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Če pa ste revijo dobili kako drugače, ste zgrešili
sejem ali pa nimate sreče ;o) Tudi po zaslugi sejma
smo se malo bolj kot sicer podali v telekomunikacijske vode. Ne preveč, sicer pa nadaljujemo z razporedom iz prejšnje številke, ki
je bila tudi bolj telekomunikacijsko obarvana. Mogoče je bil pa že skrajni čas
za tako potezo, saj boste denimo TCP/IP protokol našli v presenetljivo veliko
sistemih, integracija sistemov pa postaja vse bolj samoumevna, od industrijskih regulacij, preko različnih javnih sistemov, do enostavnih potršnih dobrin.
Vse je povezano!
Na kratko si bomo namreč ogledali Bluetooth in njegov pomen za osebna
lokalna omrežja, videli bomo, kako uporabljati statične telefonske govorne
povezave, da bodo čim bolje izkoriščene, govora pa bo tudi o uporabi popularnega Ethernet omrežja in možnosti industrijske rabe na nivoju krmilnika.
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 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 uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno,
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Ena zahtevnejših tem, pa vendar zelo uporabna, so praktični nasveti, kako
izbrati pravo klimatizacijsko napravo v stikalni omari. Parametre, ki jih obravnamo v tej številki, lahko uporabite tudi v programu Rittal Therm, saj je njihovo razumevanje pogoj za pravilen izračun klima naprave. Program za izračun
lahko naročniki najdete tudi na priloženi zgoščenki CD HYDRA.

Vaš urednik,
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CEP-1000 - PCMCIA programabilni modul
Informacije: Iskratel Electronics d.o.o., Kranj, tel. 04/207-25-77
Pri podjetju Iskratel Electronics so zasnovali
miniaturni programabilni modul na osnovi
Strong ARM procesorja. Modul nosi ime
CEP-1000 (Custom Embedded Platform) in
premore 150 Dhrystone 2.1 MIPS pri 133
MHz in 235 Dhrystone
2.1 MIPS pri 206
MHz.
CEP-1000 ima 8 do
64 Mb SDRAM, 4 do
32 Mb FLASH, fast
Ethernet vmesnik, LCD display izhod, audio codec, PCMCIA, serijski
vmesnik, USB slave vmesnik, na zahtevo pa lahko dobite tudi polni USB,
Irda in PCI vmesnik z deljenim pomnilnikom.
Ob vsem naštetem ima CEP-1000 dimenzije navadne PCMCIA kartice:
54 x 85.6 mm. Modul podpira tako Windows CE kot Linux. Iskratel
Electronics pa ponuja tudi popolno razvojno okolje zanj.
Dodatne podatke dobite pri Iskratel Electronics - info-ite@iskratel.si.

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

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

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

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

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV

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

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - SLEDLJIVOST
Iztok Pirnat, univ. dipl. inž., vodja Avtomatske Identifikacije,
EMA d.o.o., tel.: 03 428 48 00
Strokovnjak za oznaèevanje izdelkov, materialov in transportnih
enot s èrtno kodo in RFID tagi. Vodenje projektov s podroèja
oznaèevanja in sledljivosti v proizvodnji ter brezžiènih komunikacij z mobilnimi terminali v skladišèih.
Info na tel.: 03 428 48 34 ali e-mil: iztok.pirnat@ema.si

Vito Koprivnikar, ing, tehnièni direktor SILON d.o.o.,
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za naèrtovanje in izvedbo odprtih
sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Stikalna oprema
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnièni direktor ELSING d.o.o.
tel. 01/562-60-44, e-pošta: janez.kokalj@elsing.si
Svetuje pri zašèiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter
pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov
Maks Tuta, 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 strojev in naprav.

