljajo pri
temperaturi 25 'C in normalnem tlaku
(1013,24 mbar). TWA vrednost se
nanaša na substance v zraku.
Nekatere substance so posebej označene. Znak pomeni:
A: kancerogenost: A1 - substance z
znanim kancerogenim delovanjem,
A2 - substance z domnevnim kancerogenim delovanjem;
C - maksimalna koncentracija;
E - plini in pare, ki pri visokih koncentracijah v zraku povzročajo zadušljivost. Drugi efekti niso znani.
T - substance, ki jim je zelo težko določiti mejno vrednost. Vrednost se prilagaja glede na dokazane učinke vsaki
dve leti.
Stolpec 5: vonjalni prag - "ppm" - milijonti del

Stolpec 6: lastnosti
Dejstvo torej je, da pri spajkanju nastajajo strupeni plini in pare, ki onesnažujejo
okolje, pa tudi za delavce, ki so takim
pogojem izpostavljeni vsak dan je to zelo
neprijetno in moteče. Na žalost po to ni
vse, kajti dokazano je, da ti plini in pare
povzročajo kronične zdravstvene težave.
Prav tako pa ima lahko tudi delodajalec
zaradi neustreznega delovnega okolja
pravne težave.
Z uporabo Wellerjevih odsesovalnih sistemov onesnaževanje z lahkoto odpravimo - in to na samem mestu izvora - spajkalni konici.
Literatura: dokumentacija CooperTools
in Weller
A
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Kontrola procesa načrtovanja
Zmagajte v tržni tekmi s pomočjo programskih orodij Accel Technologies
Avtor: Robert Brekalo, univ. dipl. inž., CadCam Design Center d.o.o.

Mnoga podjetja se dandanes nahajajo pod naraščajočim pritiskom glede na to, da morajo krajšati čas procesa načrtovanja, da bi svoje izdelke predstavila trgu pred svojo konkurenco.
Tisto, kar naredi zmago v tržni tekmi še težje dosegljivo, je
dejstvo, da so elektronske naprave istočasno postale vse bolj
kompleksne in goste. Torej izziv, ali pa zadnji izhod, je načrtovanje vse
bolj kompleksnih izdelkov v vse krajšem času.
Izzivi načrtovanja v elektroniki
Do pred nekaj leti je bila večina integriranih vezij, ki so se uporabljala pri načrtovanju elektronskih sklopov, izdelana iz
200.000 tranzistorjev v 2-mikronski tehnologiji. Integrirana vezja so večinoma
vsebovala 28 pinov, medtem, ko se je
SMD ("Surface Mount Device") tehnologija komaj začela pojavljati. Standardne
frekvence so znašale približno 8 MHz, ob
časih porasta in padca cca. 10 ns. Pri takšnih projektih je bilo samo 1 - 2 % vseh signalov v vezju tako kritičnih, da so zahtevali posebno pozornost pri načrtovanju.
Danes uporabljamo veliko kompleksnejše sklope, ki vsebujejo 7.000.000 tranzistorjev, velikokrat pa tudi mnogo več in
so narejeni v 0.25 µm tehnologiji. Taki
sklopi so pogosto v QFP ali BGA ohišjih
z 200 in več pini. Frekvence se pogosto
gibljejo okroh 100 MHz in več, časi porasta in padca so manj kot 2 ns, zaradi česar
je pogosto kar 50 % vseh signalov kritičnih.

nje sprememb v projektu, še bolj pa sprememb v tehnologiji izdelave.

Tradicionalni proces projektiranja
Velikokrat prenos procesa med razvojniki elektronskega sklopa in razvojniki tiskanega vezja za sklop in nazaj porabi večino časa, predvidenga za razvoj projekta
(slika 1). Pogosto projektant elektronskega vezja slednjega opisuje v kakem jeziku
visokega nivoja (HDL, VHDL, ABEL in
podobno) in ga preverja z ustreznimi
simulacijskimi orodjji. Po uspešno opravljeni simulaciji pošlje shemo vezja projektantu tiskanega vezja. Proces izdelave
tiskanine se začne s postavitvijo vseh elementov na tiskanino, katere papirna
kopija se pošlje nazaj projektantu vezja v
potrditev. Omenjena preverjanja zahtevajo veliko ponavljanj in preverjanj med
CAE oddelkom (Computer Aided Engineering) in CAD oddelkom (Computer
Aided Design) v normalnih razmerah in
s tem jemljejo dragoceni čas. Za tem
ponavadi poteka povezovanje tiskanin rišejo se vodniki na tiskanini in tako

