


Krmilnik S5 95U se umika, zamenjuje ga S7 300 kompakt.

Majhni, inteligentni - šest novih kompaktnih procesorjev serije  SIMATIC® S7-300. Majhnost ne predstavlja slabših
zmožnosti: vgrajeni komunikacijski vmesniki, funkcije in vhodi-izhodi dokazujejo nasprotno. 

Poleg majhnega procesorja so nižji tudi stroški delovanja: celoten projekt je shranjen v procesorju, ni potrebnih
zamenjav baterij. Nova 4MB pomnilniška MMC (Micro Memory Card) je na voljo za projekt ali arhiviranje tekočih
podatkov procesorja. 

SIMATIC S7 300 COMPACT
namesto S5 95U sedaj že "na policah" 

Več informacij na:
http://www.siemens.de/panelpc

S IMATIC S7 300C
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Pozdravljeni,

Tale ideja z revijo in CDjem mi že počasi preseda ;o)

Šalo na stran, na glavo smo si nakopali res veliko

dela, a ni mi žal. Ni dolgčas, ker končno počnemo

spet nekaj novega, kjer ob ustvarjanju raziskujemo

nove možnosti. Količina dela je velika, a najhujše je

za nami. Sledijo malo bolj zanimive naloge.

Osvajanje Jave, Javascripta, XML-a in podobnih

stvari, nato pa upam da končno ena poštena obno-

va našega Websitea, ki jo najavljamo in pripravljamo že od začetka priprave

zgoščenke CD HYDRA.

To pa seveda še ne pomeni, da novosti ne bo v papirni izdaji revije ali na CDju.

Nasprotno, s precejšnjo vnemo delamo tudi na tem. Komaj smo si mukoma opo-

mogli od novoletne norišnice in splovitve CD-ja, že se nevarno bližajo sejmi,

najprej TeleInfos in za njim Energetika. Ne pozabite pa tudi na največji sejem

industrijske elektronike in avtomatizacije na svetu - Hannover messe, ki se bo

letos odvijal od 15. do 20. aprila. Upamo, da se bo na njem predstavilo tudi

nekaj naših proizvajalcev, vsaj tako smo izvedeli iz pogovorov z našimi oglaše-

valci.

Upam, da se bomo srečali na TeleInfosu :o) Mogoče ste opazili, da so v tej števil-

ki nekoliko več zastopane telekomunikacije. Nekaj podobnega bo tudi v nasled-

nji številki, saj jo bomo tematsko obarvali s ”Teleinfosom”. Kaj narediti s

suhoparno stacionarno telefonijo, da postane zanimiva in primerljiva z elek-

tronsko pošto, pa si poglejte v članku o ii7 Suite!

Vaš urednik,

Založba: 
HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si
tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: 
BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa

tel.: 041/678-753 
brankob@avtomatika.com

Naslov za pošiljanje 
materialov in dopisov:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..

RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA
PP..PP..  55880077,,  11226611  LLjjuubblljjaannaa
e-mail: ssttuuddiioo@@hhyyddrraa--ccoo..ssii

Grafična oprema in filmi:
TTiisskkaarrnnaa  LLeeyykkaamm  dd..oo..oo..

MMaarriibboorr

Tisk: TTiisskkaarrnnaa  LLeeyykkaamm  dd..oo..oo..
MMaarriibboorr

Cena 995500  SSIITT, za celoletno naročnino prizna-
vamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta
vključena v ceno. Vse pravice pridržane. Ponatis
celote ali posameznih delov je dovoljen samo z
dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira.
Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva ured-

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

RReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee
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LeCroyjevi novi osciloskopi
Informacije: ELSINCO d.o.o., Ljubljana, tel. 01/432 62 77
LeCroy je napovedal novo serijo Digitalnih osciloskopov, namenjeno
inženirjem, ki delajo z dolgimi sekvencami hitro se spreminjajočih signa-
lov ali z zelo strmimi robovi. WaveMaster 8000 serija trenutno pomeni
dva modela s frekvenčno širino 3GHz in 5GHz, ki lahko spremljata hitre
pojave na štirih kana-
lih z veliko globino po-
mnilnika.  

Osciloskopa uporab-
ljata znani Windows
2000 uporabniški vm-
esnik, vdelan pa je ra-
zmeroma velik 10.4"
LCD zaslon. Ker so
ključni elementi nareje-
ni v SiGe tehniki (oja-
čevalniki, prožilniki,
ADC) so WaveMaster
modeli sposobni zajema do 10 Gs/s na vseh kanalih hkrati ali 20 Gs/s
pri dvokanalnem delu. LeCroy navaja, da uporabljajo novi modeli paten-
tirano XStream tehnologijo, ki dovoljuje hiter zajem dolgih pojavov z viso-
kimi frekvencami vzorčenja  in prikaz zajetega signala še pred koncem
zajema. Hitri ADC ji pošiljajo zajete podatke neposredno v štiri hitre, cus-
tom-designed CMOS čipe. Vsak čip lahko sprejema podatke s hitrostjo
10 Gb/s. Nato pa se sprejeti in obdelani podatki prenašajo neposredno
v cache predpomnilnik procesorske enote, ki jih ustrezno prilagodi in pri-
kaže. Pri LeCroyu pravijo, da samo zaradi vpisa podatkov v CPU cache
prdpomnilnik namesto v klasični RAM lahko opravijo potrebne izračune
za dva velikostna razreda hitreje kot sicer.

Tako novi modeli ne delajo kompromisov in ponuijajo tako možnost
naprednih proženj in hiter zajem signala. Poleg tega lahko signal anali-
ziramo med samim zajemom, kar prej ni bilo možno, prožimo pa več kot
150.000-krat v sekundi.

Zanimiva je tudi možnost vdelave programskih modulov po izbiri in potre-
bah uporabnika v sam osciloskop. Če torej potrebujete kako posebno
opcijo, si jo lahko dodate. To pomeni, da lahko pri analizi nekega signa-
la v proizvodnji lahko sami napišete program,ki bo zajeti signal analizi-
ral in dal oceno pass/fail, seveda pa to možnost lahko uporabite tudi za
kaj povsem drugega.

Dodatne podatke lahko najdete na http://www.lecroy.com/

KAZALO VSEBINE
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TToommaažž  LLaassiičč, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju AABBBB  dd..oo..oo.., Tel: (01) 58-75-480. 
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instru-
mentacije. 
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

IIzzttookk  PPiirrnnaatt, univ. dipl. inž., vodja Avtomatske Identifikacije,
EMA d.o.o., tel.: 03 428 48 00
Strokovnjak za označevanje izdelkov, materialov in transportnih
enot s črtno kodo in RFID tagi. Vodenje projektov s področja
označevanja in sledljivosti v proizvodnji ter brezžičnih komu-
nikacij z mobilnimi terminali v skladiščih.
IInnffoo  nnaa  tteell..::  0033  442288  4488  3344  aallii  ee--mmiill::  iizzttookk..ppiirrnnaatt@@eemmaa..ssii

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - SLEDLJIVOST

dr. FFrraanncceelljj  TTrrddiičč, FFDDSS  RReesseeaarrcchh, 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.

dr. SSaaššaa  SSookkoolliićć, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
MMeettrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi
- programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

mag. JJaanneezz  ŽŽmmuucc, univ. dipl. inž., teh. direktor, MMeettrroonniikk  dd..oo..oo..,
tel. 
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je spe-
cialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avto-
matizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

KKrriissttaann  CCoorrnn, PPSS,,  dd..oo..oo.., Logatec, tel: 01-750-85-10, e-mail: 
ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvor-
nikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing,  tehnični direktor SSIILLOONN  dd..oo..oo.., 
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo odprtih
sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.

TToommaažž  TTeekkaavveecc, univ. dipl. inž., SSiipprroonniikkaa  dd..oo..oo..
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistem-
skih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.

AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, ŠŠppiiccaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd..oo..oo..
> tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno
računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v pro-
izvodnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške opreme, IINNEEAA  dd..oo..oo.., 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 pokliče-
te po telefonu: 061 718 005.

ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., 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.elektro-
nik@siol.net

MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., 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.elek-
tronik@siol.net

JJaanneezz  MMoohhoorriičč, univ. dipl. inž., EELLSSYYSSTT  dd..oo..oo.., 
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.

IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
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.

MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
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)

DDaammiijjaann  JJaaggeerr, univ. dipl. inž., TTiipptteehh  dd..oo..oo..,, 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, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na telefon
061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Mag. DDaavviidd  ČČuukk, direktor poslovne enote vodenje procesov v
IINNEEAA  dd..oo..oo.., david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šarž-
nih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponede-
ljek od 11:00 do 12:00 na telefonu: 01/721-80-20, 041/694-742 ali  
pošljete vprašanje po e-pošti.

Dr. AAlleennkkaa  ŽŽnniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
Domžale, Tel. 01/721-80-23, e-pošta: 
alenka.znidarsic@inea.si Področje dela: vodenje projektov s področja viš-
jih 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.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

MERITVE NIVOJEV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

ROBOTIKA

MMaakkss  TTuuttaa,,  univ. dipl. ing., Synatec, d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@synatec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov v proizvodnji,
posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri
posredovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega
informacijskega sistema v proizvodnjo ter pri avtomatizaciji stro-
jev in naprav.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov 
JJaanneezz  GGuuzzeelljj, 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, apa-
ratov in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali pa
mu pošljete e-mail sporočilo.

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - Hannoverski industrijski sejem

Informacije: Maja Rožac, DESLO d.o.o. - Zastopstvo Deutsche Messe AG

Največji svetovni industrijski sejem Hannover 
Messe - letos s poudarkom na logistiki - CeMAT

osebnost največjega svetovnega industrijskega sejma Hannover Messe je nje-
govo enkratno združevanje in povezovanje različnih industrijskih panog.
Razstavni program sejma se vsako leto spreminja, nekateri sklopi so se

celo razvili v samostojne sejemske prireditve. V ospredju ostaja tematsko
področje avtomatizacija tovarn. V letu 2002 bo organiziran tudi CeMAT –
sejem znotraj sejma – na temo logistika in transport materiala. Poudarek je
tudi na mikrotehnologiji, kot zelo perspektivnem in v prihodnost usmerjenem
področju.  Seveda bodo sejem spremljale številne prireditve ter pester program v kongresnem centru.

Hannover Messe 2002: Razstavni pro-

gram industrijskega sejma je v letu 2002

razdeljen na sedem sklopov: 

1. Avtomatizacija tovarn, ki združuje

področja strojegradnje, elektrotehni-

ke, industrijskega software s predsta-

vitvami aktualnih trendov in tehnolo-

gij.

2. Ce-MAT – mednarodni sejem logi-
stike in transportnih naprav:
Sejem znotraj sejma, ki je organiziran

na dve leti in pokriva področje

celotne logistične verige, predstavlja

komponente in sistemske rešitve. 

3. Obdelava površine – Surface Tech-
nology: V središču so novi, okolju pri-

jazni in energet-

sko varčni pos-

topki, kot tudi v

prihodnost us-

merjeni konce-

pti naprav in

komponent. 

4. Energija: 
Koncentracija

tehnologij in

storitev ponuja

idealni forum

za ciljno usmer-

jene dogovore s

predstavniki in-

dustrije, obrti

in lokalnih ob-

lasti na področ-

ju energetskega

gospodarstva. 

5. Subcon 
Technology: 
Dobaviteljska

industrija in in-

dustrijski materiali v vseh mogočih

oblikah za stroje, naprave, vozila in

elektrotehniko,  so središčne teme. 

6. Mikrotehnologija: Enkratna inter-

grirana predstavitev uporabnih

mikrosistemov za industrijsko avtom-

atizacijo, komunikacijo, mobilnost,

energijo in znanost, ponuja odlično

P
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EXPRESS NOVICE - Hannoverski industrijski sejem

izhodišče za širitev industrijskih kon-

taktov.

7. Razvoj in tehnologija: Tu so v sredi-

šču pozornosti najnovejši rezultati

raziskav in posredovanje uporabnih v

prihodnost orientiranih tehnologij, ki

omogočajo mednarodno izmenjavo

med znanostjo in gospodarstvom. 

Slovenija in Hannover Messe
Industrijskega sejma Hannover Messe se

slovenska podjetja udeležujejo že vrsto

let kot razstavljalci in kot obiskovalci.

Program sejma se iz leta v leto deloma

spreminja, zato je tudi vsako leto nekaj

novih razstavljalcev. V letu 2001 se je

tako predstavljalo 16 uspešnih sloven-

skih podjetij. V letošnjem letu je prijavl-

jenih 17 razstavljalcev iz Slovenije.

Statistika 2001
V letu 2001 se je predstavljalo skoraj

7.000 razstavljalcev, sejem pa si je ogleda-

lo okoli 260.000 obiskovalcev. Stroje-

gradnja in elektronika sta se potrdili kot

vodilni panogi nove industrije. Razstav-

ljalci so svoj sejemski nastop po zaklju-

čku sejma na splošno ocenjevali bolje kot

predhodno leto, kar se nanaša predvsem

na število obiskovalcev na stojnicah in na

število novih kontaktov s potencialnimi

strankami. Poraslo je število tujih obisko-

valcev, kot tudi število strokovnih obisko-

valcev. 93% razstavljalcev ocenjuje, da jih

je obiskala za njih ciljna skupina obisko-

valcev.  

Vabljeni na sejem Hannover Messe 2002,

ki bo letos odvijal od 15. do 20. aprila

2002. Za vse informacije v zvezi s sejmi

in organizacijo, se lahko obrnete na pred-

stavništvo:

DESLO d.o.o.
Zastopstvo Deutsche Messe AG

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 4763028   

Fax: (01) 4264780 A

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Pozicijski ventili Sipart PS2 osvojili
naklonjenost BASFovih strokovnjakov...

lednji so naročili kar 150 ventilov v

eni pošiljki, kar je do danes največja

pošiljka teh ventilov enemu naroč-

niku. Pri BASFu so že prej imeli pozitivne

izkušnje s temi pozicionerji.

Nova pošiljka je bila uporabljena v Ludwigshaf-

nu pri modernizaciji proizvodnje. Pri BASFu pra-

vijo, da ne dvomijo o ustreznosti izbire, sploh za-

radi Sipartove robustnosti in možnosti dela v

nevarnih proizvodnih okoljih. Poleg tega ga lah-

ko preko vdelanega tokovnega vmesnika, HART

ali Profibus-PA priklopimo na krmilni sistem.

Postavitev je enostavna, saj je SP2 pripravljen na

delo praktično takoj po montaži, vdelani funkcij-

ski displej pa omogoča nastavitev parametrov na

samem mestu vgradnje. Poleg tega je na voljo

kopica nadzornih parametrov, zato ga lahko

hitro prilagodimo različnim premerom cevi, spojkam, itd. 

SP2 ima zelo nizko električno porabo, zato tudi pri zamenjavi klasičnih elektropnev-

matskih sistemov ni potrebna zamenjava obstoječe električne instalacije. Vdelani sen-

zor položaja je električno neodvisen od preostanka ventila, zato je PS2 pprimeren za

vdelavo tudi v kritična okolja.

S
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EXPRESS NOVICE - Brezžični Windows CE  terminal 

Informacije: EMA d.o.o., Mariborska 1, Celje  tel.: 03 428 48 00

HTE d.o.o. LJUBLJANAHTE d.o.o. LJUBLJANA

HTE d.o.o. Poslovalnica MariborHTE d.o.o. Poslovalnica Maribor

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

l

l

KATUN

PIERGIACOMIPIERGIACOMI

KATUN

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov
Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

Kakovostno orodje za elektronikoKakovostno orodje za elektroniko

Kakovostni in zanesljivi multimetriKakovostni in zanesljivi multimetri

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave
Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

EZ DIGITALEZ DIGITAL

METEXMETEX

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

l

l

l

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

l

l

l

3M
OPTIČNI KONEKTORJI IN PRIBOR
KOVČKI ZA MONTAŽO OPTIČNIH
KONEKTORJEV
LEPILNI TRAKOVI
OZNAČEVALCI ZA KABLE

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

METEX
DIGITALNI MULTIMETRI (TUDI Z RS-232
KOMUNIKACIJO)
DIGITALNI OSCILOSKOP - ROČNI DG
SCOPE 20MHz - UGODNA PONUDBA:

l

l

170.920,89 SIT Z DDV

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

l

OLFA - NOVO!
OLFA NOŽI, ŠKARJE, ŽAGICE ZA REZANJE
PAPIRJA, LESA, BLAGA, PLOČEVINE, IZOLA-
CIJSKIH MATERIALOV, ITD...

l

XELTEK -

l

l

l

l

l

NOVO!

SUPERPRO/2000
(NOVO!)
(NOVO!)

PROGRAMATORJI (ZA PLD, EPROM,
EEPROM, MIKROKONTROLERJE, ...), VSI
PRENOSLJIVI (S PRIKLJUČKOM NA
PARALELNI PORT)

SUPERPRO Z
SUPERPRO F
SUPERPRO XL
SUPERPRO III

ADAPTERJI ZA RAZLIČNA OHIŠJA NA
ZALOGI OZ. PO NAROČILU

l

l

SAMOSTOJNI UNIVERZALNI PROGRA-
MATOR

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

Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140ll l

Rezila za vsako rabo!Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

OLFAOLFA

XELTEKXELTEK

Robusten Windows CE
terminal

odjetje LXE, ki ga v
Sloveniji zastopa
EMA d.o.o. iz Celja

je plasiralo na tržišče ro-
busten mobilni terminal
na Windows CE platformi.

Primeren je za osebno upora-

bo kot za uporabo na vozilih,

viličarjih. Na voljo so napajal-

ni in po potrebi komunikaci-

jski podstavki za vozila ali

mizo in zaščitne torbice, pa-

sovi za lažje nošenje.

Lastnosti:

• polovičen VGA 640 x 240

LCD

• brezžična mreža 2.4GHz

DSSS (802.11b) ali FHSS

• 32Mb SDRAM, 16Mb Flash

• 63 tipk odpornih na kemi-

kalije in odrgnine

• IP66 zaščita, visoko odpo-

ren na udarce in vibracije

• temp. območje delovanja: -

20°C do 50°C

• vgrajen čitalec črtne kode

• IRDA, RS232, USB

• Li-Ion baterije, ...

Za razvoj programske opreme

se uporabljajo Microsoft Win-

dows CE razvojna orodja, ki

močno poenostavijo razvojni

cikel aplikacije. Z uporabo

Windows CE operacijskega sis-

tema in ultra varčnega proce-

sorja je zagotovljeno nepre-

kinjeno delo in dolga življenska

doba baterij. Primeren je za

širok spekter aplikacij tako v

logistiki, kot v proizvodnji. A
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Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si

ETHERNET  pretvornik UTP na FO
ajpogostejši medij za Ether-
net lokalne mreže je trenut-
no UTP ali STP kabel. Vse po-

gosteje pa srečujemo tudi optični
(FO) kabel, ki je prav gotovo medij
prihodnosti. Njegovo hitrejše uve-
ljavljanje zavira le višja cena FO na-
prav, kablov in inštalacij.

V nekaterih primerih, kot na primer

hitre medkrajevne in meddržavne  pove-

zave, pa je FO kabel prevzel vodilno

vlogo in skoraj povsem izrinil klasične

žične povezave. V zadnjem času vse moč-

neje prodira tudi v lokalne ETHERNET

mreže. 

Navedimo vsaj

dva tehtna raz-

loga za uporabo

FO v lokalnih

Ethernet mre-

žah. 

Prvi razlog je

relativno kratka

razdalja (okrog

100m), ki jo

zmorejo pove-

zave preko UTP

kablov. Pri FO

povezavah so te

razdalje tipično

2-3 km za multi-

modna vlakna

(50/125, 62,5/

125 ali 100/140

µm) oziroma 20

- 30km za mo-

nomodna vlakna (8.3/125, 8.7/125,

9/125 ali 10/125). Prva številka predstav-

lja premer jedra vlakna v mikronih,

druga številka pa premer zaščitne oblo-

ge. Obloga ima dve nalogi: mehansko

ščiti jedro vlakna in hkrati predstavlja

odbojno zrcalno plast, od katere se žarek

odbija nazaj v jedro. Monomodna vlakna

običajno uporabljajo kot svetlobni vir

laserski izvor, multimodna vlakna lahko

delujejo tudi z navadno svetlobo.

Drugi razlog za zamenjavo bakrenih z FO

kabli leži v uporabi povsem drugih fizi-

kalnih zakonitosti, ki izključujejo možno-

sti motenj povzročenih zaradi različnih

elektromagnetnih vplivov iz okolice. FO

kabli so torej idealni za uporabo v indu-

strijskih okoljih, kjer so elektromagnetne

motnje zelo izrazite. V primeru Ethernet

mreže, kjer zaradi ekonomskega vidika

ostanemo na klasičnih UTP povezavah,

pa kljub vsemu nekatere problematične

dele mreže lahko "rešimo"  s FO kabli. To

izvedemo s pretvornikom medija (Media

Converter), ki omogoči prehod iz UTP

kabla na FO kabel in na drugi strani obra-

tno. Na ta način rešimo kritične poveza-

ve, ki bi sicer povzročale motnje v delo-

vanju mreže (kot na primer: povezave

med zgradbami, povezave na večje razda-

lje, povezave v okolju z velikimi EM mot-

njami, povezave na delih, ki so izpostav-

ljeni udarom strel, itd.. 