AVTOMATIKA
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EXPRESS NOVICE - 19” industrijski strežniki

19" INDUSTRIJSKI STREŽNIKI
Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si
edalje pogosteje srečamo zahteve po računalnikih, ki so namenjeni opravljanju določenih sistemskih nalog, za uporabnika pa so
transparentni. Ko v računalniku naložimo potrebno programsko opremo, nap-

imeti bogato konfiguracijo, lahko izberemo tudi računalnik višine 2E, 4E ali 6E.
Pri konfiguraciji računalnika imamo izredno velik seznam možnih matičnih
plošč, procesorskih plošč za vključitev
na pasivno vodilo, dodatnih kartic, disk-

rej deluje samostojno. Monitorja in tipkovnice ne potrebuje več, običajno so
preko mreže dostopni le sistemskim
vzdrževalcem. Računalnik vgradimo v
19" industrijsko omaro, v njo gre lahko
tudi do 42 nizkih računalnikov. Najpogosteje prevzamejo vlogo različnih strežnikov. Računalniki so primerni tudi za različne naloge v industriji. Kadar je v eni
omari več računalnikov, je zelo zaželeno,
da ne zasedejo veliko prostora. Najnižji
imajo višino le 44mm (1E). Kadar imamo
dovolj prostora oziroma mora računalnik

ov, modemov itd. Večji računalniki imajo
lahko do 17 prostih slotov (ISA in PCI),
kar še dodatno odpre računalnik za dodajanje potrebnih kartic. Primerni so za
operacijske sisteme: WINDOWS NT, WINDOWS 2000, LINUX, SOLARIS in druge.
Računalniki upoštevajo stroge standarde, ki veljajo za industrijske računalnike.
Uporabljajo tehnologijo hlajenja "CoolWorks" in imajo nizko energetsko porabo. Računalniki so narejeni v Nemčiji in
imajo pridobljene certifikate TÜV, ISO
A
9001, CE in druge.

Č
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PRIREDITVE - Sejma ENERGETIKA in VZDRŽEVANJE

Sejma Energetika in Vzdrževanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.

RAZSTAVNI PROGRAM ENERGETIKA

Lokalno in centralno ogrevanje: peči, kotli, ogrevala, grelniki, gorilniki,
cevovodi, armature, tehnične instalacije
Naprave za prezračevanje, hlajenje in klimatizacijo: kompresorji, klimatske naprave, kanali; hladilna tehnika za gostinstvo in trgovino
Vodovodne instalacije, sanitarna oprema, sanitarne armature, kanalizacija
Črpalke vseh vrst in namenov: vodne, potopne, oljne
Tehnologija za požarno varnost stavb in naselij
Tehnologija razsvetljave: svetila, razvodno omrežje, stikala, svetlobni
sistemi
Tehnologija za elektroenergetsko oskrbo stavb
Plinske instalacije, tehnični plini in njihova distribucija stavbah
Bazenska tehnika in oprema, priprava, čiščenje in distribucija bazenske vode
Industrijsko vodenje procesov: regulacijski sistemi za ogrevanje, avtomatika, centralni nadzorni sistemi
Orodje, stroji in naprave za instalacije v stavbah :
• za i nstalacije centralnega ogrevanja
• za instalacije za klimatizacijo
• za elektro instalacije
• za vodne instalacije
• za plinske instalacije
Svetovanje, inženiring, projektiranje, nadzor ter upravljanje in nadzor
kakovosti
Alternativni viri energije: solarni sistemi, vetrnice, male hidroelektrarne,
razsoljevanje morske vode, biomasa
Merilna tehnika v energetiki
Varstvo okolja in energije v stavbah ter tehnologija čiščenja stavb
Daljinsko ogrevanje mest in naselij
Postroji za kogeneracijo
Toplarne in plinske elektrarne

Materiali za gradnjo energetsko učinkovitih stavb

Gradnja in gradbeni materiali, ki prispevajo k učinkoviti izrabi energije in
so prijazni do okolja
2. Strokovno svetovanje in načrtovanje pri izgradnji objektov, notranji ureditvi in urejanje okolja
•
•

Dodatne informacije: Domen Turnšek (031 538 592, domen.turnsek@cesejem.si) Boris Štuhec ( 041 829 442, step@step-sejmi.si), Dejan Podergajs
(041 829 441, step@step-sejmi.si)
Organizator: Step d.o.o., Tržaša cesta 85, 2000 Maribor
A