povezujejo komponente ("routing") in
izdeluje dokumentacija za proizvodnjo.
V tej fazi velikokrat nastanejo problemi,
ki zahtevajo prestavitev komponent in s
tem dodatna ponavljanja.
S tem pa še ni konec vseh problemov.
Šele prvi izdelani primerki pokažejo,
kako se bo načrtovani sklop obnesel v
praksi in pogosto se zgodi, da so potrebne spremembe, kar pomeni dodatna
ponavljanja, ki v poznejših proizvodnih
korakih postajajo vse bolj komplicirana,
zamudna in draga.
V kolikor uspete že na začetku pri CAE
fazi upoštevati vsa pravila in omejitve,
postane očitno, da boste zelo zmanjšali
število potrebnih ponovitev ali jih celo
odpravili, ob tem pa seveda skrajšali čas
projektiranja. Res pa je, da je to v precejšnji meri odvisno od izkušenj posameznih
projektantov.

Integrirana rešitev
Če želimo zmanjšati število potrebnih
ponovitev pri razvoju, potrebujemo popolnoma integrirana razvojna orodja. Vsa
orodja morajo biti integrirana v EDA
(Electronic Design Automation) okolje.
Takšno rešitev nudi ACCEL EDA, orodje
podjetja Accel Technologies. ACCEL
EDA vsebuje različna orodja za načrtovanje elektronskih sklopov, ki so integrirana v enem okolju, poleg tega pa je možen
neposreden priklop na razvojna orodja
drugih priznanih CAD/CAE proizvajalcev. Tu gre predvsem za integracijo razvoja elektronskega sklopa in tiskanega
vezja ob podpori integriranih knjižnic
elementov in pripravi za proizvodnjo.
Poleg tega je treba tu omeniti tudi

Zaradi hitrih in velikih tehnoloških skokov je življenjska doba elektronskih komponent zelo kratka. če navedemo kot primer osebni računalnik ali modem, je bila
njuna živlujenjska doba nekoč 3 leta,
danes pa boste že 12 do 18 mesecev po
nakupu že razmišljali o novem. To skrajšanje pomeni tudi skrajšanje časa, v katerem lahko realizirate dobičke s svojimi
izdelki. Raziskave neodvisnih podjetij
kažejo na dvomesečna zamuda pri predstavitvi proizvodov pomeni v povprečju
izgubo 17% do 20% pričakovanega dobička.
Ker v praksi vsi poskušajo spremeniti dobro idejo v dobiček pod stresom tržne
dirke, projektiranje pogosto poteka še
preden so zaključene specifikacije projektov. Takrat postane kritično spremlja-
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Slika 1: Ponovitve v tradicionalnem procesu načrtovanja
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neposredno komunikacijo s podatkovno bazo podjetja in spremembe
v sestavi projekta v praktično kateremkoli trenutku. Na ta način lahko
spremenite določene komponente
v projektu v skladu s trenutnimi tržnimi razmerami ali recimo stanjem
zalog v skladišču, spremembo cen
in podobno.

Nadzor procesov
Slika 2: Popolna integrirana rešitev
ViewDraw orodja (ViewLogic) za VHDL
projektiranje in simulacijo, mešani simulator Dr. Spice, orodja za analizo signala
in EMC analizo, orodja za povezovanje
kot je npr. Specctra podjetja Cadence ter
CAM 350. Prenos podatkov med Accelovimi orodji in prej omenjenimi poteka
transparentno. Dodatne možnosti ponuja Accelov PDM (Projec Data Manager),
ki omogoča nadzor podatkov, ki jih pri
delu prenašamo med orodji.
Kljub temu pa Accel EDA ne predstavlja
samo integriranega sklopa orodij, temveč omogoča enostavno vključevanje samega orodja v vsako podjetje. To pomeni