Primer kvalitetnega pretvornika UTP/FO

je model ME50 firme MOXA TECHNO-

LOGIES. Pretvornik  z merami 70 x 94 x

26 mm omogoča povezave do 2 km z

multimodnimi vlakni in do 20km z

monomodnimi vlakni. Napaja se z zuna-

njega vira 5VDC/1A in deluje pri tempe-

raturah 0 -50°C. Uporablja lahko ST ali SC

optične priključke. Za hitro nastavitev

ustreznih parametrov uporablja zunanja

"DIP" stikala, tako da programska orodja

niso potrebna. 

Uporaba pretvornika ME50 bo v nekate-

rih primerih zagotovila kvalitetno izbolj-

šanje delovanja Ethernet mreže, v nekate-

rih drugih primerih pa bo predstavljala

edino sprejemljivo  rešitev za sicer težak

komunikacijski problem. A
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Poenotenje in galvanska ločitev signalov

EXPRESS NOVICE - Moduli za galvansko ločitev signalov

AVTOMATIKA10 19/2001

časih je težko doseči, da bi iz
vseh signalnih naprav in
sond dobili enotne signale.

Kadar je raznolikost preveč moteča
in bi povzročila probleme pri pri-
ključevanju na programabilne kr-
milnike, oziroma bi pri-
nesla zahteve po naku-
pu množice različnih
vhodnih modulov, tedaj
probleme skušamo re-
ševati z vmesniki za
poenotenje signalov
(Signal Conditioner).

Napravice imajo še eno

veliko prednost. Signale

namreč galvansko ločijo

od naprav, na katere so sig-

nali priključeni (Signal

Isolators). Tovarna EURO-

THERM, ki slovi po vrhun-

ski opremi za regulacijo in

registracijo temperatur, ponuja družino

signalnih vmesnikov, ki zmorejo najraz-

ličnejše signale izolirati in poenotiti.

Vhodni signali so lahko: PT temperatur-

ne sonde, termočleni, najrazličnejši

napetostni vhodi, tokovni vhodi,… 

Na izhodu iz vmesnika se odločimo za

enotni signal, ki ga izbiramo med nasled-

njimi standardnimi izhodi: 0-5V, 1-5V, 0-

10V, o-1mA, 0-20mA, 4-20mA, -5do +5V

ali -10 do +10V. Na ta način lahko kljub

različni opremi vse signale priključimo

na eno vrsto analognih vhodov krmilni-

ka. Hkrati zaradi galvanske ločitve pro-

cesnih signalov dosežemo večjo varnost

naprav in znižamo ceno pri nakupu in

vzdrževanju analognih modulov na

krmilnikih. 

Vmesnike pritrdimo na priključno DIN

letev. Širina vmesnikov je le 17,7mm, kar

omogoča veliko gostoto priključkov. Vse

priključne sponke so dosegljive s spre-

dnje strani vmesnika, kar poenostavi pri-

ključevanje vodnikov. Napajanje vseh

vmesnikov je enotno, z zunanjo napetost-

jo 9-30VDC, ki jo zagotovimo v obliki

dodatnega napajal-

nega modula na

priključni letvi. 

Vmesniki nudijo

osnovno signaliza-

cijo o stanju s po-

močjo LED diod na

čelni strani vmes-

nika (napajanje,

prekinitev signala,

prekoračitev vred-

nosti…), kar olajša

vzdrževanje in is-

kanje napak. 

Nekateri vmesniki

lahko prevzamejo neposredni nadzor

doseganja max. ali min. vrednosti signala

(Limit Alarms). Mejne vrednosti nastavi-

mo s pomočjo potenciometrov na čelni

plošči. Ob dosegu mejnih vrednosti se

sklenejo dodatni alarmni izhodni kontak-

ti, ki lahko neposredno alarmirajo, ali sta-

nje sporočajo v višji nadzorni računalni-

ški sistem. Posebna izvedba vmesnika

lahko nadzira vhodno frekvenco, ki jo

pretvori v napetostno/tokovno vrednost.

Izkušnje na različnih zahtevnih projektih

procesnega vodenja kažejo, da vsak trud

v smeri poenotenja, poenostavitve oziro-

ma urejenosti na kateremkoli nivoju,

vključno z urejeno dokumentacijo, pri-

spevajo k večji zanesljivosti delovanja in

enostavnosti vzdrževanja. Oboje se na

koncu odraža v prihranjenih tolarjih.

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

sodoben jutri... ...with Automation to the
contemporary tomorrow...

...with Automation to the
contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Oprema za tiskanje etiket v proizvodnji in skladišču

Informacije: Iztok Pirnat, EMA d.o.o., Celje

Etiketiranje palet
ečina proizvodnih podjetij
ima dobro urejeno logistič-
no pot gotovega izdelka do

kupca. Ta vključuje pakiranje izdel-

kov na euro palete, povija-
nje s folijo, skladiščenje in
transport. V veliko podjet-
jih pa manjka ”pika na i” - to je ozna-
ka izdelka, zakodirana s črtno kodo
in ostalimi podatki, potrebnimi za
evidentiranje in zagotavljanje sled-
ljivosti. Ne le tuji kupci, temveč tudi
domači, od podjetij vse pogosteje
zahtevajo vsaj EAN kodo izdelka in
tudi SSCC (Serial Shipment Con-
tainer Code) črtno kodo.
V marsikaterem slovenskem podjetju si

pomagajo z ročnim lepljenjem etiket na

palete. Pri tem lahko pride do težav, ko

delavec med nekaj deset tipi vnaprej

natisnjenih etiket izdbere napačno, kar

pomeni, da kupec dobi napačno blago.

Delavec pri ročnem lepljenju ponavadi

nalepi etikete na različna mesta, kar kvari

izgled palete, porabi pa tudi ogromno

časa.

Če označujemo izdelke, zbirna pakiranja

in palete z avtomatsko tiskalno-etiketirno

napravo in uporabimo še eno od tehno-

logij avtomatske identifikacije, izključi-

mo možnost napak. Še več. Etiketa je

nalepljena vedno na enako mesto, dela-

vec pa svoj čas izrabi koristneje.

Na slikah je projekt avtomatskega tiska-

nja in etiketiranja, ki smo ga že dali v upo-

rabo v znano slovensko podjetje. Sistem

je sestavljen iz avtomatske tiskalno-etike-

tirne naprave, krmiljene s pomočjo indu-

strijskega osebnega računalnika. sistem

si izmenjuje signale s PLC krmiljem, ki

vodi proizvodnjo. 

Program na osebnem računalniku v gra-

fičnem okolju Windows 2000 prikazuje

status sistema za etiketiranje, morebitna

opozorila, napake in nudi izbiro vseh

potrebnih parametrov. V grafičnem oko-

lju se oblikujejo etikete s fiksnimi in vari-

abilnimi polji. To nam omogoča popolno

fleksibilnost izpisa na etiketah za različ-

ne izdelke, trge, jezikovne skupine, ...

V
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RAZLOGI, ZAKAJ SE SPLAČA POSTATI
NAROČNIK REVIJE AVTOMATIKA!

•Naročnik dobi revijo na dom/delovno mesto!
•Naročnik dobi eno številko revije - brezplačno!

•Naročnik dobi arhivsko zgoščenko - brezplačno!
•Naročnik dobi zgoščenko CD HYDRA, na kateri je tudi 
revija ELEKTRONIKA in vse tisto, kar ne prenese papir!

Tudi to - BREZPLAČNO!
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Podjetje EMA d.o.o. zastopa eno vodilnih ameriških podjetij na področju brezžičnih

komunikacij LXE, ki ponuja celo paleto terminalov, potrebnih v sodobnem

proizvodnem procesu in skladiščih. Terminali omogočajo povezavo skladiščnika,

viličarista ali proizvodnega delavca z informacijskim sistemom, hkrati pa enos-

taven, hiter in zanesljiv način identifikacije produkta označenega s črtno kodo. Na ta

način se doseže optimalna razporeditev gibanja transportnih sredstev v skladiščih,

zagotovi nadzor materialnih tokov v proizvodnji in brezžično priključi na omrežje pod-

jetja vse mobilne uporabnike. Poudariti je potrebno, da se na isto brezžično omrežje

priključijo tudi PC postaje, notebooki in celo tiskalniki z ustreznimi brezžičnimi mrežnimi

karticami.

Eden od osnovnih in zelo pomembnih gradnikov brezžične mreže je Access Point, ki zagotavlja

oddajanje in sprejem radijskega signala. Standard IEEE 802.11b, ki zagotavlja prenos podatkov

s hitrostmi do 11MB na frekvenčnem področju 2,4 GHz z modulacijo DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum),

zahteva specialno konstruirane antene za brezpogojno delovanje v vseh pogojih.

Podjetje LXE uporablja anteno razvito za potrebe vesoljskega in

vojaškega programa podjetja EMS Technologies, ki zagotavlja

izredne performanse na tržišču brezžičnih komunikacij.

Koničasta oz. "SPIRE" antena zagotavlja do 50% večje razdalje

pokritja prostora z brezžičnim signalom kot standardne

rešitve, pri enaki moči emitiranega signala. Sevalni diagram

antene prikazuje izredne performanse, ki jih ima "SPIRE" ante-

na v vseh smereh sprejemanja in oddajanja in kaže superi-

ornost glede na tipične antene za to frekvenčno področje.

Za dodatno izločanje motenj oz. odbojev v zaprtih prostorih, se

uporabljata dve anteni priključeni na Access Point. V takšni

konfiguraciji Access Point filtrira in izloča vse signale, ki so

posledica odbojev, motenj in zagotavlja višje prenosne hitrosti ter zanesljivost komunikacije. Zaradi svoje

robustnosti in performans so primerni za pokrivanje velikih površin na

prostem, kot tudi dvoran in objektov (proizvodnja, skladišča).

Predvsem za uporabo na

prostem je dobrodošla mož-

nost kombiniranja Access

Pointa z usmerjenimi linki

do ruterjev s čimer se izog-

nemo kabliranju posamez-

nih Access Pointov s TCP/IP

mrežo. Za popolnoma av-

tonomno delovanje Access Pointov se lahko uporabi opcija s

solarnimi paneli, ki zagotavljajo delovanje Access Pointov pod-

nevi in polnjenje akumulatorske baterije, ki je potrebna za

nemoteno delovanje ponoči.
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VIDEO OPREMA - Digitalni fotoaparat za makro posnetke - Jenoptik JD 4100z3

e sprašujete, kaj imajo fotoapara-

ti z avtomatizacijo. Pravzaprav

imajo! Marsikdaj je potrebno

narediti posnetke naprav, ali delov proiz-

vodnje za arhiv ali vizualizacijo v SCADA

sistemu. In predstavljeni digitalni ftoapa-

rat je s svojo dokaj ugodno ceno prime-

ren za vse naštete primere.

Zbirka privlač-

nih Jenoptik-

ovih fotoaparat-

ov je postala še

bogatejša. Do-

polnil jo je nov

model z oznako

JD 4100z3.

Ime označuje

digitalni foto-

aparat z visoko

ločljivostjo 4,13

milijona točk oz. 2272 x 1704 točk. Za izjem-

no ugodno ceno  dobite fotoaparat  z visoko

ločljivostjo in kakovostnimi fotografijami ter

številnimi drugimi uporabnimi  funkcijami. 

JD 4100Z3 ima 3x optični in 2x digitalni

Zoom. TFT LCD zaslon fotoaparata meri kar

46 mm in omogoča enostavno fotografiranje

in pregledovanje posnetkov. Praktično vse

funkcije, ki jih fotoaparat omogoča, so samo-

dejne, zato je uporaba fotoaparata zelo eno-

stavna, fotoaparat pa primeren tudi za nepo-

znavalce oz. za vse, ki želijo dobro fotografi-

jo brez nadležnih in dolgotrajnih nastavitev,

ko nam lahko najlepši prizor že uide. Če pa

vam je to v posebno veselje, lahko ostrite

sliko, nastavljate belino in uravnavate bliska-

vico tudi ročno. 

Fotografiramo lahko v razdalji od 4 do 40

cm v makro načinu in od 40 cm do

neskončnosti v normalnem načinu. 

Občutljivost fotoaparata na svetlobo je ekvi-

valentna s standardom ISO 100. Bliskavica je

vgrajena in ima tudi funkcijo odpravljanja

učinka rdečih oči. Fotoaparat ima poleg

naštetega še 10-sekundni samosprožilec,

možnost zaporednega fotografiranja, funkci-

jo nastavljanja ostrine slike v treh stopnjah,

funkcijo pregledovanja in brisanja enega,

vseh posnetkov hkrati ali posnetkov v mapi.

Nastavimo lahko tudi uro in datum, ki se

izpišeta na posnetku, poleg tega pa tudi

zvočni signal in jezik, v katerem se prikazuje-

jo izpisi na zaslonu. Na zaslonu lahko foto-

aparat prikazuje en sam oz. devet posnetkov

hkrati, posnetke lahko tudi zoomiramo, da

vidimo natančneje posamezne detajle

posnetka ali pa posnetke pregledujemo kon-

tinuirano. 

Fotoaparatu je priložena 16 MB pomnilniška

kartica Compact Flash. Posnetke lahko shra-

njujemo v treh različnih stopnjah ločljivosti,

odvisno od tega, koliko posnetkov in kako

dobre posnetke želimo narediti. Pri največji

ločljivosti 2272

x 1704 točk lah-

ko na pomnilni-

ško kartico shr-

animo 6 posnet-

kov, v normal-

nem načinu, ki

omogoča ločlji-

vost 1600 x

1200 točk, 12

posnetkov in v

ekonomičnem

načinu z ločljivostjo 640 x 480 (VGA) točk

do 30 posnetkov. Pomnilniško zmogljivost

fotoaparata lahko nadgradimo z dodatnimi

pomnilniškimi karticami. Posnetke lahko

shranjujemo tudi v mape, ki omogočajo

večjo urejenost in lažje iskanje posnetkov.

Pomnilniško kartico lahko tudi formatiramo

in tako enostavno uporabljamo dalje.

Standardni zapisi slike so JPEG, DCF in

DPOF 1.0. Kompresija JPG ima tri stopnje

1:6, 1:12 in 1:25.

JD 4100z3 je tudi zelo lahek (280 g brez bate-

rij) in majhen (116x73x62 mm) in tako pri-

meren za v vsako torbico ali za okoli vratu in

to tudi na najnežnejši rami. Da ne trošimo

po nepotrebnem z baterijo, ima fotoaparat

tudi funkcijo samodejnega izklopa po 3

minutah neuporabe. Ta čas pa si lahko nasta-

vimo tudi ročno v razponu od 1 do 30

minut. Fotoaparat ima PAL video izhod in

nastavek za stativ. Napajanje omogočajo 4

AA baterije oz. opcijsko 6 V napajalnik.

Fotoaparatu je priložen tudi program Adobe

Photo Deluxe za enostavno obdelavo

posnetkov in možnost kreativnosti pri foto-

grafiranju, USB kabel, s katerim lahko foto-

aparat enostavno priključimo na računalnik

ali TV sprejemnik, ter baterije in torbica z

vrvico za nošenje. 

JD 4100z3 je že na voljo pri prodajalcih foto-

grafske opreme, zanj pa boste odšteli le

164.280 SIT (z DDV). A

Informacije: Medis d.o.o., Ljubljana

Jenoptik JD 4100z3
Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si

Tel: 01-750-85-10  Fax: 01-750-85-29

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
q

q

q

q

q

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

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

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

E-mail: info@imk-elektronika.si

razvoj, proizvodnja in zastopanje

Tehtanje v industriji

NOVO!
tehtanje na nakladalnikih

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS
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KOMPONENTE ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - RF transceiverji v SMD ohišju

hipcon je še eno od podjetij,

ki se ukvarjajo z RF tehniko,

vendar na QRP nivoju. Izde-

lujejo zelo zanimivo serijo RF tran-

sceiverjev v majhnih SMD ohišjih.

Zanimivi so zaradi nizke cene (cca

1$ na količino), majhne porabe (ne-

kaj mA med oddajo, veliko manj med

sprejemom in mirovanjem), enostav-

no nastavljive frekvence delovanja

(od 300 MHz tja do 1 GHz) in ostalih

parametrov.

Na njihovem Websiteu so prikazani trije

modeli: CC400RF, CC900RF, CC1000RF

ter najnovejši CC1050RF, ki pa vsebuje

samo oddajnik. CC400 lahko deluje v

področju 300-500MHz, CC900 je name-

njen 800-1000 MHz, CC1000 pa pokriva

področje od 300-1000MHz. 

Čeprav so se pri Chipconu potrudili in

načrtovalcem tovrstnih naprav karseda

olajšali delo, je potrebno ob čipu imeti še

nekaj komponent kritičnih vrednosti. Za-

to so v datasheetih čipov prikazane tudi

tipične vezave s podanimi vrednostmi. 

Čeprav to povsem zadostuje, so pri

Chipconu naredili še korak naprej in

ponudili razvojno ploščico s čipom ter

program "Smart RF Studio", ki služi

upravljanju čipa na razvojni ploščici, pa

tudi izračunu elementov ter parametrov.

Tako lahko zelo enostavno določite

zahtevano najvišjo dovoljeno toleranco

kristala pri zahtevani hitrosti prenosa in

selektivnosti, ocenite tipično porabo

čipa in določite vrednosti kritičnih ele-

mentov. A

Informacije: www.chipcon.com

Novi majhni RF transceiverji

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

AT05SC4808RF
Novi Atmelovi čipi za nadzor dostopa in prenosa podatkov, z dvema vmesnikoma

Slika 1 - Trije glavni modeli družine RF transceiverjev

C

ri Atmelu so

nove čipe na-

menili Smart-

card aplikacijam, za-

nimivi so pa zaradi

precejšnjega vdelane-

ga pomnilnika, nizke

porabe in dveh vmes-

nikov za komunikaci-

jo z okoljem. Tako lah-

ko uporabimo kontaktni vmesnik ISO-

7816 ali pa brezkontatkni ISO-14443.

Poleg obeh vmesnikov vsebuje čip z ime-

nom AT05SC4808RF tudi do 8 KB EEP-

ROM-a za shranjeva-

nje podatkov, do 48

KB ROM-a za prog-

ramsko kodo, do 1KB

RAM-a za podatke,

namensko elektroni-

ko za hitri izračun

CRC vsot in za DES

de/kodiranje, pose-

ben generator naklju-

čnih števil ter procesorsko sredico, za-

snovano na Motorolinem procesorju

6805. Dodatne podatke najdete na splet-

ni strani http://www.atmel.com. A

P
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Dvoročni vklop strojev
Informacije: Synatec d.o.o., Idrija

voročni vklop strojev je na-

menjen zaščiti rok pred po-

škodbami ob nevarnih gibih

pri zapiranju orodja na mehanskih

stiskalnicah ali škarjah. V ta namen

na takšnih strojih uporabljamo

posebne priprave in module za dvo-

ročni vklop o katerih bomo nekaj več

spregovorili v pričujočem članku.

Lastnosti modulov 
za dvoročni vklop

Moduli za dvoročni vklop so naprave, ki

delavca na nevarnem stroju prisilijo k

uporabi obeh rok ob vklopu gibov stroja.

Zaradi te lastnosti so to naprave, ki ščiti-

jo delavca pred morebitnimi poškodba-

mi. To dosežemo tako, da je delavec prisi-

ljen ob upravljanju stroja roki držati na

varnem mestu in jih uporabiti za vklop

stroja hkrati v časovnem razmiku manj-

šem od 0,5 sekunde. Ukaz za delovanje

stroja je aktiven le tako dolgo, dokler sta

proženi obe tipkali za vklop. Če med

obratovanjem stroja delavec izpusti eno

od tipkal, se stroj ustavi, ponoven zagon

pa je možen le tako, da izpustimo obe tip-

kali in nato znova hkrati prožimo obe tip-

kali. 

Ker lahko na sistemu dvoročnega vklopa

pride do napak, morajo moduli za dvo-

ročni vklop biti narejeni v skladu z direk-

tivo EN574, kjer so podane zahteve za

zagotavljanje varnosti z naslednjimi ukre-

pi: 

• uporabo zanesljivih komponent 

• varnostjo ob pojavu ene napake 

• samonadzorom 

• ostalimi enakovrednimi ukrepi 

Varnost ob pojavu ene napake
V skladu s poglavjem 7.2.1.1. (EN 574)

dvoročni vklop zaradi ene napake, ne

sme postati enoročni vklop! 