RAZSTAVNI PROGRAM TEROTECH-VZDRŽEVANJE

1. ležaji, tesnila, verige, jermeni, zobniki
2. olja, maziva, naftni derivati, naprave in storitve za laboratorijske analize
3. hidravlika, pnevmatika, fluidika, ventili, gibljive cevi, priključni elementi
ter ostali pribor
4. čiščenje prostorov in objektov, čiščenje v industriji, čistilni stroji, naprave,
pripomočki in sredstva za čiščenje, impregnacijo in vzdrževanje
5. orodja in pribor za vzdrževalna dela* strojegradnja in stroji v vzdrževanju
6. vzdrževanje strojev in naprav, izdelava in vzdrževanje strojnih instalacij
in procesov
7. kovinski izdelki in materiali za vzdrževanje
8. električne naprave in elementi električnih naprav, elektro material
9. plastični trakovi, folije in platna, guma in izdelki iz gume, cevi, lepila
10. informatika, avtomatizacija, krmiljenje, merilne naprave
11. vzdrževanje stavb, varovanje, zavarovanja
12. inženiring in svetovanje v vzdrževanju
13. storitve v vzdrževanju
14. trgovina, montaža, servis v vzdrževanju
15. ekologija in varstvo okolja, varstvo pri delu, varstvo pred požarom, gradbena fizika - meritve hrupa, osvetljenosti, prezračevanja,...
• Dodatne informacije: Domen Turnšek (031 538 592, domen.turnsek@cesejem.si) Boris Štuhec ( 041 829 442, step@step-sejmi.si), Dejan Podergajs
(041 829 441, step@step-sejmi.si)
• Organizator: Step d.o.o., Tržaša cesta 85, 2000 Maribor
A
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EXPRESS NOVICE - ABB prvi prodal 100.000 robotov

ABB prvi v svetu prodal
100.000 robotov
Informacije: Rok Koren, ABB d.o.o., Ljubljana
BB je do 13. marca.
2002 prodal 100.000
robotov in tako postal prvo podjetje, ki je
prekoračilo ta mejnik.

A

Uporabniki so iz širokega spektra področij, od avtomabilske industrije, preko prehrambene in farmacevtske industrije in proizvodnje potrošnih izdelkov, do znanih proizvajalcev čokolade.
ABB je naredil svojega prvega
robota daljnjega leta 1974, ko
so bili roboti uporabljani za
upravljanje materiala. Sedaj,
skoraj 30 let pozneje pa ta področja zavzemajo samo 30%
vsega svetovnega trga. Po trdi-

tvah IFR ("International Federation of Robotics") je varjenje, predvsem v avtomobilski industriji največkrat robotom zaupano opravilo.
Sredi 80-tih let so svoji ponudbi dodali tudi namenske robote za barvanje - predvsem v
avtomobilski industriji.
ABB-jev "robotski team" deluje na Švedskem, Norveškem, v
ZDA, Nemčiji in na Japonskem, v zadnjih letih pa je zelo
razširil svojo ponudbo robotov.

ABBjevi roboti
tako sortirajo
čokolado znanih pod je tij,
kot sta denimo
giganta Bayer
in Novartis. Ameriški proizvajalaci potrošnih izdelkov,
kot je na primer Harley-Davidson, uporabljajo ABBjeve robote za sestavljanje in barvanje motornih koles, ameriška
pošta pa jih uporablja za sortiranje pošiljk.
ABB pravi, da so njihovi roboti nad industrijskim povprečjem na področju programske opreme, ki daje robotom
fleksibilnost in učinkovitost.

Lani so ponudbi dodali sistem
za krmiljenje pri preciznem
laserskem rezanju, ki nudi
desetkrat večjo natančnost od
najbližje konkurence na trgu.
Sistem je postal še posebno
popularen pri proizvajalcih
avtomobilov, ki zahtevajo največjo natančnost pri izdelavi
vratnih okvirjev in kritičnih
konstrukcijskih delov, saj je
dosegljiva točnost 0.1mm pri
standardnem robotu srednje
velikosti.
Več informacij dobite na:
A
www.abb.com/robotics.