Integrirana programska orodja
ACCEL EDA so zasnovana na objektno orijentirani bazi podatkov in razvita izključno za Windows 95/98 in NT
okolje. Accelovi koncept nadzora procesa projektiranja vam dovoljuje postavitev
svojih pravil in omejitev pri projektiranju na nivoju električne sheme, kar zagotavlja popolno integracijo prenosa pravil
vse do zaključnih proizvodnih postopkov.
Omenjena pravila in omejitve pri projektiranju lahko vnesemo v datoteko, ki vsebuje tehnološke parametre projekta
(DTP - Design Technology Parameters),
ki jo lahko znova uporabite na naslednjem projektu, lahko pa jo seveda tudi
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modificirate znotraj tekočega projekta.
Pravila lahko definirate s pomočjo integriranega hierarhijskega sistema pravil
(Design Rules), pri čemer lahko uporabite prednastavljena pravila, lahko pa
definirate svoja.
Pravila pokrivajo širok spekter omejitev
pri projektiranju, tu bi omenilli samo:
Pravila, vezana na čas ("Timing Rules")
omejujejo najmanjšo/največjo dovoljeno zakasnitev, vsklajenost zakasnitev, zaporedje povezovanja...
Impedančna pravila ("Impedance
Rules") določajo definicije materialov,
omejitve vezane na širino vodnikov,
debelino dielektrika, dolžino vezi...
Pravila, vezana za presluh ("Crosstalk
Rules") govorijo o paralelnosti vezi in
oklepih.
Pravila, vezana na proizvodne postopke ("Manufacturing Rules") narekujejo
oddaljenosti med komponentami, širino objema pri vstavitvi komponente,
testne točke, prevodne luknje, SMD
otočke itd.
Ista pravila uporabljajo vsa orodja znotraj okolja Accel EDA

21/2001 49

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE - Kontrola procesa načrtovanja elektronske naprave

liste povezav ("netlist") in tako
varčuje s časom načrtovalcev.

Različni tipi projektov
Mnoga podjetja načrtujejo in
izdelujejo eno tiskanino za več
sorodnih projektov. Pri načrtovanju magnetoskopa denimo
lahko predvidimo več različnih
modelov; predvajalnik brez možnosti snemanja, model, ki lahko
tudi snema in nazadnje model,
ki poleg snemanja ponuja tudi
Slika 3: Primer definicije časovnih pravil (Timing Rules) nekaj posebnih funkcij. Proizvajalec se lahko odloči, da bo
uporabil isto tiskanino za vse tri modele,
Vključevanje projektanta elektronvendar se tu pojavljajo teževe, ker doloskega vezja v projektiranje tiskanine
čeni modeli:
Če želimo pospešiti pretok informacij,
vezanih na pravila in omejitve, moramo
ne vsebujejo nekaterih komponent
vključiti projektante elektronskega sklovsebujejo nekatere komponente drupa tudi v postopek izdelave tiskanine.
gačnega tipa
Tako lahko projektant že pri risanju
vsebujejo nekatere komponente z
sheme nastavi osnovna pravila, ki določadrugačno vrednostjo
jo glavne lastnosti tiskanine in se s tem
izogne glavnini vprašanj, ki bi jih načrtoGlede na to, da je Accel EDA zasnovan na
valec tiskanine vsekakor postavil. Temu
konceptu nadzora procesa, vam inheopravilu je namenjen modul Accel Rerentno zagotavlja vse potrebne informalay. Ta dopušča kateremu koli načrtovalcije za vsak posamezni model v proizvodcu elektronske sheme postavitev kritičnji. To med drugim pomeni, da je pronih komponent ali problematičnih vezi
gram na tekočem s specifikacijo materiana tiskanini, še preden oddajo preostala (Bill Of Materials), podatki za postavnek projekta načrtovalcem tiskanine. In
ljanje komponent (Pick & Place), koordiko slednji dokočajo svoje delo, lahko nanatami za nanos spajkalne paste, itd.
črtovalci sheme še vedno preverijo ustreznost tiskanine zadanim pravilom. Preko Relaya lahko poženejo Accel Signal Integrity, EMC
analizo ali kaj drugega.
Tako lahko morebitne napake ali
pomanjkljivosti označijo, lahko
pa vnesejo v bazo projekta samo
potrebo po popravku, kar dovoljuje projektantom tiskanine
takojšnjo odpravo napak.

Spremljanje sprememb v
projektu (ECO)
Kot smo navedli že na začetku, Slika 4: Različni tipi projektov
moramo pazljivo spremljati sprePrednosti koncepta nadzora procesa
membe v projektu. To lahko dosežemo s
projektiranja
pomočjo ECO procesa. Integrirane knjižNajpomembnejša prednost koncepta
nice elementov so del koncepta nadzora
nadzora procesa projektiranja je možprocesa projektiranja. ECO proces dovonost projektiranja kompleksnejših proizljuje načrtovalcem obdelavo vseh sprevodov v krajšem času.
memb, vnešenih kadarkoli v procesu
Omenjeni koncept vam tudi zagotavljajo
načrtovanja. Zanje ustvari primerno doprogramska orodja in metode ustreznih
kumentacijo in ima na voljo zapisnik
zmogljivosti, ki vam omogočajo kakovovseh sprememb v projektu. Poleg tega pa
sten razvoj v krajšem času in preglednejAccel EDA omogoča izkoriščanje uporabA
šo dokumentacijo.
nih delov starih projektov preko vnosa
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