Samonadzor
V skladu s poglavjem 7.3.1.2. (EN 574)

lahko izhodni signal, ki je bil prisoten ob

nastanku ene napake na sistemu, ostane

prisoten, mora pa se izklopiti takoj, ko

izklopimo enega od vhodov. Za izpolni-

tev tega pogoja morajo prožilni elementi

imeti antivalentna kontakta, kar zagotav-

lja prepoznavanje napake na kontaktih

oz. v ožičenju od modula do tipkal. Ob

tem pa je treba paziti, da z dvoročnim

vklopom zadostimo zahtevani varnostni

kategoriji za stroj na katerem smo modul

za dvoročni vklop uporabili. Zahteve za

delovanje modulov za dvoročni vklop in

za določeno varnostno kategorijo so pri-

kazane v tabeli 1. 

Namestitev tipkal za 
dvoročne vklope

Poleg modulov za dvoročne vklope pa

morajo varnostnim zahtevam ustrezati

tudi tipkala, s katerimi vklapljamo stroj.

To pomeni, da morajo imeti prisilno

odpiralne kontakte. Prav tako pa morajo

tipkala biti nameščena tako, da prepreči-

mo enostavno proženje tipkal. Primeri

ukrepov za preprečevanje enostavnega

proženja so naslednji: 

Nedopustno:

• proženje z eno dlanjo oz prsti iste roke

Rešitev:

• razdalja med tip-

kali mora biti vsaj

260 mm 

Nedopustno:

• proženje z roko in komolcem iste roke 

Rešitev:

• razdalja med tipkali vsaj 550 mm (naj-

več 600mm) 

• vklopni elemen-

ti z različnimi

smermi prože-

nja.

D

Slika 1 - Modul za dvoročni vklop tipa III-A

Tabela 1: Zahteve za module za dvoročni
vklop v skladu z EN574
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VARNOSTNA TEHNIKA - Moduli za dvoročni vklop strojev

Nedopustno:

• proženje z dlanjo in komolcem

Rešitev:

• prekritje tipkal 

Nedopustno:

• proženje z eno roko in katerimkoli

delom telesa 

Rešitev:

• tipkala morajo biti nameščena na viši-

ni vsaj 1100mm nad nivojem tal 

Nedopustno:

• proženje z blokiranjem enega od tip-

kal 

Rešitev:

• uporaba modula za dvoročni vklop tip

II ali tip III. 

Moduli za dvoročni vklop DOLD
Firma DOLD proizvaja module za dvo-

ročni vklop v dveh kategorijah. 

Modul BD5980N je po lastnostih tip III-A

skladno z EN 574 in varnostne kategorije

2 po EN 954. Pri tem modulu za dvoroč-

ni vklop sta kot vhoda uporabljeni tipka-

li s po enim delovnim kontaktom, kot

izhod pa sta dve veji izhodnih relejev. Ka-

dar je breme, ki ga prožimo z modulom

za dvoročni vklop večje od zmogljivosti

izhodnih kontaktov modula, povežemo

na izhod dva kontaktorja. Kontaktorja

morata imeti prisilno vodene kontakte,

da ju lahko uporabimo v varnostne

namene, delovanje kontaktorjev pa pre-

verjamo z vezavo NZ kontaktov v povrat-

no vejo modula (Y1-Y2). 

Druga vrsta modulov firme DOLD pa je

po lastnostih tip III-C skladno z EN 574 in

varnostne kategorije 4 po EN 954. V tem

tipu izdeluje firma DOLD več vrst modu-

lov in sicer BL5933, BG5933 in BH5933.

Vsi navedeni moduli uporabljajo kot

vhod tipkali z 1NO in 1NZ kontaktom,

razlikujejo pa se med seboj po različnih

možnih krmilnih napetostih in številu

izhodnih kontaktov. 

Več podatkov o tej tematiki, predvsem pa

o izbiri modulov za dvoročni vklop je

možno dobiti v glavnem katalogu firme

DOLD, vodiču po glavnem katalogu, ki je

tudi v slovenskem jeziku in ga je možno

najti tudi na domači strani firme Synatec

(www.synatec.si), ter seveda pri sodelav-

cih iz podjetij Syanatec in Elsing.

Slika 2 - Modul za dvoročni vklop tip III-C

A

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

32-bitni mikrokrmilniki 
z ARM THUMB jedrom

tmel ponuja poleg 8-bitnih

mikrokrmilnikov serije 895x

in AVR tudi 32-bitne modele z

ARM jedrom. 

Če količkaj sprem-

ljate razvoj najlaž-

jih PDA računalni-

kov in podobnih

stvari, potem vam

je verjetno znano,

da je ARM skrajno

varčen procesor,

ki premore veliko

moči in je v samem vrhu, če ne celo

prvak v razmerju MIPS/Watt. Atmel tu

ponuja nekaj družin čipov, prikazane

novosti pa veljajo za AT91 serijo. 

Gre za čipe z ARM jedrom v Thumb ver-

ziji. Slednje pomeni posebno kodiranje

32-bitnih ukazov, kjer izgubijo nekaj

malega hitrosti v zameno za kompakt-

nost programja. Ponujeni modeli delajo

na frekvencah od 25 do 66 MHz pri napa-

janju od 2.7V do 3.6V, imajo 10-bitne

ADC in DAC pret-

vornike, hardvers-

ki množilnik in

barrel-shifter. Na

voljo so "navadni"

AT91 kot tudi AT

91F, ki so v bistvu

modulčki, ki po-

leg procesorja vse-

bujejo še FLASH

pomnilnik, pri določenih modelih celo

2Mb. 

Na razpolago je tudi do 256 KB SRAM-a

na čipu, multiprocesorski vmesnik, 16-

bitni timerji, SPI in UART vmesniki ter

veliko I/O pinov. 

Za podrobnosti se pozanimajte na naslo-

vu http://www.atmel.com. A

A
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RAČUNALNIŠKA OPREMA - Mainframe Unisys ES-7000 CMP

imeti strežnik, če ga  želimo uporabiti za

poenostavitev  heterogenega  okolja in

skupaj poganjati različne uporabniške

aplikacije.

Vsekakor mora biti dovolj zmogljiv in

skalabilen, zagotavljati  mora visoko stop-

njo  zanesljivosti in razpoložljivosti, zago-

toviti 'sobivanje' različnim uporabniškim

aplikacijam. Nujna je  fleksibilnost, da je

sposoben prevzeti vse spreminjajoče

obremenitve, ki so značilne za sodobno

elektronsko poslovanje. Zaželjeno je tudi

enostavno upravljanje in nadzor, kar

sprosti človeške potenciale za opravila,

ki so namenjena izboljšavi rešitev, ki

neposredno pripomorejo k večjemu

poslovnemu učin-

ku.  

S katerimi osnovni-

mi značilnostmi in

funkcionalnostjo

se Unisys ES7000

potrjuje kot prime-

rna platforma za

postavljeno nalo-

go? ES7000 je tre-

nutno še vedno

edini 32 procesor-

ski SMP strežnik na

osnovi Intelove 32-

in 64-bitne tehno-

logije mikroproce-

sorjev s popolno-

ma uniformnim dostopom do celotnega

sistemskega spomina, ki se je potrdil na

svetovnem trgu. Je še vedno edina plat-

forma, ki zagotavlja polno funkcional-

nost Microsoftovemu operacijskemu

sistemu Windows 2000 Datacenter

Server. V tem trenutku je tudi edina plat-

forma na kateri je možno istočasno poga-

njati različne kopije operacijskega siste-

ma. Oglejmo si nekatere najpomemnejše

Ni malo podjetij, katerih strežniško infra-

strukturo lahko malce karikirano pred-

stavimo  s spodnjo sliko zajčkov. V razlo-

ge za takšno stanje, ki smo jih že spozna-

li, se danes ne bomo poglabljali. Število

strežnikov, ki običajno ekstenzivno nara-

šča, kmalu preseže dvomestno, v večjih

podjetjih hitro  tudi tromestno številko. 

Dejstvo, ki ga danes redkokje  še lahko

zanemarijo je, da je takšna informacijska

infrastruktura preveč kompleksna, ne-

pregledna in predraga. Kar pa je najpo-

membnejše zaradi razdrobljenosti upo-

rabniških rešitev ne izpolnjuje svoje os-

novne naloge zagotavljanja konkurenč-

nih prednosti in poslovnega uspeha pod-

jetja. 

Naša naloga, katere rešitev želimo danes

priporočiti, je poenostavitev strežniške

infrastrukture, zmanjšanje stroškov obra-

tovanja in povečanje učinkovitosti naše-

ga informacijskega sistema. Osredotoči-

mo se na sistemsko infrastrukturo in

predpostavimo, da imamo izbrane opti-

malne aplikacijske rešitve za standardno

okolje.

Poiščimo  osnovne  lastnosti, ki jih  mora

lastnosti, ki nam  zagotavljajo uspešno

izvedbo našega zadanega projekta -  omo-

gočijo združevanje (konsolidacijo) in s

tem optimizacijo učinkovitosti: 

Particioniranje
- statično - dovoljuje razdelitev siste-

ma v en enoten 32 procesorski strež-

nik z eno samo  kopijo OS  ali v do 8

neodvisnih 'navideznih strežnikov' -

particij z več različnimi kopijami ope-

racijskih sistemov;

- dinamično dodeljevanje sistemskih

virov v okviru enega operacijskega

sistema glede na postavljene priorite-

te posameznih aplikacij; posameznim

uporabniškim aplikacijam dodelimo v

skupino izhodiščno število procesor-

jev (affinity group), ki se v primeru

prekoračene predvidene obremenit-

ve lahko samodejno začasno poveča.

Isti mehanizem uporabimo pri aplika-

cijah, ki ne znajo delati z več procesor-

ji tako da jim dodelimo skupino(e)  z

enim samim procesorjem. 

Na zgornji sliki je prikazan primer rešit-

ve združevanja 5 različnih aplikacij na

polno konfiguriranem 32 procesorskem

strežniku  ES7000. V okviru ene kopije

operacijskega sistema MS Windows 2000

Datacenter, s programsko opremo za

optimizacijo strežnika, postavimo 5 pro-

cesorskih skupin, ki jim dodelimo posa-

UNISYS ES-7000 CMP

V prejšnji številki smo na kratko osvetlili razvoj informacijskih sistemov v podjetjih v zadnjih
15 do 20 letih. Preleteli smo pot, ki jo je velika večina prehodila od popolne centralizacije in
mirnega življenja  v okviru prvih mainframe okolij, do razpršenosti današnje informacijske teh-
nologije, premajhne podpore poslovni uspešnosti in glavobolom,  ki jih to prinaša odgovor-
nim.Članek smo končali s smelo in optimistično trditvijo, da se je velikemu delu problemov

sitemske  infrastrukture moč izogniti z združevanjem, prenovljenim mainframe pristopom v odprtem Wintel
okolju. Trdili smo, da je tako moč povečati učinkovitost in bistveno znižati stroške.Poskusimo danes te trdit-
ve preveriti, hkrati pa pokazati, da je strežnik ES7000 z lastnostmi, ki jih omogoča  CMP arhitektura, ideal-
na platforma za takšno centralizacijo.

Informacije: Simon Simončič, UNINET d.o.o., 

Platforma za poenostavitev strežniške infrastrukture
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mezne aplikacije. Med delovanjem sis-

tem samodejno, glede na spremijajoče

obremenitve in skladno s postavljenimi

pravili, dinamično dodaja in odvzema

vire iz posameznih aplikacijskih skupin

in tako optimira delovanje sistema. 

Sočasna uporaba različnih operacij-

skih sistemov - razne verzije iz družine

Microsoft Windows 2000, NT 4.0,

Widndows.NET, Unixware, Open

UNIX8, …

Skupna uporaba sistemskega spomina

- tudi ob uporabi več kopij OS v različ-

nih particijah je samo del sistemskega

spomina alociran posameznim parti-

cijam večina je dinamično na razpoal-

go.

Strojna in programska oprema za opti-

mizacijo delovanja - za nadzor delova-

nja  skrbi poseben neodvisen servisni

računalnik; preko njega se izvede tudi

zagon strežnika, razdelitev na partici-

je,… S posebno programsko opremo

servisni računalnik tudi nadzira

'zdravje' strežnika - strojne opreme in

opracijskega sistema. V primeru ne-

predvidenih stanj ali dogodkov anali-

zira zbrana dejstva, po potrebi lahko

sam ukrepa, vključno z avtomatskim

nadzorovanim zagonom sistema, poš-

lje  sporočilo o napaki, … 

Visoka razpoložljivost - sama zgradba

strežnika je izvedena v 'fault tolerant'

konfiguraciji, z dvojnim neodvisnim

napajanjem, podvojenimi komponen-

tami, avtomatsko kontrolo in samoizo-

lacijoi okvarjenih sklopov, možnostjo

zamenjave vseh komponent 'v živo',

popolno kontrolo integritete poda-

tkovnih poti in sistemskega spomina.

Poskusimo ovrednotiti še stroške:

Zaščita investicije - modularnosti sis-

tema - začetna konfiguracija z  8 pro-

cesorji, ki jo kasneje dograjujemo skla-

dno z naraščajočimi potrebami po

zmogljivostih,  daljša življenska doba v

primerjavi s  'commodity' strežniki  in

upoštevaje skupne stroške obratova-

nja, se tudi nekaj višja investicija v op-

remo hitro obrestuje.

Nižji skupni stroški obratovanja

(TCO) - svetovalna hiša Gartner deli

skupne stroške uporabe informacij-

ske tehnologije približno v razmerju

50 % na direktne (20-25% za nabavne

stroške strojne  in programske opre-

me 20-25% na stroške administriranja

in upravljanja), v povprečju je približ-

no 50% prikritih stroškov, ki jih lahko

pripišemo praznemu teku uporabni-

kov zaradi zastojev in izpadov, nepri-

merne odzivnosti in razpoložljivosti

aplikacij in raznih drugih prikritih

vzrokov. Prikriti stroški so težko mer-

ljivi in so običajno podcenjeni. Bolj

kot je infrastruktura razpršena večji je

njihov delež. Istočasno zaradi kom-

pleksnosti raste tudi delež, ki je potre-

ben za upravljanje, nadgradnjo siste-

mov, postavitev, novih verzij sitemske

programske opreme, protivirusnih

programov, vgradnje popravkov, … 

Izračuni pokažejo, da je predvsem za

velika podjetja racionalnejša ponovna

centralizacija informacijske tehnologije,

kar je v zadnjem času tudi vedno bolj pre-

vladujoč trend pri nekaterih priznanih

ponudnikih rešitev in  opreme. V eni

prihodnjih številk pa o tem na kaj je

treba biti pozoren in katere tipične apli-

kacije je smotrno združevati… A
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Avtor: Franci Nadles, LEOSS d.o.o.

Ročni terminali za 
zajemanje podatkov

rtno kodo kot eno od tehnik avtomatskega identificiranja lahko uporab-
ljamo za zelo različne namene. Najpogosteje jo v vsakodnevnem življe-
nju srečujemo pri nakupih v trgovinah, kjer blagajničarkam omogoča

hitro vnašanje informacije o našem nakupu v blagajno. Za prepoznavanje
črtne kode uporabljajo posebne čitalnike, ki so povezani z blagajno. Pogosto
pa želimo s črtno kodo zapisane podatke zajemati na različnih mestih, neod-
visno od računalnika, ki se nahaja na določeni lokaciji, zaradi česar potrebuje-
mo nekakšno prenosno napravo. Na trgu je možno dobiti zelo veliko različnih
izvedb takšnih "napravic", ki se med seboj razlikujejo tako po zunanji obliki kot
tudi po tehničnih karakteristikah. Pogosto jih imenujemo ročni terminali za za-
jemanje podatkov, nekatere pa že kar ročni ali žepni računalniki. 

Kot najbolj preprosto obliko

ročnega terminala za zajema-

nje podatkov si lahko zamisli-

mo čitalnik črtne kode, s kate-

rim lahko prosto hodimo

okoli in ima vgrajen pomnil-

nik, v katerega shranjuje vse

prebrane črtne kode, tako

zbrane podatke pa kasneje

vnesemo v računalnik.

Seveda se nam lahko hitro

zgodi, da si že med zajema-

njem želimo pogledati poda-

tke, ki smo jih do tedaj vnesli,

pogosto pa želimo vnesti tudi

podatke, ki niso zapisani v obliki črtne

kode (takšen je na primer lahko podatek

o količini nekih izdelkov). Zaradi teh

želja moramo našemu prenosnemu čital-

niku dodati nekakšen prikazovalnik in

tipkovnico. Ker ni naša

želja, da bi s seboj nosili

cel računalnik, je upo-

rabljeni prikazovalnik

razmeroma preprost, na

primer tak na tekoče

kristale oziroma LCD,

kot ga tudi imenujemo,

pa tudi tipkovnica nima

na voljo tolikšnega števi-

la tipk, kot smo vajeni

pri računalnikih. Sled-

nja je lahko samo nume-

rična z nekaj dodatnimi

funkcijskimi tipkami ali

pa alfanumerična, ki pa

je glede števila tipk še

vedno zelo omejena. S

tipko POMIK (shift) pri

nekaterih tipkovnicah

določamo posameznim tipkam različne

pomene. Seveda pa je delo s takšno tip-

kovnico težavnejše in hitreje pride do

napak. Včasih je potrebno pri izbiri

ustreznega ročnega terminala paziti tudi

na velikost tipk - če ve-

mo, da bodo uporabniki

zelo verjetno imeli moč-

nejše (ali debelejše) pr-

ste ali pa bodo pri delu

nosili rokavice, potem

morajo biti tipke temu

primerno velike.

Pomnilnik ročnega ter-

minala je običajno razde-

ljen na dva dela: pro-

gramskega in podatkov-

nega. Za shranjevanje

programov so namenje-

ni pomnilniki tipa ROM,

EPROM ali EEPROM.

Uporabniki terminalov v

prva dva ne morejo po-

segati, lahko pa svoje

Č

Slika 1 - Čitalnik povezan z blagajno

Slika 2 - Ročni terminal s čitalnikom
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programe vpisujejo v tretjega. Značilno

za vse tri pa je, da ohranijo vsebino, tudi

če niso priključeni na napajanje. Podatke

shranjujemo v pomnilnik tipa RAM. V

primeru, da tak pomnilnik ostane brez

napajanja, se vanj zapisani podatki zgubi-

jo. Velikost pomnilnika pri ročnih termi-

nalih se najpogosteje začne pri 128 kB

(lahko je seveda tudi manj) in sega vse do

8 MB ali celo do 16 MB. Za posebne

zahteve lahko velikost pomnilnika še

povečamo. 

Baterije, ki jih uporabljamo za napajanje

ročnih terminalov, so najpogosteje alkal-

ne NiCd, NiMH in kot najsodobnejše LI-

ionske. Prve so  namenjene le enkratni

uporabi, preostale pa lahko z vmesnim

polnjenjem uporabljamo v daljšem obdo-

bju. Glede polnjenja so najbolj komplici-

rane NiCd baterije, pri katerih se pri pre-

zgodnjem dopolnjevanju, to je tedaj, ko

baterije začnemo polniti, čeprav še niso

povsem izpraznjene, pojavi spominski

učinek. Ta učinek povzroči zmanjšanje

kapacitete baterij. Nekateri proizvajalci

ročnih terminalov so za zaščitno poda-

tkov predvideli dodatne litijeve baterije,

ki vzdržujejo napajanje pomnilnika tudi

v primeru, ko je osnovno baterijsko

napajanje izpadlo. Te baterije je potreb-

no zamenjati le vsakih nekaj let.

Če smo na začetku kot osnovo vzeli čital-

nik črtne kode, potem mu vse naštete

dodatke lahko dodamo tako, da jih sku-

paj z njim vgradimo v skupno ohišje, s

čimer dobimo povsem integriran ročni

terminal za zajemanje podatkov. Lahko

pa tudi le dodatke združimo v posebnem

ohišju in potem takšen terminal preko

priključnega konektorja povezujemo z

različnimi čitalniki črtne kode.

Da bi podatke, zbrane z ročnim termina-

lom, prenesli v računalnik, ju moramo

povezati z ustreznim povezovalnim kab-

lom. Za pogosto prenašanje podatkov to

ni najbolj primerna rešitev, saj se sčaso-

ma kvaliteta spojev pri konektorjih

poslabša, in s tem zmanjša zanesljivost

prenosa. Ta problem lahko v veliki meri

odpravimo tako, da v povezavo med

ročni terminal in računalnik dodamo

posebno komunikacijsko enoto, ki je s

priključnim kablom fiksno povezana z

računalnikom, podatki med terminalom

in enoto pa se prenašajo po optični poti

z infrardečo svetlobo. Zelo pogosto se za

prenos podatkov z infrardečo svetlobo

uporablja standardiziran IrDA protokol.