DOGODKI - Nova podoba podjetja Perftech

Perftech v novi preobleki
Informacije: Aleš Bešter, Perftech d.o.o., tel.: 01/236-39-00
odjetje Perftech d.o.o., ki je
bilo ustanovljeno leta 1989
in sodi med vodilna slovenska podjetja na področju informacijskih tehnologij, je na prvi pomladni
dan sleklo zimska oblačila in si
nadelo novo podobo. Javnosti so jo
predstavili na novinarski konferenci v Železniškem muzeju v Ljubljani.

P

Uvajanje celostne grafične podobe pomeni za vsako podjetje pravo malo revolucijo, ki pa je bila v Perftechu že nuja.
Izkazalo se je, da v podjetju ni bilo več
pregleda nad organizacijsko strukturo in
politiko blagovnih znamk,
prav tako pa so želeli
doseči svoj cilj, postati
zgled za evropsko informacijsko in komunikacijsko industrijo z vsaj enim
lastnim izdelkom ali storitvijo, ki je vodilna na
svojem področju.

podjetij, ki so na tem področju pred
časom že delovala. Tako ima podjetje s
sedežem na Bledu ter poslovnima enotama v Ljubljani in Mariboru, še hčerinski
podjetji Fist v Zagrebu in Pit v Sarajevu.
Na prvi pomladni dan, ko si je podjetje
sleklo zimska oblačila in si nadelo novo
podobo, po besedah Janeza Kožuha,
generalnega
direktorja
podjetja
Perftech, z novim videzom celostne grafične podobe sledijo smernicam ne
samo, kar zadeva informacijske tehnologije, temveč tudi pri komuniciranju z javnostmi.

Svoje izdelke so v podjetju
Perftech po vzoru blagovnih znamk Adobe in Micro soft poime no va li z
imenom podjetja in imenom proizvoda. Tako se
modu la ren pro gram ski
paket za vse poslovne
funk ci je pod jet ja sedaj
imenuje Perftech.Ergo,
programska oprema za
izgradnjo integralnih infor ma cij skih siste mov
Perf tech.Largo, last no
inter net no omrež je pa
Perftech.S5.net.
S programom Perftech.
S5.net v podjetju že zadovoljujejo potrebe po vsej Sloveniji, s Perftech.Largom
pa želijo prodreti tudi na trge nekdanje
Jugoslavije. Generalni direktor Janez
Kožuh je poudaril: "Da resno računamo
na uspešen prodor tega informacijskega
sistema, kaže tudi odločitev, da smo se
ob spremembi celostne grafične podobe
odločili še za spremembo imena Krmar
v Largo. Izkazalo se je namreč, da je bilo
staro ime za nove trge neprimerno." Da
bi lažje prodrli na tuji trg in si olajšali
prve korake, so se odločili za prevzem

"Naše podjetje je zaradi neenotne grafične podobe pri strankah včasih delovalo
neenotno in neorganizirano. Nova podoba pa omogoča enostavno dodajanje novih storitev in izdelkov, hkrati pa se z novo blagovno znamko promovira tudi podjetje. S tem se je ustvarila popolna sinergija - oglaševanje ugleda podjetja skozi
produktne oglase, vloženi denar pa je tako dvojno izkoriščen," je za zaključek novinarske konference povedal Aleš Bešter,
pomočnik direktorja marketinga.
A
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EXPRESS NOVICE - Voljatel internet novice

Brezplačni internet račun za novorojenčke
Informacije: Mojca Majhen, VOLJATEL telekomunikacije d.d.
jubljana, 2. april - Svetovna
ekonomija se hitro razvija in
ustvarja nove možnosti uporabe tehnologij, slovenska družba pa
ji sledi.

L

Družba VOLJATEL je slovenski e-vladi
ponudila sodelovanje pri projektu
pospeševanja uporabe interneta v
Sloveniji. Decembra 2001 je ponudila
možnost, da bi lahko vsi novorojeni otroci dobili svoj internet račun z uradnim enaslovom. Storitev bi bila tako za slovenske državljane kot tudi za državo brez
dodatnih stroškov.
Glavni cilj projekta bi bil večji prodor interneta v gospodinjstva ter podpora informacijski družbi in procesu informatizacije. Poleg brezplačne storitve bi VO-

LJATEL s tem ponudil državi tudi svojo
infrastrukturo za neomejen čas.
Nova generacija, ki prihaja, bo uporabljala internet in njegove možnosti, ki jih
ponuja, na vseh nivojih. Starši bi tako za
svoje novorojene otroke odprli internet
račun brez kakršnih koli obveznosti, a z
možnostjo, da ga bo njihov otrok lahko
uporabljal v prihodnje. Takšna novost bi
pripomogla tudi k zmanjšanju digitalnega razkoraka v Sloveniji.
Z realizacijo projekta bi pridobila tudi
država; poleg vseh osebnih podatkov bi
tako lahko začela zbirati tudi uradne enaslove državljanov (kot to že počnejo
na Finskem), kar bi Slovenijo uvrščalo
med ene izmed razvitejših držav na področju javne uprave.
A

Voljatel ponuja tudi kabelski internet
Informacije: Mojca Majhen, VOLJATEL telekomunikacije d.d.
jubljana, 4. april 2002 - VOLJATEL je od danes naprej obogatil svojo ponudbo. V sodelovanju s podjetjem Ljubljanski kabel
je tistim, ki imajo povezavo kabelske
televizije preko njihovega podjetja,
ponudili novo storitev - kabelski
Internet dostop.

L

Pri VOLJATELU bodo ponudili vsem,
ki imajo priklop na
kabelsko televizijo
preko podjetja Ljubljanski kabel, možnost hitre Internet povezave.
Kabelski Internet predstavlja priljubljeno obliko širokopasovnega Internet dostopa, ki uporabnikom omogoča večje
hitrosti prenosa podatkov, kot analogni/ISDN dostop in sicer od 512 kbs do 1
Mbs. Tako bodo lahko zahtevnejši uporabniki koristili dostop do storitev, ki
zahtevajo večje hitrosti prenosa, prenašanje velikih datotek, "streaming" storitve,
uporabo videa na zahtevo, video konference, skupinske on line igre itd.
Omenjena oblika dostopa prinaša koristne pozitivne lastnosti, kot so: visoka
hitrost Internet povezave, sprostitev telefonske linije, 24-urni neomejeni dostop,
fiksna mesečna naročnina, možnost priključitve večjih računalnikov, kar je pri-
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merna rešitev za manjša podjetja in
domače pisarne, statični IP naslov za podjetja in nenazadnje, konkurenčna cena.
Povprečna hitrost povezave je 512 kbps.
Infrastruktura temelji na hrbteničnem
omrežju iz optičnih vlaken, s povezavo
lokalne zanke preko koaksialnega kabla.
Ta je trajno priključen v kabelski modem
na upo rab ni ko vem
domu, tako, da je storitev na razpolago 24
ur na dan, 365 dni na
leto. Vmesnik za povezavo LAN-a ali individualnega računalnika je Ethernet port (v uporabnikovem
računalniku ali routerju je potrebna
Ethernet kartica).
Uporabniki, ki se bodo prijavili na VOLJATELOV hitri kabelski Internet v prvem
mesecu in podpisali pogodbo za 12 mesecev, bodo prvi mesec koristili storitev
brezplačno. Rezidenčni uporabniki bodo mesečno z vključenim 20 odstotnim
DDV plačevali 7.250 tolarjev, podjetja pa
12.400 tolarjev.
Kabelski internet zahteva tudi posebni
modem, ki ga VOLJATEL ponuja skupaj s
pripadajočim davkom za 27.000 tolarjev.
Naj še omenimo, da se programska oprema za brezplačni priklop na internet
nahaja tudi na zgoščenki CD HYDRA, ki
A
jo naročniki dobijo brezplačno.