V zadnjem obdobju pa so začeli nekateri

proizvajalci uporabljati za prenos poda-

tkov bluetooth vmesnik. Pri tem vmesni-

ku se povezava med terminalom in na

primer računalnikom vzpostavi s pomoč-

jo radijskih frekvenc v področju 2,4 GHz,

domet povezave pa je do 10 m. Naj ob

tem omenim, da je povezave z bluetooth

tehnologijo mogoče vzpostaviti tudi z

drugimi napravami kot so mobilni telefo-

ni ali tiskalniki. Dejansko lahko govorimo

o nekakšni brezžični računalniški mreži,

katere območje je omejeno na bližnjo

okolico uporabnika (personal area net-

work ali PAN). 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj

tipičnih ročnih terminalov za zajemanje

podatkov, s čimer bomo pridobili boljši

vpogled v to, kaj je možno dobiti na tržiš-

ču in kako lahko te terminale uporablja-

mo.

Ročni terminali z vgrajenim CCD-
čitalnikom črtne kode

S CCD čitalniki črtne kode smo se že sre-

čali v enem od naših prejšnjih člankov.

Japonsko podjetje Denso, ki je priznan

proizvajalec tega tipa čitalnikov, je doslej

predstavilo že več različnih modelov roč-

nih terminalov za zajemanje podatkov, ki

imajo vgrajen CCD - čitalnik črtne kode.

Njihov prvi model iz konca 80-tih let je

nosil oznako BHT-1.

Sledili so mu modeli oziroma, bolje reče-

no serije terminalov BHT-2000, BHT-

3000, BHT-4000, BHT-5000, BHT-6000 in

BHT-7000 (o serijah govorimo zaradi

tega, ker v okviru vsake obstaja nekaj

modelov, ki se med seboj razlikujejo v

nekaterih tehničnih karakteristikah).

Trenutno sta najbolj aktualni seriji BHT-

6000 in BHT-7000. Prvega odlikujejo

predvsem to, da je majhen in lahek: spra-

vimo ga lahko v žep, tehta pa le 130g.

Tipkovnica je enostavna in ima le 24

tipk. Terminali serije BHT-7000 so di-

menzijsko nekaj večji, z večjim pomnilni-

kom, izbrati pa je možno tudi tipkovnice

z različnim številom tipk - 26 oziroma 32. 

Vsi ti terminali imajo vgrajen 16-bitni

CMOS-procesor, kot razvojno program-

sko orodje pa se uporablja poseben BHT-

BASIC 3.5, ki je verzija programskega

jezika Basic. Za enostavnejše aplikacije je

možno uporabiti programski paket Easy

Pack, s katerim konfiguriramo terminale

za željeni način zajema podatkov.

Konfiguriranje terminala je vodeno z

meniji, ki so prikazani na prikazovalniku,

svoje odločitve pa vanj vnašamo preko

tipkovnice. S tem je uporabnikom omo-

gočeno, da lahko zelo hitro začnejo upo-

rabljati terminale, praktično takoj po nji-

hovi nabavi in brez dolgih priprav.

Ročni terminali brez vgrajenega
čitalnika črtne kode

Omenili smo že, da lahko za zajemanje

podatkov uporabljamo ročne terminale,

pri katerih za branje črtne kode uporab-

ljamo samostojne čitalnike črtne kode, ki

jih na terminal priključimo preko ustrez-

nega konekotorja. Takšni terminali zago-

tavljajo vse funkcije, ki so potrebne za

shranjevanje in obdelavo podatkov,

glede na potrebe pa potem nanj priklju-

čimo primeren čitalnik. To je lahko eno-

stavni peresni čitalnik, kadar želimo

brati črtno kodo na lahko dostopnih

mestih, ali pa laserski čitalnik z velikim

dometom, ki ga uporabljamo tedaj, ko so

črtne kode oddaljene od nas ali nedo-

stopne za neposredno branje (na primer

za steklom).

Med takšne terminale sodi model PT-

2000 ameriškega podjetja Percon. Ima 4-

Slika 3 - Terminal BHT-7000 z vgrajenim
CDD čitalnikom črtne kode
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vrstični prikazovalnik s po 16 znaki in

tipkovnico s 34 tipkami. Tudi ta terminal

ima vgrajen 16-bitni CMOS-mikroproce-

sor, za program je na voljo pomnilnik

velikosti 128kB, za podatke v osnovni

verziji pa pomnilnik enake velikosti

128kB, ki ga lahko po želji povečujemo

do 2 MB. Za razvoj aplikacij imamo na

razpolago poseben generator progra-

mov PPG, ki ne zahteva

pretiranega programer-

skega predznanja. V ko-

mpletu s terminalom

dobimo tudi knjižnico

sedmih osnovnih apli-

kacij PAL, ki vključuje

programsko opremo za

izvajanje inventure, po-

pis osnovnih sredstev

in sledenje izdelkov. S

to opremo lahko takoj

pričnemo s praktičnim

delom, to pomeni:  "Ta-

koj iz škatle". Posebnost

tega terminala je tudi,

da je mogoče nanj pritr-

diti poseben laserski

čitalnik črtne kode v

obliki modula z oznako

TopGun. S tako dodan-

im čitalnikom dobimo

ročni terminal z integri-

ranim laserskim čitalni-

kom črtne kode. Tehno-

loško zahtevnejše izved-

be takšnih terminalov

pa si bomo ogledali v

nadaljevanju.

Ročni terminali z
vgrajenim laserskim

čitalnikom črtne kode
Naslednjo stopnjo raz-

voja ročnih terminalov

za zajemanje podatkov

predstavljajo terminali,

ki za operacijski sistem uporabljajo DOS

6.22 v ROM-verziji. Uporabljeni mikro-

procesorji so običajno 32-bitni AMD

ELAN 386. Za razvoj aplikacij tako lahko

uporabljamo katerokoli standardno x86

razvojno orodje, npr. Borland C++,  Mic-

rosoft C/C++ itd. Za standardne funkcije,

ki jih potrebujemo pri delu s temi termi-

nali, pri PC-jih pa jih nimamo, so na voljo

ustrezne knjižnice. Velikosti pomnilni-

kov pri teh terminalih so bistveno večje

kot pri prej omenjenih.

Tipična predstavnika takšnih termina-

lov sta model Falcon 320 proizvajalca

PSC, ki je prikazan na zgornji sliki in

model Dolphin 7200 proizvajalca Hand

Held Products (na sliki spodaj). Poseb-

nost modela Falcon je ta, da je vanj s spo-

dnje strani mogoče vgraditi PCMCIA kar-

tico. Pomnilnik lahko tako z ustrezno

PCMCIA kartico močno povečamo (do

64 MB) ali pa vanj vgradimo modem, ki

nam omogoča prenašanje podatkov pre-

ko običajnega ali mobil-

nega telefona. Pri razvo-

ju terminala Dolphin so

oblikovalci in inženirji

stremeli predvsem k te-

mu, da bi naredili ergo-

nomsko čim bolj po-

poln terminal, ki bi bil

hkrati tudi zelo robu-

sten. Izdelali so 33 raz-

ličnih prototipov, pre-

den so prišli do oblike,

ki jih je zadovoljila. Elek-

tronska vezja v njegovi

notranjosti so mehko

vpeli, tako, da ta termi-

nal prenese tudi padce

na beton z višine 1,5 m.

Celotno ohišje je zates-

njeno in ustreza standar-

du IP-65. Prenos poda-

tkov poteka le preko

IrDA vmesnika, kar elek-

tronska vezja dodatno

ščiti pred možnostmi

poškodb, povzročenih

od zunaj.

Ročni terminali z 
grafičnim vmesnikom
Doslej predstavljeni ter-

minali so v minulih dob-

rih dvajsetih letih sledili

neki svoji notranji logi-

ki razvoja. S stalnim iz-

popolnjevanjem in uva-

janjem novosti so jih

proizvajalci pripeljali do izvedb, ki jih

danes poznamo in smo jih že prikazali.

Hkrati pa so se kot iz neke druge zgodbe

na področju zajemanja podatkov pojavile

naprave, ki so bile prvenstveno namenje-

ne za neka druga opravila. To so na pri-

mer dlančniki Palm, ki predstavljajo

predvsem priročen osebni pripomoček

za shranjevanje različnih podatkov (seve-

da s povsem računalniškimi zmogljivost-

mi in kar iz tega sledi). V povezavi z

ustreznim čitalnikom črtne kode (za

takšno povezovanje je zlasti primeren

dlančnik Visor proizvajalca Handspring)

Slika 4 - Terminal Falcon 325 z RF
prenosom podatkov

Slika 5 - Terminal Dolphin 7200 z
DOS platformo
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postanejo ti ročni ali žepni računalniki

povsem spodobne naprave za zajemanje

podatkov s pomočjo čitanja črtne kode.

Njihova pomanjkljivost je morda pred-

vsem ta, da niso zelo robustni, pa tudi pri

ročnem vnosu podatkov je potrebno biti

nekoliko bolj natančen.

Od dlančnikov, ki kot platformo uporab-

ljajo Palm OS, pa imajo verjetno svetlejšo

prihodnost pred seboj tisti ročni računal-

niki, katerih platforma so Windows CE.

Microsoft kot razvijalec si je to platformo

na začetku zamislil kot osnovo za krmilje-

nje delovanja vseh mogočih majhnih

naprav od pralnih strojev in televizorjev

do česar koli. Ta platforma je hitro našla

pot tudi v mobilne računalnike. Zaradi

svoje sorodnosti z ostalimi Windows

platformami in kopico v naprej priprav-

ljenih pripomočkov (na primer za

dostop do interneta), pa postajajo ročni

terminali za zajemanje podatkov, ki kot

osnovo uporabljajo to platformo, vse bolj

popularni. 

Kot primer terminala z Windows CE plat-

formo si bomo ogledali model PT900

proizvajalca Unitech. Prvo, kar nam pri

njem pade v oči, je razmeroma velik pri-

kazovalnik, ki ga sestavlja 240 x 320 točk.

Preko njega lahko s posebnim peresom

ali pa kar s prstom v terminal vnašamo

določene podatke. Pod prikazovalnikom

je tipkovnica s 16 tipkami, ki je namenje-

na predvsem za lažji vnos številk. Vgrajen

ima 32-bitni MIPS mikroprocesor s tak-

tom 75 MHz. Za nalaganje operacijskega

sistema in uporabniških programov je na

voljo 16 MB pomnilnika, za podatke pa

do 20 MB DRAM-a. Za povezavo z zuna-

njim svetom so na voljo trije vmesniki:

RS232, IrDA 1.2 in reža za poljubno

PCMCIA kartico. Kot opcijo ima lahko

vgrajen laserski čitalnik črtne kode.

Zaradi odprtosti platforme Windows CE

in možnosti, ki jih za vgradnjo različnih

dodatkov nudi reža za PCMCIA kartico,

so možnosti uporabe terminala PT900 za

zajemanje podatkov zelo raznolike. Za

primer naj navedemo samo nekaj mož-

nih dodatkov, ki jih lahko vstavimo v to

režo: kartica za brezžični RF prenos

podatkov na frekvenčnem področju 2,4

GHz, GSM mobilni telefon, dodatna pom-

nilniška kartic ... 

Terminali z brezžičnim prenosom
podatkov

Naj pred koncem tega zapisa na kratko

omenimo še nekoliko drugače tip termi-

nalov. Poleg zgoraj predstavljenih ročnih

terminalov, ki delujejo samostojno, saj

zajete podatke le občasno prenašamo na

računalnik, postajajo v zadnjem času vse

bolj popularni tudi ročni terminali, ki so

v stalni brezžični povezavi z računalniki

(on-line). Podatki lahko tako ves čas

potujejo med terminalom in osrednjim

računalnikom, neodvisno od tega, kje se

nahajamo (domet je seveda omejen in

odvisen od uporabljenega frekvenčnega

področja, vendar načeloma velja, da se

po nekem določenem prostoru lahko

gibljemo povsem prosto). Pogosto ob

tem govorimo o brezžičnih računalni-

ških mrežah. Takšne rešitve, ki so razme-

roma drage (k sreči cene počasi padajo),

se uporabljajo predvsem tedaj, ko je

potrebno tekoče vzdrževati aktualno sta-

nje podatkov v osrednjem računalniku.

Zaključek
Že ta kratek pregled je pokazal, da je na

tržišču mogoče dobiti veliko zelo različ-

nih ročnih terminalov, ki jih je možno

uporabljati za različne načine zajemanja

podatkov. Nekateri od njih so bolj pri-

merni za nekatere aplikacije, drugi zopet

za drugačne. Ker se terminali tudi cenov-

no lahko precej razlikujejo med seboj,

izbiranje najbolj ustrezne rešitve ni lahka

naloga. Seveda pa je vedno možno pois-

kati pomoč strokovnjakov, če menimo,

da jo potrebujemo. Pri nas je kar nekaj

podjetij, ki se ukvarjajo z navedenim pod-

ročjem.

Slika 6 - Terminal PT900 z Windows CE plat-
formo
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Novi kompaktni krmilniki S7-300C

Tri osnovne delitve po obsegu pomnilni-

ka sestavlja šest verzij procesorjev. Ti se

med seboj razlikujejo še po šte-

vilu vgrajenih vhodno/izhod-

nih točk in komunikacijskih

vmesnikih. Funkcionalno so

novi procesorji serije S7 300C

uspešno nadomestilo do sedaj

priljubljenih kompaktnih kr-

milnikov serije S5 95U, ki odha-

jajo v zaslužen "pokoj".

V odvisnosti od diskretnih in analognih

vhodov/izhodov, ki so že vgrajeni v samo

procesno

enoto, so le

ti široki 80

ali 120 mi-

l i m e t r ov.

Pri najzmo-

gljivejši ve-

rziji je na

voljo 24 di-

gitalnih vhodov, 16 digi-

talnih izhodov, pet ana-

lognih vhodov in dva analogna izhoda.

Vse nove procesne enote S7-300C je

mogoče nadgraditi z vso paleto razširit-

venih modulov klasične družine S7-300:

vhodno/izhodnimi

moduli, funkcijski-

mi moduli in ko-

munkacijskimi pro-

cesorji.

Vsi novi kompaktni

procesorji so opre-

mljeni s tehnolo-

škimi funkcijami za

obvladovanje kon-

trole gibanja, štetje

in zaprto-zanjčne

regulacije. 

Nadzor gibanja iz-

vajajo hitri števci z

možnostjo štetja do

60 kHz in ukazi za

kontrolo pozicije s

pomočjo analogne-

ga ali digitalnega

izhoda v sami pro-

cesni enoti. Os-

novni operacijski sistem vsebuje PID

rutino. MPI komunikacijski vmesnik

povezuje krmilnik s programirnimi na-

pravami in operaterskimi konzolami. Pri

večjih povezovalnih zahtevah, distribui-

ranem procesiranju in modularnih kon-

ceptih lahko uporabnik izbira med

dodatno vgrajenim serijskim ali PRO-

FIBUS-DP komunikacijskim vmesnikom.

Ta je lahko nastavljen kot "Master" ali

"Slave". 

Nove "SIMATIC Micro Memory Cards -

MMC" s kapaciteto do 4MB predstavljajo

od napajanja neodvisen dodaten pomnil-

niški prostor. Omogočajo hrambo polne-

ga projekta v samem krmilniku in, kot

novo funkcijo, pisanje ter branje poda-

tkov med delovanjem; npr. izmerjenih

vrednosti ali receptov.

Tipične aplikacije za nove kompaktne

krmilnike so konstrukcija (izdelava) stan-

dardnih in posebnih strojev ter postro-

jenj, kot so: tekoči trakovi, manipulatorji,

pakirni stroji, transportni in gradbeni

sistemi, stroji v prehrambeni, lesni in tek-

stilni industriji ter enostavni obdelovalni

stroji.

Novi kompaktni krmilniki SIMATIC S7-300C 
- zamenjava za S5 95U

Informacije: Andrej Maselj, SIEMENS d.o.o. A&D AS

iemens Automation and Drives skupina (A&D) je
razširila obseg priljubljene družine krmilnikov
Simatic S7-300 z novo serijo kompatnih procesnih

enot S7 300C. Zahtevajo le polovico širine dosedanjih
procesorjev in so sestavni gradnik koncepta popolnoma
združljive avtomatizacije - "Tottaly Integrated Automa-
tion - TIA".

A
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VZDRŽEVANJE - Integra Maintenance Manager

Ravno zato, ker želi-

mo zastoje stroja

čimbolj zmanjšati in

s tem povečati nji-

hov izkoristek, se je

uveljavilo preven-

tivno vzdrževanje.

Vzdrževanje te vrste

je vezano na čas

uporabe posamez-

nega rezervnega de-

la oz. na števce po-

sameznih operacij.

Zastoji strojev so s

tem predvideni, na-

vodila jasna, rezerv

ni deli pripravljeni in zastoji so občutno

krajši.

Najbolj izpopolnjena oblika vzdrževanja

je predvideno vzdrževanje. Čas delo-

vanja med posameznimi zastoji zaradi

vzdrževanja je še daljši kot pri preventiv-

nem vzdrževanju. 

Ta oblika vzdrževanja se težko uveljavlja

predvsem zaradi zapletenega spremlja-

nja mnogih parametrov, ki kažejo stanja

Sodobni tokovi vzdrževanja:
Integra Maintenance Manager®

Avtor: Marjan Strnad, univ.dipl.inž.el., Robotina d.o.o.

Industrijski stroj je celovit sistem, sestavljen iz mehanič-
nih, hidravličnih, električnih in elektronskih elementov.
Zaradi svoje kompleksnosti in različnosti vrst okvar so
industrijski stroji navidezno težavni za vzdrževanje.
Zato se je v praksi pogosto dogajalo, da je sektor vzdr-
ževanja po tradiciji čakal na napake in jih šele nato

popravil, namesto da bi jih skušal predvideti in preprečiti. Sicer je
res, da so rezervni deli pri takšnem vzdrževanju popolnoma izko-
riščeni, vendar  pa nastajajo veliki stroški zastojev strojev in nevar-
nost vezanih strojelomov.
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VZDRŽEVANJE - Integra Maintenance Manager

posameznih delov stroja. Pojavljajo se

rešitve v obliki avtomatskih javljalnih

sistemov, ki ob mejnih vrednostih para-

metrov obvestijo odgovornega vzdrževal-

ca.

Zelo pomemben dejavnik pri vzdrževa-

nju strojev in zagotavljanju čim večje iz-

koriščenosti je trajanje popravil. Tradi-

cionalno ravnanje ob napaki izgleda pri-

bližno takole: 

1. Izvajalec na stroju pritisne vse gumbe

in ugotovi, da stroj ne steče;

2. Pokliče vodjo  ekipe;

3. Poklicani bo ugotovil okvaro, izpolnil

obrazec o okvari in nato odredil pre-

nos izpolnjenega obrazca v sektor

vzdrževanja;

4. V sektorju vzdrževanja pregleda ob-

razec vodja ekipe, nakar se odloči in

pošlje tehnika;

5. Tehnik vzdrževanja, ki je specialist za

mehanične probleme, pregleda stroj

in ugotovi, da je za odpravo okvare

potrebno izključiti motor iz stroja;

6. Gre iskat specialista za elektriko;

7. Elektro vzdrževalec pride in izključi

motor iz stroja;

8. Mehanik ugotovi, da je del zlomljen,

vrne se v vzdrževanje, da bi pregledal

načrte stroja in

našel šifro zlo-

mljenega dela;

9. Mehanik gre v

skladišče po del;

10. Vrne se k stroju

in zamenja del;

11. Poišče elektro

vzdrževalca, ki

ponovno prik-

ljuči motor;

12. Elektro vzdrže-

valec priključi

motor, stroj je

popravljen;

13. Če je bil izvaja-

lec, ki je delal pri tem stroju, medtem

zaposlen z drugimi nalogami, ga je

treba iti iskat, sicer pa je bil ves čas

popravila neaktiven.

Zmanjševanje trajanja popravil se prične

pri samem izvajalcu na stroju. Tako se

namesto zadolžitev enemu samemu stro-

ju, zagonu in zaustavitvi stroja in oprav-

ljanja dodeljenih del izdelave pojavljajo

nove naloge: upravljanje več strojev, delo

v okviru ekipe in odgovornost za spošto-

vanje svojega plana, odgovornost za delo

stroja, čiščenje in mazanje stroja, menja-

va orodij, zapisovanje naključnih okvar,

zagotavlja kakovost svoje proizvodnje,

pomaga ugotavljati in odpravljati tekoče

probleme. Cilj teh nalog je tudi boljše

poznavanje delovanja stroja in s tem lažje

diagnosticiranje naključnih napak in nji-

hovo lažje javljanje.

Javljanje naključnih napak se lahko odvi-

ja s pomočjo namenske programske

opreme preko osebnega računalnika.

Zelo primerna je SQL tehnologija, ki

omogoča enostavno urejanje in uporabo

podatkov v bazah. To zelo poenostavi
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AVTOMATIZIRANI MERILNI SISTEMI - Prenosni sistem za merjenje plinoprepustnosti

spremljanje zgodovine posameznega

stroja in izdelavo Pareto diagrama, ki

vodi do ugotovitve najpogostejših vzro-

kov zastojev in njihovi odpravi. 