EXPRESS NOVICE - PLC z vgrajenim operaterskim grafičnim panelom

VISION 230
Informacije: Damijan Jager, Tipteh d.o.o.
Izraelski proizvajalec
programabilnih logičnih krmilnikov Unitronics, se je na našem trgu
uveljavil s prvim OPLCjem (Operator panel & Programmable Logic Controller) M90. Pred
kratkim pa je trgu ponudil novo družino OPLC-jev Vision 230.
Vse pogosteje se pojavlja potreba po
komunikaciji med operaterjem stroja in
strojem. V ta namen se uporabljata dve
povezani napravi: operatorski panel in
krmilnik. Vision
230 pa združuje
obe napravi v
eno. Programiranje združene naprave poteka v enem samem programskem okolju.
Ker sta napravi
združeni, ju ni potrebno med seboj
povezovati, s tem
pa se izognemo
tudi morebitnim
komunikacijskim
težavam med krmilnikom in operatorskim panelom.
Vision 230 je inovativen PLC z vgrajenim grafičnim
operatorskim panelom, s snemljivo vhodno/izhodno
enoto in z obsežnimi možnostmi povezovanja. Operatorski panel je sestavljen iz
grafičnega LCD prikazovalnika, numerične tipkovnice, funkcijskih in kurzorskih
tipk.
Tehnične lastnosti krmilnika:
16 digitalnih vhodov
3 analogni vhodi
4 tranzistorski izhodi
10 relejskih izhodov
možnost razširitve vhodov/izhodov
do 128
obseg programa: 16k besed
čas cikla: 0,5ms za bitno operacijo
Tehnične lastnosti operatorskega panela:

LCD osvetljen grafični prikazovalnik
do 60 različnih uporabniško definiranih prikazov
obseg prikazovalnika (za besedilo): 8
vrstic X 20 znakov
obseg prikazovalnika (za grafiko): do
1k / sliko
tipkovnica s 24 tipkami
Komunikacijske možnosti sistema Vision
230 so široke. Preko serijskega vodila
RS232 se povezuje s SCADA sistemom na
osebnem računalniku ali drugimi napravami, ki podpirajo serijsko vodilo. DDE

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

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

pozicijski krmilniki, planetni reduktorji
ü Avtomatizacija strojev
server lahko izmenjuje podatke s katerim koli Windows programom. Vgrajen
CAN modul omogoča povezavo do 63
krmilnikov Vision 230 v mrežo. Možna
je tudi povezava Vision 230 s krmilniki
M90, kjer le ti služijo kot dislocirani inteligentni vhodno/izhodni moduli. S pomočjo Unitronicsove naprave Web box
priključimo Vision 230 na Ethernet oziroma Internet. Za pošiljanje SMS sporočil
pa služi GSM modem.
Za konec pa ne smemo pozabiti na še
eno prednost sistema Vision 230. To je
njegova cenovna ugodnost. V paket Vision 230 je vključen programski paket VisiLogic, kabel za programiranje in montažni pribor.
A
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UNIMOTOR

q Brezkrtačni

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

Programsko orodje FCDrive za
upravljanje s frekvenčnimi
pretvorniki Indrives-V
Avtor: Kamplet Robert, Robomat d.o.o., Arja vas 19, 3301 Petrovče
FCDrive je preprosto
programsko orodje za
upravljanje s frekvenčnimi pretvorniki Indrives-V. Za uporabo programa potrebujemo osebni računalnik z minimalno konfiguracijo (procesor 486, 4MB RAM, 4MB prostega
prostora na disku in Windows 3.1x)
in kabel s katerim povežemo osebni
računalnik s frekvenčnim pretvornikom na RS232 priključek, ki se nahaja pod odstranljivim operaterskim
panelom.

samodejno izpišeta nazivna moč in napetost
priključenega frekvenčnega pretvornika
(slika 2).

Način ''offline''
V offline načinu lahko spreminjamo nastavitve parametrov za posamezne aplikacije
(pretvornik ima parametre razdeljene v
sedem aplikacij pri čemer uporabimo tisto,
ki nam v praksi za pogon najbolj ustreza slika 1) brez priključenega pretvornika na
osebni računalnik.
V tem primeru naložimo želeno aplikacijo iz
datotek ki so na voljo (File/New), spremenimo želene parametre in jih shranimo v datoteko iz katere lahko kadarkoli kasneje te parametre
naložimo v frekvenčni pretvornik.