Za uspešno načrtovanje vzdrževanja in

čim manjše čase zastojev je pomembno

tudi načrtovanje uporabe specialnih oro-

dij, rezervnih delov in  časa ljudi.

Obvladovanje zanesljivosti opreme je

največji vidik industrijske učinkovitosti.

Znižuje stroške in omogoča hitro krože-

nje izdelkov v tovarni. Postaja vse bolj

nepogrešljivo zaradi vse večje avtomati-

zacije proizvodnih sredstev in zelo težko

brez dobro organizirane vzdrževalne

službe. Vsi našteti vidiki in dolgoletne

izkušnje pri problematikah vzdrževanja

so bili vodilo našim strokovnjakom pri

razvoju učinkovite programske podpore

in širšega sistema vzdrževanja, ki smo ga

poimenovali Integra MM® (Mainte-

nance Manager). Preizkušen sistem

vam lahko podrobneje predstavijo stro-

kovnjaki Robotine d.o.o., za prvo spozna-

vanje same programske opreme pa si

naročite demo verzijo pri g. Benjaminu

Florjancu, tel. 01 4273-855, e-mail: benja-

min.florjanc@robotina.si.

Cilj projekta:

Cilj projekta je bila zasnova in izdelava

merilne verige za merjenje plinoprepust-

nosti v laboratoriju in/ali na terenu za

preizkuse kalandriranih tesnilnih materi-

alov.

Rešitev:

Merilno verigo sestavljajo na trgu

dostopni krmilnik tlaka in merilnika

masnega pretoka. Sistem je krmiljen z

večnamensko DAQ kartico in aplikacijo

napisano v okolju LabVIEW .

Uporabljena oprema:

• PCI MIO-16XE-50 (preizkus v labora-

toriju) ali PCMCIA DAQ-1200 (teren-

ski preizkus)

• BNC-2110

Koncept meritve
Cilj projekta je bil izgradnja sistema, s

katerim bo možno meriti plinoprepust-

nost prirobničnega spoja izvedenega s

kalandriranim tesnilnim materialom.

V skladu s standardom DIN 28090 je pli-

Prenosni sistem za merjenje
plinoprepustnosti

Zvonko Majcen, Vodja tehničnega servisa, Donit Tesnit d.d., Medvode

Tomaž Jurejevčič, Raziskovalec, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

Uroš Oblak, Diplomant, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

a potrebe terenskih testov plinoprepustnosti prirobničnih
spojev, je bilo potrebno izdelati prenosni merilni sistem. Med
izdelavo zasnove sistema, se je pokazala potreba po avtoma-

tizaciji meritve. Med več možnostmi smo se odločili za uporabo
opreme National Instruments. Sistem smo zasnovali upoštevajoč
prilagodljivost NI strojne opreme. Merilni sistem je izdelan in že v
uporabi.

Z
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AVTOMATIZIRANI MERILNI SISTEMI - Prenosni sistem za merjenje plinoprepustnosti

noprepustnost definirana kot masa plina

[v miligramih], ki jo prepusti okrogla tes-

nilka s srednjim obsegom [v metrih] v

časovni enoti [v sekundah]. Obseg ugo-

tovimo iz geometrije tesnilke, čas pa

merimo s kronometrom. Masa, oziroma

masni pretok, plina lahko merimo na več

načinov: z merjenjem prostornine pre-

puščenega plina ali s termodinamičnim

principom (merilci masnega pretoka,

[7]), slika 1.

Meritev uporabljamo med različnimi

vrstami preizkusov (DIN 28090 testi pli-

noprepustnosti, nestandardni testni

postopki). 

Osnovna ideja merilnega sistema je meri-

tev plinoprepustnosti z meritvijo masne-

ga pretoka. Notranji tlak v tlačni posodi

zaradi puščanja pade, zato regulator tlaka

za zagotovitev konstantnega tlaka odpre

dovod medija v tlačno posodo. Z merje-

njem količine dodanega medija v časovni

enoti lahko izmerimo masni pretok, Slika

2. Z merilci masnega pretoka dobimo že

zahtevano količino. 

Koncept in rešitev merilne verige
Na tlačnem cevovodu, s katerim polnimo

tlačno posodo, smo se za doseganje večje

natančnosti odločili za zaporedno mon-

tažo dveh merilcev masnega pretoka z

različnim obsegom. Tlak nastavljamo z

regulatorjem tlaka, Slika 2. 

Za odčitek in obdelavo izmerjenih vred-

nosti masnega pretoka in tlaka potrebu-

jemo računalniško aplikacijo za zajem

podatkov in za krmiljenje merilne verige.

Upoštevaje zahtevo po

računalniško podprti re-

gulaciji in zajemu poda-

tkov, morajo imeti vsi ele-

menti merilne verige mo-

žnost računalniškega na-

dzora. Računalniška po-

vezava je lahko izvedena

z digitalnimi signali ali

analognimi signali preko

A/D kartice, Slika 3, Slika 4. 

Implementacija verige
in meritev

Za  zagotovitev usklajene-

ga delovanja, smo izbrali

regulator tlaka in merilca

masnega pretoka istega

proizvajalca. Ker regula-

tor tlaka ne vsebuje izpu-

stnega ventila, ga je bilo

potrebno dodati posebej.

Pri izbiri je bilo potrebno

paziti, da elementi verige

ne vpliva-

jo na tem-

peraturo

m e d i j a ,

saj poviša-

na tempe-

r a t u r a

spremeni

p o g o j e

preizk u-

sa. Cevni spoji med ele-

menti verige so bili skrb-

no izbrani, saj morajo

zagotavljati popolno tes-

nost. 

Napajanje in prenos signalov
Za napajanje regulatorja in merilnikov

potrebujemo tri usmerjevalnike in trans-

formatorje. Za lažjo manipulacijo (zahte-

va po prenosnosti sistema), je bila izdela-

na enota za napajanje in prenos signalov

(RP 200). električne povezave med ojače-

valci in A/D pretvornikom so diferencial-

ne, kar je tako manjša možnost napeto-

stnih udarov in motenj.

Slika 1 - Termodinamični princip merjenja masnega pretoka

Slika 2 - Princip merjenja plinoprepustnosti z merilci masnega
pretoka na visokotlačni strani

Slika 3 - Koncept nadzora in meritve

Slika 5 - Prenosna merilna veriga

Slika 6 - Napajalne in signalne povezave

Slika 4 - Elementi merilne verige in signalni pretok
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signalov iz merilne

verige, nastavljanje

tlaka s pomočjo re-

gulatorja tlaka in

pnevmatskega iz-

pustnega ventila,

zaprta povratna za-

nka, analiza izmer-

jenih rezultatov, ter

vhodne in izhodne

procedure.

Tehnične rešitve 
programske aplikacije

Med razvojem programske opreme smo

uporabili nekaj znanih rešitev in tudi

nekaj novih:

• optimizirana struktura z majhnim šte-

vilom modulov (funkcij)

• ločen pristop zajema in generiranja

signala - strojna oprema je konfiguri-

rana le na začetku, zajem podatkov pa

je izveden večkrat v kontrolirani

zanki. Ta način je precej izboljšal

odzivnost in hitrost sistema., ker ni

bilo potrebe po večkratni konfiguraci-

ji in alokaciji pomnilnika. Za zajem

podatkov smo uporabili funkcije sred-

njega nivoja [2].

Med izdelavo uporabniškega vmesnika

smo uporabili nekatere principe in do-

govore, ki temeljijo na lastnih izkuš njah,

npr. združevanje in usklajena zunanja

podoba stikal in indikatorjev, ter tekstov-

no označevanje.   

Sklep
Razvoj sistema je uspešno zaključen.

Testiranje s kontrolnimi primerih je po-

kazalo, da je sistem dovolj zanesljiv in na-

tančen za vsakodnevno uporabo v indu-

strijskih laboratorijih za testiranje tesnil-

nih materialov v prirobničnih spojih. 
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Krmiljenje in zajem podatkov 
Programska aplikacija za nadzor krmilni-

kov in zajem signalov je izdelana v pro-

gramskem okolju LabVIEW. Uporabili

smo priključni modul BNC-2110 in več-

namensko karto PCI-MIO-16XE50 (PC -

laboratorijska meritev) ali PCIMCIA kar-

tico DAQ-1200 (prenosni računalnik -

meritev na terenu). Vsi testi plinopre-

pustnosti vsebujejo več korakov. Vsak

testni korak je določen z naslednjimi pa-

rametri:

• hitrost naraščanja tlaka, 

• želen tlak v spoju,

• čas trajanja želenega tlaka.

Nivo tlaka nadzira in meri regulator

tlaka, ki pa ga z zaprto povratno zanko

nadzira tudi programska aplikacija.

Aplikacija deluje interaktivno. Uporab-

nik lahko na začetku v tabelo napiše

novo testno proceduro, jo shrani, ali pa

uporabi že shranjeno proceduro ("pro-

gram testa"). Po vključitvi testa se zajem

signalov in krmiljenje izvaja v skladu s

koraki opisanimi v testu.

V aplikacijo je vgrajenih več algoritmov;

na primer algoritem za zajem analognih

Slika 7 - Prenosna omarica za napajanje in prenos signalov

Slika 8 - Uporabniški vmesnik aplikacije

A
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Pri klasičnem procesnem nadzoru mora

operater:

• opazovati prikaze s podatki o proces-

nih veli-činah;

• ugotoviti sleherno odstopanje od nor-

malnega stanja v delovanju procesa;

• pravilno oceniti stanje v primeru

pomanjklji-vih ali premalo natančnih

podatkov;

• sklepati o možnih vzrokih za nepravil-

no delovanje;

• ukrepati v izjemnih razmerah in spra-

viti sistem v področje varnega in učin-

kovitega delovanja.

To pa zahteva od operaterja veliko izku-

šenj, spretnosti in stalne pozornosti.

Novost v sodobnih nadzornih sistemih

predstavljajo diagnostični sistemi, ki slu-

žijo kot podpora operaterju pri odloča-

nju [1]. Pri tem gre za sprotno in pravo-

časno odkrivanje potencialnih virov

nepravilnega delovanja naprav in/ali nji-

hove merilno-regulacijske opreme, ki

lahko pripeljejo proces zunaj zahtevane-

ga območja delovanja ali celo do izpada.

S tem operaterja razbremenimo odveč-

nih naporov (slika 1), kar lahko ugodno

vpliva na opravljanje drugih nalog, kot

sta končno odločanje in ukrepanje.

Prispevek je organiziran takole. Po tem

uvodu, v drugem poglavju, sledi kratek

opis procesa predpriprave dimnih pli-

nov in diagnostičnega sistema. Tretje

poglavje je namenjeno primerjavi med

tradicionalnim alarmnim sistemom in

sodobnim diagnostičnim sistemom, ki

temelji na modelu procesa. Sledi prikaz

industrijske izvedbe diagnostičnega

sistema v okviru SCADA nadzornega

sistema. Na koncu so podani še ustrezni

zaključki.

2. Predpriprava dimnih plinov
2.1 Opis procesa

Proces predpriprave dimnih plinov (sli-

ka 2) je del polindustrijske pilotne napra-

Sistem za odkrivanje napak na
polindustrijski napravi procesa

predpriprave dimnih plinov
Andrej Rakar, Đani Juričić, Miha Menard, Stanko Strmčnik

Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije

Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1111 Ljubljana

Konkurenčne razmere na trgu terjajo povečano
učinkovitost proizvodnje, maksimalno kakovost
produktov ter upoštevanje predpisanih varnost-
nih zahtev. Zgolj dobra regulacija na fizičnem
nivoju vodenja tega še ne zagotavlja. Med delo-
vanjem industrijskih procesov lahko namreč pri-
haja do različnih okvar, ki lahko zmanjšajo kvali-
teto proizvodnje ali povzročijo celo izpad siste-

ma. Zato je sprotno in pravočasno ugotavljanje stanja tehnološke-
ga sistema v okviru procesnega nadzora ključnega pomena.

Slika 1 - Osnovne faze procesnega nadzora Slika 2 - Enota za ločevanje plina od tekočine
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varju R1 se plin loči od vode ter se uskla-

dišči nad vodno površino pri povečanem

tlaku, kar omogoča tudi povratni pretok

vode v rezervar R2. Količina vode v siste-

mu je tako konstantna. Morebitno

potrebno dodatno količino vode lahko

dovedemo preko ventila V5. Zajemanje

plina pri povečanem tlaku je možno

preko ventila V1, ki ga nato vodimo v

proces nevtralizacije [3].

Slika 3 - Procesna shema ločevalnika

Preko SCADA sistema so na voljo nasled-

nje procesne veličine:

• ui regulirni signal ventila Vi, i=1,2;

• p1 relativni zračni tlak v rezervarju R1;

• hi nivo vode v rezervarju Ri, i=1,2;

• 1 zračni tok iz rezervarja R1;

• 2 vodni tok iz rezervarja R2.

2.2 Diagnostični sistem

Diagnostični sistem je izveden kot dodat-

ni funkcijski modul obstoječega SCADA

nadzornega sistema. Načrtovanje sodo-

bnih diagnostičnih sistemov zahteva

model procesa, ki poleg normalnega

delovanja podaja tudi vpliv napak na pro-

cesne veličine. Diagnostični proces v

splošnem sestoji iz treh korakov (slika 4):

generiranje simptomov, vrednotenje

simptomov ter sklepanje o vrsti in lokaci-

ji napake [1].

Slika 4 - Diagnostični proces

V prvem koraku generiramo simptome,

ki predstavljajo odstopanja med meritva-

mi in ocenjenimi vrednostmi procesnih

veličin, ki jih dobimo na podlagi modela

ve Odseka za računalniško avtomatizaci-

jo in regulacije na Institutu Jožef Stefan,

ki ga sestavljata dva samostojna dela [2].

Naloga prvega dela je redukcija NOx v

izpušnih plinih. Drugi del je namenjen

tehnološkemu čiščenju odpadnih voda z

uporabo CO2, ki ga dobimo v izpušnih

plinih iz prvega dela. Sistem je namenjen

raziskavam novih tehnologij vodenja

okoljevarstvenih in industrijskih proce-

sov.

Predpriprava dimnih plinov poteka v

enoti ločevalnika, katerega naloga je

zajem dimnih plinov (CO2) iz procesa

zgorevanja, hlajenje s pomočjo hladilne

vode ter njihovo ločevanje od vode in

nazadnje shranjevanje v ločevalniku ob

nižji temperaturi in povečanem tlaku.

Tako pripravljen CO2 nato uporabimo

pri naslednjem procesu, t.j. procesu nev-

tralizacije in sicer tako, da ga brizgamo v

reaktor. Procesna shema ločevalnika je

prikazana na sliki 3.

Dimne pline zajamemo z vodnim tokom

s pomočjo injektorja I1. Mešanica plina

ter vode se pretaka s pomočjo črpalke

P1, katere hitrost je konstantna. V rezer-
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ustreznim ukrepanjem vrniti sistem v

normalno delovanje. Naloga ni prepro-

sta, še zlasti ne, če imamo opravka s spre-

minjanjem delovnih režimov, ki prav

tako povzročijo spremembo veličin.

Posledica so seveda lažni alarmi.

Povečanje alarmnih mej pa vodi do spre-

gledanih ali prepozno odkritih napak.

Zaradi delovanja regulacijskih zank

pogosto manjše napake sploh niso vidne

na izhodih sistema. Le-te lahko odkrije-

mo šele, ko narastejo do mere, ko odpove

funkcionalnost sistema. Ob tem se

navadno vklopijo varnostni mehanizmi

in delovanje sistema se ustavi.

Slika 5 prikazuje časovni potek veličin

procesa predpriprave dimnih plinov. Pri

tem pride do spremembe referenčnih

signalov pri 2000 in 4000 sekundah, od

6000 sekund naprej pa je v sistemu pri-

sotna 10% napaka pristranskosti tipala

tlaka p1 v rezervarju R1.

Vidimo, da je napako težko odkriti zgolj z

opazovanjem procesnih veličin, saj pride

le do neznatnih sprememb regulirnih

veličin, kar pa je lahko tudi posledica

spremembe referenčnih signalov (v

praksi regulirnih veličin običajno ne

spremljamo).

Sodobni diagnostični sistemi, ki temelji-

jo na modelu procesa (slika 4), pa omo-

gočajo, da napake odkrijemo in določi-

mo njihovo lokacijo dovolj zgodaj, še pre-

den odpove funkcionalnost sistema [6].

Slika 6 prikazuje potek residualov iz dia-

gnostičnega sistema pri istem režimu

delovanja sistema (slika 5).

procesa. Imenujemo jih residuali.

Njihova nominalna vrednost je nič, če v

procesu ni napak, ko pride do napak, pa

postanejo določeni residuali različni od

nič. Zaradi odstopanja modela, prisotno-

sti šuma in drugih motenj residuali niso

povsem enaki nič niti v primeru normal-

nega delovanja. Naloga vrednotenja

simptomov je zato zaznati, kdaj je odsto-

panje residualov signifikantno različno

od nič. Na diagnostični proces lahko gle-

damo kot na poseben filter procesnih

veličin, katerega izhod je občutljiv le na

napake in okvare v delovanju sistema.

V zadnjem koraku z odločitveno logiko

in ustreznim sklepanjem na osnovi upoš-

tevanja povezav med simptomi in napa-

kami, določimo vrsto in lokacijo napake

v procesu. Pri tem navadno uporabimo

verjetnostne pristope [4] [5], ki nam kot

končni rezultat podajajo verjetnosti

(zaupanja) posameznih predvidenih

napak ter stanja brez napak. Omogočajo

tudi oceno zanesljivosti diagnostičnih

rezultatov, kar je še posebej pomembno

za operaterja pri končnem odločanju in

ukrepanju. Podrobnejši opis načrtovanja

diagnostičnega sistema je podan v [1].

3. Primerjava s klasičnim alarmi-
ranjem

Klasično alarmiranje temelji na ugotav-

ljanju ali se določene procesne veličine

nahajajo znotraj predpisanih meja. Če

pride do napake v sistemu, nekatere veli-

čine zapustijo normalno območje delo-

vanja, kar sproži alarme. Naloga operater-

ja je nato najti pravi vzrok za alarm in z

Slika 5 - Časovni poteki procesnih veličin
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Vidimo, da so residuali povsem neobčut-

ljivi na spremembe referenčnih signalov

ter selektivno občutljivi le na napake v

sistemu. Različne napake namreč pov-

zročijo različne odzive residualov, kar

omogoča izolacijo napak v zadnjem kora-

ku diagnostičnega sistema.

4. Industrijska izvedba diagno-
stičnega sistema

Za opisani primer procesa predpriprave

dimnih plinov je bil razvit diagnostični

sistem za odkrivanje napak v okviru celo-

vitega procesnega nadzora. Osnovo

predstavlja sistem osnovnega vodenja,

realiziran v FactoryLink SCADA sistemu.

Prikaz procesa podaja slika 7.

S pomočjo najsodobnejših internet teh-

nologij [7] je nadzor sistema možen tudi

preko oddaljenega računalnika. Prav

tako je možno vidno opazovanje procesa

preko žive video slike. Pri tem smo upo-

rabili standardno dosegljive rešitve

(Windows 2000 terminal services,

NetMeeting), kar je še posebej pomemb-

no pri vzdrževanju nadzornega sistema.

Diagnostični sistem sproti preverja sta-

nje sistema in ob morebitnem odstopa-

nju od normalnega delovanja, opozori

operaterja na pojav napake z alarmom in

na grafični način (rdeča signalna lučka).

Operater ima nato na voljo podrobnejši

pregled stanja sistema v obliki seznama

zaupanja v mogoče napake in ocene

moči konflikta, ki kaže na zanesljivost

trenutnih diagnostičnih rezultatov.

Morebitni poseg v proces vpiše operater

v seznam servisov, s potrditvijo pa se

sproži tudi potrebno samodejno uglaše-

vanje diagnostičnega sistema ob spreme-

njenem stanju sistema.

Preklopite na popolnost
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Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

bakrene
zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

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

mala in velika ohišja,
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informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

Slika 6 - Časovni poteki residualov

Slika 7 - SCADA prikaz izvedbe diagnostičnega sistema
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Praktično uporabo diagnostičnega siste-

ma lahko torej strnemo v:

• opozorilo o pojavu napake (alarm),

• podrobnejši ogled diagnostičnih

rezultatov,

• pregled dejanskega stanja sistema,

• ukrepanje,

• vpis ukrepa v seznam,

• uglaševanje na spremembe v sistemu.

5. Zaključek
Prispevek podaja možnosti in prednosti,

ki jih nudijo sodobni diagnostični siste-

mi v sklopu nadzornega sistema procesa.

Sprotno in pravočasno odkrivanje napak

omogoča:

• zmanjšanje števila nepričakovanih

ustavitev,

• zmanjšanje izmeta pri proizvodnji,

• izboljšanje kvalitete izdelkov,

• višjo stopnjo varnosti osebja in varo-

vanja okolja,

• zmanjšanje vzdrževalnih stroškov.

Prikazana je industrijska izvedba diagno-

stičnega sistema, ki omogoča fleksibil-

nost pri stopnji poseganja v proces, s

posredniško vlogo operaterja pri konč-

nem procesu odločanja pa ohranimo

tudi njegovo aktivno vlogo, kar omogoča

vključitev človeških izkušenj pri nadzoru

procesa.
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Pri podjetju SOLVIN proizvajajo vinilk-

lorid skozi dvostopenjski postopek z

dodajanjem klora etanu. V drugi fazi

postopka poteka tim. oksikloracija v pris-

otnosti kisika. Tu pa je kritičen stalen

nadzor kisika, tako za kakovosten rezul-

tat, učinkovito izrabo surovin kot tudi za

preprečitev nastanka eksplozivnih

zmesi. 

Zmes etana in kisika je seveda lahko

eksplozivna, zato je potreben nadzor

koncentracije v predpisanih mejah. Pri

SOLVIN-u so za to uporabili Siemensov

Oxymat 6F EX. Analitični deli Oxymata

so od elektronskih sklopov ločeni s

posebnimi plinskovarnimi tes-

nili. Uporabnik ima na razpolago

štiri merilne obsege. Šest bina-

rnih in relejskih izhodov lahko

poljubno konfiguriramo, na

primer za prestavitev merilnega

območja, proženje alarma ob kri-

tičnih vrednostih ali za potrebe

vzdrževalnih opravil. Merilna

sonda ima kratek odzivni čas, ki

ga lahko prilagodimo zahtevam

posamezne aplikacije, menujsko uprav-

ljanje pa pomeni enostavno nastavitev. 

Oxymatov 6F EX je ustrezno varnostno

certificiran, ki dovoljuje uporabo s kate-

rimkoli nadzornim sistemom iz serije E

Exp , ki nosi ATEX certifikat in je narejen

v skladu z relevantnimi predpisi. 

Oxymat 6F v 
proizvodnji PVC mas

Informacije:Siemens d.o.o., Ljubljana

adzor koncentracije kisika pri proizvodnji PVC materialov je
pomemben proces. Pri podjetju SOLVIN so ta proces zaupali
Siemensovemu plinskemu analizatorju Oxymat 6F EX...

Polivinilklorid ali PVC je en najbolj vsestranskih plastičnih materi-
alov. Ta vsestranski as je prisoten praktično vsepovsod v industriji in
celoten spekter različnih tipov PVC plastike se izdeluje iz vinilklori-
da. 

N

A
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Avtor: Stane Erzar, univ.dipl.inž., Iskra Sistemi d.d.

Sistemi daljinskega vodenja  v
železniškem prometu

aradi vse hitrejšega razvoja računalniške tehnike, povečevanja
zanesljivosti delovanja, predvsem pa zaradi vse večjih zahtev pri
vodenju železniškega prometa (hitri vlaki, daljinski nadzor, itd.) se

tudi na področje železnic (varnostne tehnike) vključujejo računalniški siste-
mi. 

Sistemi daljinskega vodenja omogočajo

uporabniku nadzor in vodenje oddalje-

nega procesa. "Oddaljenost" je tu pojem,

ki se nanaša na človekovo nezmožnost

prisotnosti na več mestih v zelo kratkem

časovnem obdobju (predvsem počasen,

pa tudi drag transport). Človek je tako

omejen v svojem neposrednem nadzoru

in vodenju procesov. Doseg SDV v smislu

oddaljenosti pa je omejen pravzaprav le z

dosegom komunikacijskih poti, kar pa

danes praktično ni več tehnološka,

ampak predvsem ekonomska omejitev.

Sistemi daljinskega vodenja se torej upo-

rabljajo večinoma v geografsko porazde-

ljenih procesih, vendar pa tudi v lokal-

nem vodenju in nadzoru procesov na

nivoju porazdeljenosti, ki ustreza tovarni

(ang. plant), oz. proizvodni hali.

Osnovna naloga tipičnega sistema daljin-

skega vodenja je spremljati stanje nekega

realnega procesa, to stanje predstaviti upo-

rabniku v njemu najbolj primerni obliki

(grafično, tabelarično, sinoptične sheme)

in mu omogočiti, da v ta proces posega.

Poleg osnovne funkcije mora večina SDV

izvajati še nekatere projektu specifične.

Zelo pogosto morajo SDV shranjevati

podatke o zaporednih stanjih procesa in

tako pomniti "zgodovino" procesa ter jo

znati tudi predstaviti.

Da bi SDV izpolnjevali vsaj osnovno nalo-

go, morajo imeti primerno zgradbo. Iz

narave problema sledi, da potrebujemo

naslednje sestavne enote sistema:

• centralno enoto, ki izvaja procesiranje

in komunicira z uporabnikom,

• "oddaljene" odjemne enote, ki "meri-

jo" proces,

• "oddaljene" krmilne enote, ki krmilijo

proces in

• komunikacijski podsistem, ki vse

naštete enote poveže med sabo.

Kaj vodimo na železnici
Na železniških postajah srečujemo ele-

mente za usmerjanje železniškega pro-

meta, kot so kretnice, svetlobni signali,

detektorji položaja posameznih vlakov-

nih kompozicij, nivojska križanja ceste in

železniške proge.

Z

Slika 1 - Sistem daljinskega vodenja
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Za nemoteno odvijanje prometa je

potrebno krmiljenje in logično povezo-

vanje vseh teh naprav. Za te povezave skr-

bijo signalno-varnostne naprave nameš-

čene po posameznih postajah. Naprave

so običajno zgrajene v relejski logiki,

operaterji pa izdajajo ukaze in spremljajo

odzive preko posebnih pultov, zgrajenih

iz mozaikov s svetlečimi diodami in tip-

kami. Na teh pultih je grafično predstav-

ljena lega posameznih tirov, kretnic in

ostalih elementov na progi. 

Relejne naprave zagotavljajo varnost s

tem, da preprečijo vse manipulacije ope-

raterja, ki bi lahko pripeljale do nedovo-

ljenih položajev elementov in s tem

posredno do nesreče na progi.

Ker pa gre pri železnici za zemljepisno

zelo razpršene objekte (Iran I odsek

Bafgh - Bandar Abbas 39 postaj 600 km,

Iran II  odsek Shahrood - Mashad 32

postaj 500 km), je za zagotavljanje opti-

malnega pretoka vlakov smiselno zbrati

informacije iz vseh postaj na enem

mestu, v centru vodenja. Iz centra vode-

nja se postaje tudi upravljajo (postavljajo

se vozne poti za vlake).

Opis  sistema
Celoten sistem (slika 1) daljinskega vode-

nja sestavljajo trije glavni sklopi:

• center vodenja,

• prenosni sistem in

• daljinske postaje.

Center vodenja sestavljajo:

• podvojen komunikacijski in poda-

tkovni strežnik (vroča

rezerva), 

• delovne postaje (uprav-

ljanje procesa - dispečer-

ska mesta),

• panoramska plošča (sli-

ka 2 - prikaz stanja na-

prav in položaja vlakov-

nih kompozicij na celot-

nem področju vodenja),

• podvojeno lokalnao om-

režje in 

• podvojeno brezprekinit-

veno napajanje.

Funkcije centra vodenja

• prikaz dinamične slike

na panoramski plošči za

celotno področje vode-

nja,

• prikaz dinamične slike

posameznega odseka

(postaje) na delovnem

mestu,

• izdaja ukazov za krmilje-

nje elemetov (preverjajo

se pogoji za izvajanje),

• vodenje protokola dogo-

dkov,

• manipulacije z alarmi

(prikaz, potrjevanje, tiskanje na zahte-

vo, arhiviranje),

• manipulacija s številko vlaka (vsaka

vlakovna kompozicija na področju

vodenja dobi svojo identifikacijsko

številko, sistem pa na podlagi informa-

cij o gibanju te kompozicije izpisuje

trenutni položaj na panoramski plošči

in zaslonih),

• vozograf (grafični prikaz položaja

posamezne kompozicije v odvisnosti

od časa),

• sistemske funkcije (nastavitve časa,

področja vodenja, uporabnikov in nji-

hovih pravic).

Prenosni sistem
Zgradba prenosnega sistema je odvisna pred-

vsem od prenosnega medija, ki je uporabljen

v določenem primeru. Tako je zaradi velikih

razdalj običajno na bakrenem paru uporablje-

na topologija tipa zvezda - vodilo (ang. star -

multidrop). To pomeni, da so postaje na geo-

grafsko manjšem področju povezane na vodi-

lo, več tako povezanih segmentov pa je potem

po topologiji zvezde povezano z centrom

vodenja.

V zadnjem času pa se tudi na železnici vse

bolj uporabljajo optične povezave, kjer pa je

zaradi odzivnosti sistema uporabljena topolo-

gija tipa zvezda (povezave točka-točka).

Vse povezave so zaradi varnosti prenosov

podvojene (2 kanala). Sistem oba komunika-

cijska kanala obravnava kot enakovredna, kar

pomeni da komunicira z daljinskimi postaja-

mi po obeh kanalih. To peomeni predvsem

manjšo obremenitev in  hitrejši odziv celotne-

ga sistema. V primeru izpada enega komuni-Slika 2 - Panoramska plošča za projekt Iran II

Slika 3 - Strežniki v centru vodenja
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kacijskega kanala pa se vsa komunikacija pre-

nese na delujoč kanal.

Daljinska postaja 
(ang. RTU Remote Terminal Unit)

Daljinska postaja se fizično nahaja v prosto-

rih, kjer so nameščene signalno-varnostne

naprave. Osnovna naloga daljinske postaje  je

prenos informacij o stajih v signalno-varnost-

ni napravi v center vodenja in pa sprejem

ukazov iz centra vodenja ter predaja teh uka-

zov signalno-varnostni napravi. 

Osnova daljinske postaje je programirljivi

krmilnik. Naloge zajema, obdelave signalov in

komunikacije smo razdelili na dva dela. 

Zajem in obdelava se vrši v glavnem procesor-

ju krmilnika, za komunikacijo s centrom

vodenja  pa je uporabljen komunikacijski

koprocesor s svojim večopravilnim (ang. mul-

titasking)  operacijskim sistemom in knjižni-

cami krmilniku prilagojenih funkcij za C pre-

vajalnik. 

Funkcije RTU
Zajem signalov in obdelava podatkov

Za zajem signalov uporabljamo module z digi-

talnimi vhodi. Povprečno  zajemamo na posa-

mezni postaji 400 digitalnih točk.

Vsaka vhodna točka ima svoj programsko

izveden filter z daljinsko nastavljivo filtersko

konstanto. Filtri na vhodnih preprečujejo

prenos lažnih informacij, ki nastanejo zaradi

odbijanja kontaktov pri relejih in drugih

hitrih prehodnih pojavov. Ti nimajo nobene-

ga vpliva na samo funkcijo naprave, povzroča-

jo pa obremenitve prenosnih poti.

Posamezni vhodni signali se pojavljajo tudi

kot utripajoči in sicer s periodo 1s. Ker je

nesmiselno prenašati utripajoč vhodni signal

v center vodenja, se vsi signali tega tipa logič-

no obdelajo in prenesejo  center vodenja kot

mirni signali.

Ločimo štiri tipe vhodnih informacij, ki jih

dobimo iz signalno-varnostne naprave:

• enobitna , ki se direktno preslika v interno

bazo,

• enobitna , ki se preslika v dve enobitni

informaciji v interni bazi,

• enobitna, ki je lahko mirna ali utripajoča

in se preslika v dve enobitni mirni infor-

maciji v interni bazi in

• enobitna, ki je lahko samo utripajoča in se

preslika v  enobitno mirno informacijo v

interni bazi.

Celoten program za zajem informacij je napi-

san v listi instrukcij (ang. Instruction List) in

se avtomatsko generira iz projektantskih

podatkov (tabel). Po pripravi vhodnih poda-

tkov glavni procesor preda podatke komuni-

kacijskemu koprocesorju.

Komunikacijski koprocesor določi mesta

spremembe informacije in te podatke vpiše v

izhodni izravnalnik (ang. FIFO buffer). Iz tega

izravnalnika pa komunikacijski podprogrami

pobirajo podatke in jih prenašajo v center

vodenja.

Krmiljenje
Za krmiljenje so uporabljeni izhodni moduli z

relejskimi izhodi, ki so povezani s signalno-

varnostno napravo. Komunikacijski koproce-

sor sprejme ukaz, ki ga pošlje center vodenja,

ga dekodira in  ga vpiše v programski izrav-

nalnik. Po vpisu v izravnalnik koprocesor

zaporedno izvaja ukaze, dokler se izravnalnik

ne izprazni.

Izravnalnik omogoča, da center vodenja poš-

lje več ukazov, ki se potem zaporedno izvaja-

jo v daljinski postaji.

Poznamo različne tipe ukazov:

• aktivira se en izhodni rele za določen čas,

• sočasno se aktivirata  dva izhodni releja za

določen čas in

• aktivirajo se tirje izhodni releji v določe-

nem zaporedju.

Komunikacija
Komunikacijski protokol je zgrajen po pripo-

ročilih in standardih IEC 870 - 5, TC57/5 in

DIN 19244, ki so primerni tudi za tako stroge

varnostne zahteve, kot je prenos podatkov v

prometnih informacijskih sistemih. 

Center vodenja ciklično poziva (ang. polling)

vse daljinske postaje. Daljinska postaja odgo-

varja le v primeru, ko je pozvana. Po iniciali-

zaciji prenosnih procedur in prenosu stanj

interne baze, se v  center vodenja prenašajo

samo spremembe. Za prenos stanj mora cen-

ter poslati posebno zahtevo.

Posebne funkcije
Daljinska postaja  nima lokalnega vodenja

procesa (npr. ob izpadu komunikacije s cen-

trom). V tem primeru izvede določen niz

ukazov, s katerim postavi signalno-varnostne

naprave v lokalno vodenje.

Zaključek
Računalniški sistemi so se najprej uporabljali

v sistemih za daljinski nadzor (telekomanda),

kjer so služili za izdajanje ukazov (prestavlja-

nje kretnic, itd.) in sprejemanje informacij iz

geografsko oddaljenih železniških postaj.

Vendar je v tem primeru vsa varnost še vedno

temeljila na relejnih napravah.

Naslednja generacija naprav za določanje kri-

terijev postavitev že uporabja mikroračunal-

niške sisteme, izvršni (močnostni) elementi

pa so še vedno izvedeni v relejni tehniki.

Z razvojem in miniaturizacijo močnostnih

elementov (tiristorjev, triacov, tranzistorjev)

pa je še zadnji člen v verigi zamenjala elektro-

nika. 

Sedaj se pojavljata dve obliki sistemov elek-

tronskih signalno-varnostnih naprav:

• centralizran - vsi izvršni elementi se naha-

jajo v enem prostoru, zunanje naprave so

neinteligentne - veliko kabliranja,

• decentraliziran - zunanje naprave so inteli-

gentne, centralni računalniški sistem jih

poziva po serijskem kanalu (mreža);

V sistemih za zavarovanje križanja železniške

proge in ceste (cestni prehod) se uporablja

mikroračunalniški sistem 2 od 2 (dva paralel-

no delujoča mikroračunalnika), pri elektron-

skih postavljalnicah pa se uporablja sistem 2

od 3 (trije paralelno delujoči mikroračunalni-

ki).

Z razvojem tehnike in uvajanjem elektronskih

signalno-varnostnih naprav, ki imajo funkcije

daljinskega vodenja že integrirane, postanejo

tudi naprave za daljinsko vodenje prometa in

daljinski nadzor delovanja signalno-varnost-

nih naprav na železnici odveč. A

Slika 4 - Daljinska postaja
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Avtor: ZASLON Telekom d.o.o., Ljubljana

ii7 Suite - odjemalec/strežnik
CTI aplikacija

V sodobnem poslovnem vsakdanu so komunikacije bistvenega pome-
na. Brez dobrih komunikacij, ki zagotavljajo urejen pretok informacij
od nas do ljudi, s katerimi komuniciramo in nazaj, preprosto ne more-

mo biti več konkurenčni. Naš čas postane neracionalno izkoriščen, naloge se
kopičijo in delo postane neobvladljivo.

V

Pri delu uporabljamo več vrst komunici-

ranja (elektronska pošta, SMS, GSM, staci-

onarna telefonija...) in verjetno je prav

stacionarna telefonija tista, ki ponuja naj-

več rezerv v izboljšanju preglednosti,

racionalnosti, dokumentiranosti, ipd.

Elektronska sporočila imamo shranjena

po predalih (prispela, poslana, zbrisa-

na,...), vemo kdaj smo kaj prejeli ali posla-

li, od koga je ta dan nekaj prišlo in komu

smo kaj pošiljali, razvidna sta datum in

ura, vsebino posameznih sporočil pa

lahko vedno znova prebiramo.

Lahko bi rekli, da je nivo našega elektron-

skega komuniciranja bistveno višji od

nivoja našega telefoniranja prek stacio-

narnih omrežij. Celo komuniciranje prek

GSM omrežja se s v  okviru naštetih pred-

nosti veliko bolj približuje nivoju komu-

niciranja prek elektronske pošte, saj

ponuja osnovne preglede nad realizirani-

mi, prejetimi in neodgovorjenimi klici,

osnovno obliko glasovne pošte, nekateri

modeli GSM telefonov pa celo snemanje

pogovorov. Podobno velja za SMS sporo-

čanje.

Torej prepričanje,

da uporaba staci-

onarnih telefon-

ov najbolj zaosta-

ja v razvoju sodo-

bnih komunikacij

ni zmotno, mogo-

če ironično, glede

na to, da je tovrst-

nega komunicira-

nja statistično še

vedno največ.

Osnoven opis 
produkta
ii7Suite
Produkt, ki smo

ga razvijali zadnja leta in ki ga želimo

predstaviti, poskuša reševati prav ta pro-

blem: dvigniti nivo telefoniranja prek

stacionarnega omrežja na nivo komu-

niciranja prek elektronske pošte. Zato pa

je potrebno zagotoviti:

• klicanje in odgovarjanje na klice s

pomočjo računalnika,

• pregled nad vsemi klici (odhodni,

dohodni, vrnjeni, neodgovorjeni...),

• pregled nad želenimi prenosniki,

internimi in zunanjimi številkami,

• snemanje, pregledovanje in posluša-

nje telefonskih pogovorov,

• možnost vpada v klic, konference ali

prisluškovanja,

• enostavno klicanje skupin in povzro-

čanje konferenc,

• ustvarjanje skupinskih alarmnih kli-

cev,

• ipd.

Programski produkt ii7Suite je zastavljen

zelo široko in povsem modularno.

Uporaba najsodobnejših razvojnih orodij

in tehnologij pripomore k visokemu

nivoju stabilnosti in ponuja enostavno

povezovanje z različnimi telekomunika-

cijskimi sistemi, tj. "switchi". Arhitektur-

no je organiziran po modelu odjemalec -

strežnik, kar omogoča mrežno uporabo

tudi v velikih sistemih.

Slika 1 prikazuje modularno zgradbo

programskega produkta ii7 Suite. Na

vrhu je prikazana povezljivost ii7 Suite z

različnimi telekomunikacijskimi sistemi,

kar omogočajo povezovalni moduli (pro-

Slika 1 - Modularna zgradba programskega produkta ii7 Suite
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gramski konektorji) zajeti v osnovnem

modulu ii7 Ground modul. Omenjeni

programi podpirajo enega od obstoječih

CTI standardov (CSTA, TAPI 2.1, TAPI

3.0, C++/OLE...).

Ko se omejimo na en telekomunikacijski

sistem ("switch"), na primer Index, dobi-

mo zgradbo (slika 2):

Opis programskih modulov
3.1. ii7 Ground modul

ii7 Ground modul je osnovni modul ii7

Suite strežnika in ga moramo uporabiti v

vsaki konfiguraciji. V grobem skrbi za:

• sprejem podatkov o delovanju naroč-

niške telefonske centrale (dogodki),

• pošiljanje ukazov za krmiljenje centra-

le,

• možnost predaje podatkov aplikaci-

jam,

• statistiko delovanja CTI modulov.

Pod osnovnim strežniškim modulom (ii7

Ground modul)  slika prikazuje 11 dodat-

nih aplikacijskih modulov (ii7 Office

Application moduls), ki ob pravilni izbiri

in z medsebojnim kombiniranjem ponu-

jajo bogato paleto funkcionalnosti sodo-

bnega računalniško podprtega telefon-

skega sistema.