Način ''online''
V načinu ''online'' pa se ob
vsaki spremembi parametra in stisku tipke Set vrednost parametra zapiše v
frekvenčni pretvornik.

Opis orodne vrstice

Slika 1 - Prikaz programa FCDrive
Z programom FCDrive lahko snamemo parametre, ki so naloženi v frekvenčnem pretvorniku, jih spreminjamo, shranjujemo v datoteke ali naložimo nazaj v frekvenčni pretvornik, natisnemo na papir, nastavljamo
referenčne vrednosti, startamo in zaustavljamo
motorje, kontroliramo grafični potek signalov na displeju in kontroliramo njihove dejanske vrednosti.
Povezava računalnika in
frekvenčnega pretvornika
je lahko v offline ali online
načinu, kar spremenimo z
gumbom Change. Pri izbiri
Online načina se v orodni
vrstici v dveh okvirčkih

V orodni vrstici se nahaja
10 ikon. Z prvima dvema
lahko odpiramo in shranjujemo datoteke (Open/Save) v katerih spreminjamo vrednosti posameznih parametrov. S tretjo in četrto pa
naložimo parametre iz frekvenčnega pretvornika na računalnik ali obratno

Slika 2 - Stran s parametri
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Programska oprema za upravljanje frekvenčnih pretvornikov

Slika 3 - Stran obratovanja
(Upload/Download). Sledi
ikona s katero lahko natisnemo imena in vrednosti
parametrov (Print). Z ostalimi petimi ikonami pa
izberemo stran za prikaz
dejanskih vrednosti, stran
za prikaz napak, stran obratovanja, stran s parametri
ali stran za grafični prikaz
poteka signalov.

Stran s parametri
Na strani s parametri (slika
2) lahko gledamo vrednosti

Slika 4 - Stran za prikaz dejanskih vrednosti

Slika 5 - Grafični prikaz poteka signalov

AVTOMATIKA

23/2002 13

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Programska oprema za upravljanje frekvenčnih pretvornikov

parametrov in spreminjamo njihove vrednosti. Parametri so razdeljeni v več skupin in
ob izbiri ene od skupin v okvirčku Group se
nam pokaže celotna lista parametrov, ki spadajo v to skupino. Za shranjevanje vrednosti
parametra med listo izberemo parameter, ki
ga želimo spremeniti, nato v okvirčku, ki je
desno od liste vpišemo želeno vrednost
parametra ter pritisnemo gumb Set ali pritisnemo na tipkovnici tipko Enter.

Obratovanje
Na strani za obratovanje (slika 3) imamo
tipko za start in stop motorja, resetiranje
frekvenčnega pretvornika. Na voljo pa je
tudi zelo enostavna možnost zamenjave
smeri vrtenja motorja (forward - naprej ali
backward - nazaj). Frekvenčni pretvornik
lahko krmilimo na dva načina: s "panelom"
ali na "RS232" način. Prvi način se obnaša kot
grafični panel pretvornika (referenčno vrednost spreminjamo z pritiskanjem na tipki +
in -), pri RS232 načinu pa z miško kliknemo
v okvirček, vpišemo želeno vrednost ter pri-

katerih izberemo kateri signal bomo gledali
na katerem kanalu. Za vsak signal lahko določimo maksimalno in minimalno vrednost osi
in spremenimo dolžino osi za grafični prikaz.

Prikaz napak
Stran za prikaz napak (slika 6) se ob napaki
ali alarmu prikaže avtomatsko. Aktivna napaka in zgodovina napak sta prikazana na isti
strani. Napaka ostane aktivna, dokler je ne
zbrišemo z tipko Reset Active. Z tipko Reset
History pa lahko izbrišemo tudi zgodovino
napak.

Zaključek
Programsko orodje FCDrive je uporabniku
prijazno orodje saj lahko z minimalno konfiguracijo računalnika in z minimalnim znanjem uporabe računalnika zelo enostavno
upravljamo s frekvenčnim pretvornikom.
Njegova zelo dobra lastnost je, da lahko s priklopom računalnika na pretvornik dobimo
informacijo o trenutnih nastavitvah parametrov ter jih shranimo v datoteko. Tako lahko

Slika 6 - Stran za prikaz napak
tisnemo tipko Enter.