3.2. ii7 Office modul

Osnovna naloga ii7 Office modula je

omogočanje mrežne priključitve "Office

Client" oziroma "odjemalec" aplikacij, ki

ponujajo vso potrebno funkcionalnost za

uvedbo računalniško podprte telefonije

v pisarniškem okolju. Naj vam v grobem

predstavimo njegove funkcije:

3.2.1. Virtualni telefon

Virtualni telefon omogoča klicanje in

sprejemanje klicev z miško oziroma tip-

kovnico osebnega računalnika. Klicana

številka oziroma številka klicatelja se

pojavi na velikem virtualnem zaslonu

(slika 3), kjer se poleg datuma in ure izpi-

suje tudi trenutno stanje telefonskega

aparata. Tipke pod zaslonom omogočajo

vse funkcije fizičnega telefona, polje

funkcijskih tipk pa to funkcionalnost še

razširi (npr.  snemanje, itn).

3.2.2. Statistika

klicev (Call

Log)

Statistika klicev

nam omogoča na-

zoren pregled

nad vsemi klici,

tako dohodnimi

kot odhodnimi.

Časovna in tipizi-

rana omejitev

omogočata razvr-

ščanje klicev po

več parametrih.

3.2.3. Polje

zasedenosti

S poljem zasedenosti opazujemo aktivno-

sti v sistemu. Virtualno tipko lahko pove-

žemo z interno številko, zunanjo številko

ali  prenosnikom. Poleg samega prikaza

aktivnosti določene številke, nam polje

zasedenosti omogoča tudi direktno izbi-

ranje (klicanje). Dinamično polje zasede-

nosti (pod osnovnim poljem) prikazuje

spremembe statusov virtualnih tipk, ki

so definirane na straneh, ki niso trenut-

no prikazane na osnovnem polju zasede-

nosti (na sliki bi bile to vse strani razen

strani "SS").

3.2.4. Imenik

V Imeniku shranjujemo podatke o kon-

taktnih osebah. Polja in baza podatkov je

identična z Microsoftovim Outlookom,

kar omogoča prenosljivost v tej verziji in

integracijo v naslednji verziji.

Za doseganje osnovne funkcionalnosti

pisarniške računalniško podprte telefo-

nije, ob postavitvi CTI strežnika, zadošča

že namestitev  os-

novnega modula

(ii7 Ground mo-

dul) in modula ii7

Office modul, kot

to prikazuje spod-

nja slika 7.

3.3. ii7 LR mo-

dul in ii7 VRU

modul

Osnovno funkcio-

nalnost  lahko naj-

prej razširimo z

dodajo modula za

snemanje pogo-

vorov (ii7 LR mo-

dul), ki omogoča:

• ročno ali samodejno snemanje dohod-

nih in odhodnih telefonskih pogovo-

rov,

• pregledovanje posnetih pogovorov

po različnih parametrih (datum, ura,

Slika 2

Slika 3 - Zaslon virtualnega telefona

Slika 6 - Imenik

Slika 5 - Polje zasedenosti

Slika 4 - Statistika klicev
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klicatelj,...),

• poslušanje posnetih pogovorov,

• pošiljanje posnetih pogovorov po

elektronski pošti,

• pregled in poslušanje posnetih pogo-

vorov z dislocirane lokacije,

• vključevanje pripravljenih posnetih

pogovorov v konferenčno zvezo,

• prisluh trenutnim pogovorom,

• arhiviranje posnetih pogovorov na

tračno enoto.

Blokovna shema

z dodanimi funk-

cijami je prikaza-

na na sliki 8.

Modul ii7 VRU ni

le programski (za

razliko od vseh

ostalih modulov),

temveč vsebuje

tudi strojno opre-

mo in sicer glaso-

vne vmesnike pr-

oizvajalca Dialo-

gic. Programski

del tega modula

sestavljajo gonil-

niki in ostala pro-

gramska podpora za delo z glasovnimi

vmesniki. Večina modulov (vsi, pri kate-

rih prihaja do koriščenja glasovnega

predvajanja ali snemanja) za svoje delo-

vanje potrebuje glasovno enoto oziroma

modul ii7 VRU, ki ga je, kadar ga uporab-

lja več različnih modulov, potrebno pra-

vilno nastaviti in mu določiti katere lini-

je oziroma kanale uporablja kateri

modul.

3.4. ii7 VM

modul in ii7

DBI modul

Opisani funkcio-

nalnosti lahko do-

damo še nekatere

funkcije, na pri-

mer funkcijo gla-

sovne pošte (ii7

VM modul) in po-

vezavo z interni-

mi bazami poda-

tkov (slika 9 - ii7

DBi modul).

Povezava z inter-

no bazo podatkov

(ii7 DBI modul)

omogoča, da se

nam ob prispe-

lem klicu na na-

čin "popup-a" pri-

kažejo podatki o

klicatelju, še pre-

den se odzovemo

na klic. Lahko se

poleg podatkov

ali pa samostojno

odpre tudi maska

s pripravljenimi

polji za vnos po-

datkov o klicatel-

Slika 7 - ii7 Suite osnovni modul

Slika 8 - ii7 VRU blok shema modula za snemanje pogovorov

Slika 9 - ii7 DBI modul za povezavo z internimi bazami podatkov
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ju, akciji ali na primer naročilu (odvisno

od uporabnika).

Modul glasovne pošte (ii7 VM modul)

omogoča sprejem glasovne pošte v naši

odsotnosti. Glasovna sporočila so prika-

zana v statistiki klicev (glej 3.2.2.) in

dvojni klik zadošča, da na naši mizi zazvo-

ni telefon, prek katerega poslušamo spo-

ročilo. Če je CTI strežnik povezan tudi s

strežnikom za elektronsko pošto (na pri-

mer MS Exchange), dobimo obvestilo o

prejetju glasovne pošte tudi prek

elektronske pošte. Datoteka z glasovnim

sporočilom (.wav)  je pripeta elektron-

skemu sporočilu.

Modularna zgradba produkta ii7 Suite

omogoča, da se določeni moduli lahko

uporabljajo tudi samostojno. Tak je na

primer ravno modul glasovne pošte (ii7

VM modul), ki lahko deluje tudi brez

modula ii7 Office (lika 10).

V tem primeru uporabniki lahko uporab-

ljajo glasovno pošto le prek telefonskega

aparata (namestitev "client" oziroma

"odjemalskih" aplikacij zaradi odsotnosti

modula ii7 Office ni mogoča), kar je

sicer manj pregledno, manj prijazno in

elegantno, je pa ceneje in deluje!

3.5. ii7 ATX modul

Modul ii7 ATX ponuja bogato paleto

funkcij s področja interaktivnih glaso-

vnih odzivnikov (slika 11):

• postavljanje menijske strukture (uvo-

dno sporočilo, osnovni meni...)

• snemanje glasovnih sporočil

• samodejno branje številčnih podatkov

in pripravljenih besednih zvez (poda-

tkovne baze)

• prevzem klicev

(npr.: "Pozdravlje-

ni, poklicali ste

informacije o voz-

nih redih vlak-

ov...")

• interaktivno vo-

denje po menijski

strukturi oziroma

sprejem DTMF si-

gnalov (npr.: "Za

informacije o de-

viznih tečajih pri-

tisnite ena, za in-

formacijo o obre-

stnih merah dva...”)

3.6. Modul ii7 ALARM

Alarmiranje večjih skupin (hkrati tudi do

tisoč klicev alarmiranim osebam) je

rešeno z modulom ii7 ALARM.

Namenjen je sporočanju vnaprej

posnetih sporočil določenim telefon-

skim številkam oziroma osebam, kate-

re z osebnim geslom in/ali osebnim

sporočilom odgovorijo na alarm. O

celotnem poteku alarmiranja se vodi

podrobna statistika (stanje alarma,

Slika 10 - ii7 VM modul glasovne pošte - samostojna uporaba
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stanja alarmirancev…), ki jo je mogoče

po končanem procesu alarmiranja

pregledati, shraniti in stiskati.

Hitrost graditve konferenc oziroma

alarmnega obveščanja je odvisna od

kapacitete modula ii7 VRU, ki določa šte-

vilo hkrati uporabljenih kanalov.

3.7. Modul ii7 CNF

Funkcionalnost graditve konferenc več-

jih od treh udeležencev (konferenca treh

udeležencev je mogoča že z modulom ii7

Office) je podprta z modulom ii7 CNF. V

konferenčno zvezo združimo uporabni-

ke, ki lahko med seboj komunicirajo prek

telefonskih aparatov.

Struktura ii7 Suite Serverja omogoča sko-

rajda neomejeno veliko konfiguracijo

VRU enote, ki do-

voljuje gradnjo

več sočasnih in

neodvisnih kon-

ferenc. Potek in

stanje konferen-

ce lahko sprem-

ljamo prek ii7 Of-

fice Client aplika-

c i je , modul i i7

ALARM pa omo-

goča statističen

pregled poteka

konference.

3.8. Modul ii7

QMM

Modul ii7 QMM gradi čakalne vrste in

skrbi za popolno logistiko v povezavi z

njimi. Glede na bogato funkcionalnost,

ki jo na področju čakalnih vrst in formi-

ranja različnih grup ponuja že sam

Index, je ta modul zaenkrat še nedodelan

in se v aplikacijah klicnih centrov trenut-

no ne uporablja (pri Index sistemih).

Zaključek
Pričujoči dokument (White paper) samo

v grobem in zelo splošno opisuje osnov-

ne funkcionalne zmogljivosti program-

skega produkta ii7 Suite. V podjetju

ZASLON TELECOM d.o.o. pa vam bomo z

veseljem in neobvezujoče pripravili

predstavitev fun-

kcij in bonitet, ki

jih paket prinaša

v naše vsakodnev-

no komuniciran-

je in s tem v pos-

lovanje celotnega

podjetja. Za vse

dodatne informa-

cije vas vabimo

na ogled naših

spletnih strani

www.zaslon-tele-

com.si ali pa nas

pokličite na tele-

fon 01 586 30 40,

kjer vam bomo

poskušali svetovati najprimernejšo reši-

tev za potrebe vašega podjetja.

Tema foruma bo revolucija v

elektronskem poslovanju. Novo-

st bo pa prvič pri nas gostovanje

IBMovega "road showa"- znana

ameriška strokovnjaka Bud Har-

ley in Ron Sebastian bosta govo-

rila o različnih rešitvah na osnovi

programja WebSphere-DB2-Lo-

tus-Tivoli.

Govora bo tudi o IBM-ovi e-stra-

tegiji, vlogi Linuxa v bodoče, pre-

davala bo vrsta strokovnjakov iz

priznanih podjetij, kot so SAP,

Citrix itd.

Kotizacije ni, več informacij pa

dobite na http://www.ibm.com/

si/ibmforum, kjer lahko tudi

izpolnite prijavnico oziroma na

tel: 01/4796-718 ali 4796-600

(Andreja Sekula).

Slika 11 - ii7 ATX modul

Slika 12 - ii7 modul za alarmiranje in konference

A

A

Podjetje IBM Slo-
venija je pripravilo

IBMForum 2002,
ki bo 23-25. aprila

v Portorožu

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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Uvod
V tem članku vam želimo predstaviti del

področja varnostne tehnike, ki jo proiz-

vaja renimorana firma DOLD iz kraja

Furtwangen, sredi Schwarzwalda v

Nemčiji. V tem kraju je bila zelo razvita

finomehanska obrt, predvsem urarstvo.

G. Dold je izkušnje in znanje te panoge

izkoristil za proizvodnjo mehanskih časo-

vnih relejev. Podjetje je rastlo in če je

hotelo ostati na trgu kot eno vodilnih te

panoge, je bilo prisiljeno spremljati naj-

novejše tehnološke dosežke. Razvoj

elektronike je zmanjšal pomen finome-

hanskih spretnosti,

obenem pa je odprl

vrata novim vrstam

izdelkov. Podjetje,

ki ga danes vodi že

tretja generacija

družine Dold, ima

več kot 500 zaposle-

nih.

Varnostni moduli

opravljajo nasled-

nje funkcije:

1. Izklop v sili

2. Nadzor zaščitnih

vrat

3. Dvoročno posluževanje

4. Kontrola mirovanja

V skladu z zahtevami strojne direktive in

pripadajočih standardov je včasih treba

na stroju izvajati več različnih varnostnih

funkcij (izklop v sili, dvoročni vklop,

varovanje dostopa…). Zaradi tega je firma

DOLD razvila večfunkcijski varnostni

modul. 

Lastnosti modula
Kot smo omenili že v uvodu, lahko z več-

funkcijskim varnostnim modulom BH-

5910 izvajamo različne varnostne funkci-

je na stroju. Izbiramo lahko med nasled-

njimi funkcijami:

1. Izklop v sili (eno- ali dvokanalen)

2. Svetlobne zavese

3. Končna stikala za nadzor zaščitnih

vrat

4. Dvoročni vklop

5. Stikalne preproge

Varnostne funkcije za našo aplikacijo iz-

beremo s preklopniki na varnostnem

modulu. Izbiramo lahko med naslednji-

mi kombinacijami:

• do 8 enokanalnih tipkal za izklop v sili

• do 4 dvokanalnih tipkal za izklop v sili

• do 4 svetlobne zavese

• do 3 svetlobne za-

vese + tipkalo za izk-

lop v sili

• do 4 zaščitna vrata

• do 2 zaščitni vrati

+ tipkalo za izklop v

sili

• do 4 pare dvoroč-

nih vklopov

• do 2 para dvoroč-

nih vklopov + tipka-

lo za izklop v sili

• do 4 stikalne pre-

proge

• do 2 stikalni pre-

progi + tipkalo za iz-

klop v sili

Prednosti
Modul lahko uporabimo povsod tam,

kjer je na napravi potrebno vključiti več

varnostnih funkcij (npr izklop v sili + sve-

tlobna zavesa) ali uporabiti več elemen-

tov iste varnostne funkcije (npr. več tip-

kal za zasilni izklop, več svetlobnih zaves,

več dvoročnih vklopov, preprog,…).

Seveda bi lahko uporabili za vsako funk-

cijo svoj, specialni modul, a je taka reši-

tev dražja in obsežnejša.

Včasih se šele med izdelavo stroja pokaže

potreba po novi, dodatni varnostni funk-

ciji. Če smo v zasnovi uporabili večfunk-

cijski modul, je razširitev zelo enostavna,

Večfunkcijski varnostni
modul BH 5910

Avtor: Ladislav Kolednik, udie l.kolednik@synatec.si

arnostni moduli so serijsko izdelane, testirane in certificirane
naprave, ki omogočajo izvedbo krmiljenja naprave oz. stroja v
ustrezni varnostni kategoriji. Glede na kategorijo, v katero je

uvrščen določen stroj, ga je treba opremiti z moduli za varnost strojev in
naprav ustrezne kategorije. 

V

Slika 1 - Izgled prednje plošče
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sicer pa je potrebno nabaviti, vgraditi in

povezati nove elemente.

Zgradba
modula

Večfunkcijski

v a r n o s t n i

modul je zg-

rajen iz dveh

neodvisnih

redundant -

nih procesor-

skih sklopov,

ki se medse-

bojno nadzo-

rujeta. Modul

je zato lahko

uporabljen za

najzahtevnej-

še stroje, tj. stroje kategorije 4 po EN 954-

1. Start po odpravi vzroka izklopa (npr.

ko deaktivira-

mo tipkalo za

izklop v sili)

je lahko avto-

matičen ali pa

lahko zahte-

vamo še ročni

start. Izbiro

med tema na-

činoma izve-

demo s pre-

klopniki na

modulu. 

Dold nudi te

module v iz-

KRATKOVALOVNI 
LASER ZA 

MIKROSTRUKTURIRANJE
Informacije: LPKF d.o.o., Kranj
ŠNovi večfunkcijski precizni laser LPKF MF 100UV je bil zas-

novan za oblikovanje keramike, plastike in kovin. Uporaben je

na področjih od elektronike do optoelektronike, za izdelavo

senzorjev in podobno. Z novo rešitvijo je mogoče izdelati

luknje in odprtine ter dvodimenzionalne strukture na filmih

in folijah, dimenzij 100µm in manj.  Z Nd:YAG laserji tega do

sedaj ni bilo mogoče izdelati za sprejemljivo ceno.

Uporaba UV laserskega izvora in visoko precizne XY obdelo-

valne mize  velikosti 100x100mm omogoča strukturiranje do

20µm širokih linij s ponovljivostjo 1µm. Termični vpliv

obdelave je omejen na izredno majhno področje.  Patentirani

sistem vodenja žarka omogoča izdelavo lukenj z izredno pre-

ciznostjo. Več informacij: www.lpkf.si

Slika 2 - Primer ročnega vklopa in ojačnja izhodnih kontaktov

Slika 3 -  Zaščita s svetlobnima zavesama in Nujnim stopom

vedbi s tremi delovnimi izhodnimi kon-

takti ali z dvema delovnima + enim mir-

nim kontaktom. Poleg tega sta na modu-

lu še dva polvodniška izhoda za signaliza-

cijo. Signalizacija je izvedena tudi z LED

na modulu.

Če potrebujemo večje število izhodnih

kontaktov, ali če moramo z izhodnimi

kontakti vklapljati večje tokove, kot jih

prenesejo izhodni kontakti modula,

lahko na modul priključimo dva pomož-

na kontaktorja, ki morata imeti seveda

prisilno vodene kontakte. V povratno

vejo vežemo njune mirne kontakte.

Primeri uporabe
Sliki 2 in 3 prikazujeta primer uporabe z

večjim številom tipkal nujni stop, ter

kombinacijo svetlobnih zaves in tipkala

nujni stop. Obe vezavi sta dvokanalni,

vklop naprave pa je ročen s tipkalom. 

Na podoben način kot je prikazan na

sliki 3 lahko uporabimo namesto svetlob-

nih zaves tudi končna stikala za nadzor

zaščitnih vrat, tipkala za dvoročni vklop,

ali stikalne preproge.

Podatke o modulu, uporabi in vezavah

lahko najdete v prospektih firme DOLD

(poglavje o varnostni tehniki), za more-

bitne informacije, pa se lahko obrnete

tudi na naše sodelavce v firmah Synatec

in Elsing. A

A
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P-CAD 2001
P-CAD 2001 je sistem za projektiranje tiskanih
vezij, ki je namenjen profesionalnim projektantom.
Sistem vsebuje vsa orodja, ki so potrebna za hitro
in učinkovito izvajanje procesa načrtovanja tiska-
nih vezij, vse od faze vnašanja podatkov o projektu, pa vse do

faze proizvodnje.

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

Okolje P-CAD 2001
Uporabniški vmesnik P-CAD 2001 je skla-

den z Windows standardi. Poleg tega

uporablja vse prednosti grafične narave

Windows okolja, tako da lahko preiskuje-

te, premikate, izrezujete, kopirate, lepite,

brišete, in predelujete skoraj vse, kar se

nahaja na zaslonu. Tukaj so tudi funkcije

za izbiranje (izbiranje s preiskovanjem,

filtriranje elementov v blokih, …). Glede

na to, da je podprt večokenski  (MDI) for-

mat, je možno sočasno odpiranje večih

oken z sch/pcb datotekami, pri čemer

imate lahko na zaslonu več datotek, ali

več različnih pogledov na isto datoteko..

Utrujajočim ponavljanjem  tekom načrto-

vanja so na razpolago funkcije kot so več-

nivojska prekinitev akcij, popravljanje že

potegnjenih vodov, poravnavanje in/ali

fiksiranje komponent, odstranjevanje

delov vodnikov/vodil/linij, spreminjanje

lastnosti objektov... Vse te funkcije pome-

nijo manj monotonega dela in pripomo-

rejo k skrajšanju skupnega časa načrtova-

nja.

Prikaz na zaslonu kot tudi izpis na tiskal-

niku pri P-CAD 2001 natančno odražajo

načrt. Opcije tiskanja vključujejo predo-

gled tiskanja, izbiro področja tiskanja in

nastavitev merila izpisa na velikost stra-

ni.

P-CAD podpira vnos podatkov po vrsti

kot postajajo dostopni. Denimo pri

postavitvi upora nam tega ni potrebno

dokončno definirati (tip in velikost ohiš-

ja, upornost itd.), manjkajoče lastnosti

lahko dopolnimo med nastajanjem pred-

loge za tiskano vezje.

Proces dvosmernega prenašanja spre-

memb (ECO), kot tudi sinhronizacija sez-

nama stikov zagotavljajo popolnost pro-

jekta in dopuščajo spremembe načrta v

katerikoli fazi načrtovanja. Celo definici-

je elementov lahko redno osvežujemo,

da bi bile v projektu uporabljene najbolj

sveže informacije, kar je posebno važno

pri izdelavi korektnega seznama materia-

la.

V katerikoli fazi načrtovanja je možno

definirati pravila načrtovanja (omejitve),

ki bodo prenesena v vse faze tega proce-

sa. Hierarhična zgradba pravil dopušča

določanje skupin objektov na katere naj

se pravila nanašajo. Tako se lahko pravila

nanašajo na: projekt, sloj, razred vezja,

vezje, dva razreda vezij, prostor ali kom-

ponento. Pri P-CADu 2001 je možno pra-

vila načrtovanja definirati v obliki mate-

matičnih izrazov, s čimer je ponujena

podpora primerom, pri katerih so pravi-

la odvisna od spremenljivk ali drugih

pravil. Spremembe enega pravila se takoj

odražajo pri vseh odvisnih pravilih. Na

primer, definirate lahko največjo širino

fizičnega vodnika na osnovi želene impe-

dance. Če se želena impedanca spreme-

ni, se največja širina takoj preračuna in je

takoj pripravljena za uporabo pri vleče-

nju fizičnih vodnikov.

Pravila projektiranja lahko tudi preverja-

mo. Preverjanja lahko izvedeme med in

po načrtovanju. Ravno tako jih lahko

opravimo nad celotnim projektom ali

samo nad delom projekta. Na dosegu

roke so tudi  orodja za delo z zaznanimi

napakami in/ali opozorili (lociranje, fil-

triranja, razvrščanje,...).

P-CAD 2001 omogoča postavljanje test-

nih točk. Možno je tudi definirati vrsto

pravil načrtovanja, ki so vezana za testne

točke, potem pa izvršiti tudi prevejanje

le-teh. Ko se prepričate, da se vse testne

točke nahajajo na ustreznih mestih, je

možno ustvariti podrobno, uporabniku

prilagojeno poročilo, ki vsebuje vrsto

podatkov o merilnih točkah.

Pri načrtovanju izdelka lahko tudi  ustva-

rimo obenem več verzij. Da bi ustvarili

novo verzijo, lahko vključimo/izključimo

posamezne komponente ali spremenimo

vrednosti/tolerance obstoječih.  

Po izdelavi nove verzije izdelka program

sam izdela tudi seznam materiala, ki

ustreza tej verziji. Okolje P-CAD 2001 je

razvito za učinkovito delo v velikih ali

majhnih podjetjih. Posebna "inženirska"

orodja vključena v P-CAD Schematic

2001 (posebna verzija P-CAD 2001) omo-
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gočajo inženir-

jem  postavljanje

konektorjev ali drugih kritičnih kompo-

nent, vlečenje fizičnih vodnikov, ki pre-

našajo kritične signale, pa tudi določanje

pravil načrtovanja.

Da bi olajšali komunikacijo z neprojek-

tantskim osebjem v podjetju (uprava,

preizkušanje, proizvodnja, ...), so na

spletnih straneh http://www.pcad.com

dostopni brezplačni programi za predo-

gled. Z njihovo pomočjo lahko načrte

pregledujemo, dinamično označujemo,

preiskujemo, merimo in natisnemo.

Prenos podatkov med P-CADom 2001 in

drugimi CAE/CAD/CAM sistemi za pro-

jektiranje v elektroniki in/ali mehaniki je

možen s pomočjo DXF in IDF datotek, ki

sta zadnja leta postala standard v indu-

striji. Namestitev, vzdrževanje in dostop

k programskim orodjem je zelo lahek,

glede na to, da P-CAD 2001 uporablja

programsko zaščito brez uporabe var-

nostnega ključa kot tudi mrežne konfigu-

racije.

P-CAD 2001 vam omogoča popolno pod-

poro pri delu ne glede na to, ali želite

skladnost z ISO 9000 standardi, ali pa

samo želite kakovostno dokumentiranje

vašega projekta/naprave.

Datoteke s tehnološkimi parametri omo-

gočajo uporabo vrste preverjenih para-

metrov predhodno dokončanega projek-

ta (definicij skupin otočkov, prevodnih

lukenj, slojev in apertur, pravil projekti-

ranja, skupin slojev, razredi vezij,...) na

novem projektu, s čimer je zagotovljena

skladnost z želeno tehnologijo.

Delovno okolje P-CAD 2001, kot tudi

izhodne datoteke se lahko popolnoma

prilagodijo vašim potrebam.

P-CAD 2001 vključuje DBX API vmesnik,

ki vam omogoča pristop k bazi podatkov

projek-

ta v ča-

su ko je

projekt

aktiven. Funkcije

DBX vmesnika je

možno poklicati s

pomočjo zunan-

jih uporabniških C, C++ ali Visual Basic

programskih orodij. S klicanjem funkcij

DBX vmesnika s pomočjo zunanjega pro-

gramskega orodja lahko preberete poda-

tke iz aktivne Schematic ali PCB datote-

ke. Ravno tako lahko vpišete podatke

nazaj v datoteko. Podobno se lahko poda-

tki o komponentah lahko berejo in/ali

dodajajo v knjižnico. P-CAD 2001 vklju-

čuje vrsto orodij, ki kličejo funkcije DBX

vmesnika. Ob nekaterih od teh program-

skih orodij se dobi tudi izvorna koda, kar

vam lahko pomaga pri pisanju lastnih ali

predelanih obstoječih programskih

orodjih.

S pomoč-

jo P-CAD

2001 lah-

ko upora-

bljate she-

matske in

PCB dat-

oteke, kot tudi knjižnice zgrajene v pro-

gramskih orodjih TangoDOS, TangoPro

in Master Designer.

Vnašanje podatkov o projektu in
simulacija

Schematic editor (urejevalnik) P-CAD-a

2001 omogoča ustvarjanje hierarhijskih

načrtov, ki lahko zavzemajo več strani.

Urejevalnik vsebuje orodja za interaktiv-

no polaganje in urejanje, kot tudi obsež-

ne knjižnice (preko 27.000 posameznih

elementov).

Urejevalnik načrtov vključuje napredne

funkcije kot so grafično pregledovanje in

napredno pre-

iskovanje knjiž-

nic, delo z inte-

ligentnimi vod-

niki, možnost

uporabniško

Slika 1 - Pri P-CADu 2001 so pri roki vsa
orodja, ki so potrebna za načrtovanje

Slika 2 - Napredno preiskovanje datotek v urejevalniku Schematic editor

Slika 3 - Simulacijo poženemo neposredno iz urejevalnika Schematic Editor
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definiranih širin vodnikov, samodejno

postavljanje vozlišč in priključkov na

vodilo, samodejno dodeljevanje imen

mrežam (net), preverjanje pravil projek-

tiranja z vizualno indikacijo napak,

zaznavanje uporabnikovih akcij, ...

Polni paket P-CAD 2001 vključuje tudi

Mixed-Signal Circuit Simulator. Ta simu-

lator, ki je integriran v Schematic Editor,

uporablja Berkley SPICE3f5/XSPICE je-

dro in omogoča simulacijo zveznih ana-

lognih, kot tudi diskretnih digitalnih sig-

nalov. 

Komponente so pri P-CAD-u 2001 inte-

grirane, kar pomeni, da vsebujejo sim-

bolne, fizične in električne podatke. Zelo

enostavno je ustvariti novo ali predelati

obstoječo komponento ter jo shraniti v

knjižnico. 

P-CAD 2001 ustvarja sezname povezav, ki

lahko iz urejevalnika Schematic Editor v

urejevalnik PCB Editor prenese vse

podatke o komponentah, mrežah, njiho-

vih medsebojnih povezavah, lastnostih

in omejitvah (vključno z uporabniško

definiranimi), kot tudi omejitvah, ki so

definirana matematično na podlagi dru-

gih omejitev. Pri P-CAD-u 2001 je možno

dinamično označevanje mrež in/ali kom-

ponet med Schematic in PCB urejevalni-

koma. Ravno tako je med urejevalnikoma

možno prenašati spremembe, da bi osta-

le baze podatkov obeh urejevalnikov sin-

hronizirane v celem procesu razvoja

tiskanega vezja.

Polaganje komponent in urejanje
tiskanega vezja

PCB editor  podpira največ 999 plasti - 11

vnaprej preddefiniranih (2 signalna in 9

nesignalnih)

in največ 988

uporabniško

def iniranih

plasti (signal-

nih, nesignal-

nih ali napa-

jalnih). Dose-

gljiva je tudi

verzija P-CAD

2001 (6L-400

C), katere PCB

urejevalnik

prav tako po-

dpira 999 pla-

sti s tem, da je

11 vnaprej

preddefinira-

nih, največ 4

upoabniško

definirani in 984 plasti, ki so lahko le

nesignalne. Po včitavanju seznama pove-

zav se v PCB urejevalnik samodejno

dodajo povezave, komponente in atribu-

ti. Če obstajajo komponente, ki nimajo

definiranega ohiš-

ja, potem PCB ure-

jevalnik samodej-

no ustvari pomož-

no ohišje. Kasneje

lahko med razvo-

jem tiskanine obli-

ko ohišja zamenja-

mo z dejanskim

ohišjem kompone-

nte.

Celovitost napra-

ve/projekta je za-

gotovljena z mož-

nostjo primerjave

aktivnega projek-

ta s seznamom povezav. PCB urejevalnik

vam dopušča nadzor prikaza povezav.

Povezave (vse ali samo nekatere) se

lahko prikažejo, skrijejo ali prikažejo

samo pri premikanju komponente. 

Pri PCB, kot tudi pri Schematic urejeval-

niku, je možno dodajanje komponent z

grafičnim predogledom in naprednim

preiskovanjem knjižnic.

Med postavljanjem komponent na želje-

na mesta je možno njihovo pomikanje na

osnovi specifičnega imena, obračanje v

korakih 0,1°, poravnavanje z določenim

medsebojnim razmikom, kot tudi pre-

stavljanje na drugo stran ploščice.

Posamezne komponente in/ali skupine

elementov lahko zamenjamo s kompo-

nentami trenutno odprtih knjižnic,

možna pa je tudi zamenjava ohišij kom-

ponent (npr. Zamenjava DIL za SOIC

ohišje).

Ko so komponente postavljene na želena

mesta, jih lahko fiksiramo tako, da jih ni

možno premikati,

obračati, izrezati,

izbrisati, zamenja-

ti, poravnati, ali

prestaviti na dru-

go stran ploščice

tiskanega vezja. S

fiksiranjem kom-

ponent se ogne-

mo napakam, ki so

sicer lahko zelo

drage...

P-CAD 2001 ima

možnost prikaza

področja predlo-

ge za tiskano vezje

dostopne za pos-

tavljanje komponent glede na objekte, ki

se že nahajajo na predlogi in pogoje,

Slika 4 - Dinamično označevanje komponent med Schematic i PCB ureje val-
nikoma

Slika 5 - Predloga za večplastno tiskano vezje

Slika 6 - Področja, na katerem je dovoljeno postavljanje komponent
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določene s pomočjo fizičnih, električnih

in/ali proizvodnih omejitev (atributov).

Takšen prikaz lahko istočasno vključuje

vse ali pa samo nekatere od omenjenih

vrst omejitev. Na primer, prikaz lahko

upošteva samo razmik med komponenta-

mi, ravno tako pa lahko poleg razmika

upošteva še največjo dolžino fizičnih

vodnikov ter višine komponent.

P-CAD 2001 vam omogoča enostavno

grupiranje in izbiro komponent po

imenu, tipu, številu nogic, ohišju, strani

postavitve in podobno.

Pravila lahko tudi omejimo na področje

tiskanine (denimo področje, namenjeno

analognim ali digitalnim signalom), na

voljo imamo tudi funkcijo za postavitev

diskretnih komponent kot tudi pogled

na posamezno stran ali sloj tiskanine.

Mrežo spojev ("netlist") lahko optimizira-

mo, bodisi dinamično ali po postavitvi

komponent na tiskanino. Dostikrat si

lahko olajšamo stvari z zamenjavo mest

dveh komponent in z zamenjavo logično

ekvivalentnih vrat ali nogic.

Otočke na PAD-ih lahko poljubno defini-

ramo, lahko tudi določimo različne oto-

čke na istem PAD-u v različnih slojih.

Slepe in zakopane luknje so tudi dovolje-

ne. Gre za izvrtine, ki vsaj na eni strani

tiskanine niso vid-

ne (ne gredo skozi

vse sloje tiskani-

ne). Tudi "zaliva-

nje" področij z

bakrom je pri P-

CAD 2001 že kar

nekaj časa stan-

dardna opcija, pr-

ogram pa sam vz-

držuje predpisano

razdaljo področja

od otočkov in dru-

gih bakrenih povr-

šin, ki pripadajo

drugim spojem v

mreži. Razdalja je

lahko enaka za vse

elemente, lahko pa se spreminja v skladu

s pravili.

Zalitim luknjam v istem spoju lahko dolo-

čimo termalni priklop v bakreno površi-

no, morebitne nastale zalite  otočke

lahko odstranimo in po zalivanju lahko

skozi področje potegnemo neodvisno

vez, program pa bo sam zagotovil potre-

ben odmik zalitega področja.

Zanimiva, uporabna in ne ravno vsakda-

nja je tudi možnost kopiranja celotnih

področij in sklopov ob nadzoru samodej-

nega dodeljevanja novih imen kopijam

komponent in povezav in nadzorom last-

nosti.

Tudi prostemu bakru lahko ukažemo

inteligentno obnašanje (prilagajanje

spremembam preostalega prostora)

Povezovanje
Povezovanje ni sa-

mo preprosto pos-

tavljanje navadnih

linij. P-CAD 2001

vsebuje orodja za

ročno in interak-

tivno povezovan-

je. Seveda so toli-

ko pametni, da

znajo sami posta-

viti "vio", ko pri

ročnem povezova-

nju zamenjate sloj,

lahko zaoblijo ka-

ko 90°-sko koleno,

uporabijo T in Y

Slika 7 - Opcije pri zalivanju z bakrom

Slika 8 - Deljena napajalna površina
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spoje, ko jim je to dovoljeno, lahko pa

tudi "počistijo stvari za sabo"- torej od-

stranijo odvečne segmente povezav.

Ta orodja upoštevajo zadana pravila pro-

jektiranja, ki se nanašajo na dovoljene

širine vezi in lastnosti pravodnih lukenj.

Pri povezovanju si lahko izberemo več

ortogonalnih modov vlečenja vezi (kora-

ki 90°,koraki 45°, poljubni koti, ali zaobli-

tev s tangencijalnimi loki).

Povezujemo lahko tudi interaktivno

(stroj sam poveže spoj, ki ga določimo).

To orodje podpira vse razpoložljive

nastavitve ročnega orodja, zna pa tudi

sam razmakniti že položene vezi in si

tako narediti prostor. Poleg tega je

možno hkrati potegniti vse vezi vodila sli

kake druge vezi, lahko pa izberemo dva

kriterija ustreznosti: najmanjša dolžina

vodnikov in najmanjša zavzeta površina.

Poleg tega je možno uporabiti tudi samo-

dejno povezovanje, ki je zasnovano na

rastrskem povezovalniku QUick Route

uključuje alat za automatsko provlačenje

fizičkih vodova temeljen na rasterskem

povezovalniku Quick Route, vektorske-

mu povezovalniku Shape Route, na volj

pa je seveda tudi vmesnik za zunanji

povezovalnik SPECCTRA.

Analiza integritete signalov
P-CAD 2001 v polni verziji vsebuje tudi

orodja za analizo integritete signalov. To

orodje, ki je vsebovano v PCB Editorju

zmanjšuje potrebo po dragih spremem-

bah kočane tiskanine, ker išče očitne sla-

bosti, ki lahko vplivajo negativno na

zanesljivost ali povzročijo večje EMC/

EMI sevanje v okolje.

O r o d j a

za anali-

zo integ-

r i t e t e

obsega-

jo anali-

zator in-

tegritete

signala,

čarovni-

ka za po-

moč pri

termina-

ciji (vir-

tualna terminacija po

principu "kaj se zgodi,

če") ter knjižnico mode-

lov I/O driverjev ter

orodja za izdelavo novih

modelov.

Ko na tak način najdete

optimalno rešitev za

terminacijo signa-

la, se vnešene sp-

remembe po pot-

rebi prenesejo na-

zaj v PCB Editor.

Izhodni 
formati

P-CAD 2001 vam

daje fleksibilnost

pri generaciji Ge-

rber datotek. Do-

ločite lahko mer-

ne enote, pomik,

zrcaljenje. Lahko

izberete tudi RS-

274X format, ki

vsebuje tudi aper-

ture, Gerber datoteke iz več slojev, filtri-

ranje objektov, ki

bodo vključeni v

Gerber izhodu

(otočki, ki pripa-

dajo posebnim

skupinam, izvrti-

ne, montažne luk-

nje, sestavnice,

vrtalni simboli)...

Aperture lahko

določimo ročno

ali pa jih program

generira sam.

Poleg tega lahko

Gerber datoteke

naložimo v pro-

gram in dokonč-

no preve-

rimo izho-

dni rezul-

tat, preden pošljemo datoteke proizvajal-

cu tiskanin.

Tudi pri generiranju NC drill datotek je

možno določiti različne parametre, kot

so denimo število vodilnih ničel,  sloje

tiskanine, ki naj bodo upoštevani (ker je

uporabno pri generiranju lukenj za vrta-

nje zakopanih in slepih lukenj). Po potre-

bi lahko tudi generiramo ločene datote-

ke za galvanizirane in negalvanizirane

luknje. Orodja za vrtanje kot tudi vrtalne

simbole lahko določamo ročno ali pa jih

program generira sam. 

Polna verzija paketa P-CAD 2001 vsebuje

tudi modul za delo z Gerber datotekami-

CAMtastic! 2000 Designer's Edition.

Slednji poleg tega omogoča tudi pretvor-

bo izhodnih datotek v vse standardne

CAM formate, panelizacijo, tiskanje...

Slika 9 - Prikaz področja za povezovanje

Slika 11 - generiranje Gerber datoteke

Slika 10 - Analiza integritete signalov iz PCB Editorja



AVTOMATIKA 4922/2002

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE - Načrtovanje elektronskih sklopov in TIV s P-CAD 2001

Uporabniku je na voljo tudi kup izčrpnih

tekstualnih poročil, ki jih lahko dobi v

obliki datoteke, ali jih iztiska.

P-CAD 2001 vsebuje sofisticirane funkci-

je za izdelavo dokumentacije ob designu

shematike in/ali tiskanega vezja. Lahko

kreiramo vrsto tabel, ki jih program osve-

žuje po vsaki spremembi.

V času risanja sheme lahko uporabljamo

inteligentne cone, samodejno kreiranje

referenc za mre-

že, ki se razprosti-

rajo preko večih

strani, tabele s ka-

zalom mrež, tabe-

le s seznamom na-

pajalnih nogic, ta-

bele z nazadnje

u p o r a b l j e n i m i

imeni, tabele s

prostimi vratmi v

ko mp o n e n t a h ,

uporabniško defi-

nirane sestavnice.

PCB Editor omo-

goča več vrst koti-

ranja (od točke

do točke, glede

na neko točko, ko-

tno,...), ima pa tudi kar nekaj nastavljivih

parametrov kotiranja (nadzor nad veli-

kostjo kota, kotnega teksta in puščic, nas-

tavitev natančnosti, prikaz toleranc). Po-

leg navedenega PCB Editor omogoča

tudi inteligentno kotiranje, ki ga sam

osvežuje ob premikih in spremembah

velikosti, rotaciji, brisanju un predelavah

kotiranih objektov.

Lahko uporabimo tudi funkcije za doku-

Slika 12 - Panelizacija v CAMtastic! 2000 Designers' Edition
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mentacijo knjižnic, ki lahko celo generi-

rajo izhodne datoteke za MSWord. Sled-

nje lahko vsebujejo tabelarični prikaz,

tekstovne opise in grafične elemente. 

Nadzor knjižnic
P-CAD 2001 podpira enoten koncept

integriranih komponent (komponente

vsebujejo tako simbole kot ohišja), ki

omogoča dvosmeren prenos sprememb

in dinamično označevanje mrež in/ali

komponent med Schematic in PCB

Editorja. Poleg tega so na voljo tudi speci-

alizirani urejevalniki za izris simbolov in

ohišij, ki vsebujejo intuitivne čarovnike,

močne funkcije za popravljanje in nasta-

vitev ter hitro številčenje izvodov in sku-

pin prevodnih otočkov. 

Tako kot knjižnice elementov tudi ureje-

valniki izkoriščajo integrirani koncept in

tako lahko prikažete shematski simbol

komponente, obliko ohišja in ostalih

relevantnih informacij. 

Poleg omenjenih so na voljo tudi orodja

za kopiranje komponent med knjižnica-

mi, vezanje komponent, vezanje kompo-

nent na bazo elementov podjetja, kot

tudi povezava z Internetom in Intranet-

om.

Iskanje elementov po knjižnicah lahko

opravimo glede na katerokoli lastnost

komponente. Vse komponente, ki zado-

voljujejo zadani kriterij, bodo prikazane

na seznamu. Tega lahko uporabimo kot

osnovo za oženje kriterijev iskanja. To

možnost podpirata tako Schematic kot

PCB Editor. 

Slika 13 - Dokumentiranje projekta

Slika 14 - Čarovnik za pomoč pri oblikovanju
ohišja

Slika 15 - Istočasni prikaz

Slika 16 - Povezava knjižnice z bazo poda-
tkov podjetja
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