Prikaz dejanskih vrednosti
Na tej strani lahko istočasno opazujemo
dejanske vrednosti petih različnih signalov,
ki jih lahko poljubno izberemo z liste, ki se
nam odpre ob kliku v enega od petih okvirčkov (slika 4).

Grafični prikaz poteka signalov
Pri grafičnem prikazu (slika 5) lahko simultano opazujemo tri različne signale, vendar
lahko istočasno gledamo le enega. Pod grafičnim prikazom imamo na voljo okvirčke v
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datoteko s temi parametri prenesemo na
katerikoli drug pretvornik in se izognemo
nastavljanju parametrov preko operaterskega panela, ki je bistveno počasnejši. Zadeva
pa je zelo uporabna tudi v primeru, da
imamo več pretvornikov, ki jih želimo nastaviti na enako konfiguracijo saj z uporabo
programskega orodja prihranimo ogromno
časa in truda.
Programski paket je na voljo brezplačno, za
več informacij pa se poglejte na spletno
stran www.ines.si, ali pa pišite na e-mail
naslov: indrives@ines.si.
A

KRMILNA TEHNIKA - CoBox za povezavo krmilnika na Ethernet

CoBox - s krmilniki na
Ethernet
Avtor: Maks Tuta, univ.dipl.inž., maks.tuta@synatec.si
Vedno pogoseje se gradijo krmilni sistemi, ki
morajo komunicirati
med seboj ali z nadzornim PC računalnikom.
Ena od možnosti je povezava krmilnikov preko Ethernet omrežja. Postavljanje namenskih omrežij je drago,
Ethernet pa je danes na voljo že praktično v vsakem tovarniškem okolju.
Povezovanje preko Etherneta ima
tako prednosti kot omejitve. Z uporabo omrežnega vmesnika CoBox se
lahko vsi krmilniki Moellerjeve družine PS4 priključijo na Ethernet.

Načini delovanja
Krmilnik PS4 lahko s pomočjo omrežnega vmesnika CoBox postane član omrežja Ethernet na različne načine:
s pom očjo OPC strežnika se poveže
na SCADA sisteme ali s programom
Excel,
s pomočjo programskega paketa
Sucosoft S40 - za programiranje preko
Etherneta,
mogoča je direktna izmenjava podatkov med dvema krmilnikoma,
spletni strežnik v CoBox-u oskrbuje
spletno stran v internetu ali intranetu
s podatki, ki so zbrani v krmilniku.

Omrežni vmesnik
Povezava na
CoBox (slika 1)
SCADA sisteme
SCADA sistemi (apliomogoča ostalim
kacije v okolju Winčlanom Ethernet
dows) lahko dostoomrežja dostop do
pajo do poljubnega
polja markerjev v
števila krmilnikov s
krmilniku iz družipomočjo ukazov za
ne PS4. Ostali člani
branje in pisanje. Do
omrežja so lahko
PS4 krmilnikov lahSCADA sistemi, upko SCADA sistemi
ravljalni terminali, Slika 1 - CoBox (vmesnik za Ethernet) in
dostopajo s pomočPC računalniki in krmilnik iz družine PS4
jo
programskega
drugi krmilniki.
vmesnika Sucom A ali pa z uporabo OPC
Ethernet ima pomembno prednost predOLE for Process Control) odjemalca.
vsem, če je omrežna infrastruktura že
postavljena. Danes intranet običajno že
Vmesnik Sucom A
povezuje tudi dislocirane podružnice
Protokol Sucom A omogoča branje in
podjetja, kar pomeni, da je za udeleženca
vpisovanje spominskih lokaciji na krmilv intranetu vseeno, kje se nahaja - v isti
niku.
stavbi ali kjerkoli na svetu. Za povezavo
V SCADA sistemu, ki vsebuje podporo za
krmilnika PS4 v Ethernet ni potrebna
vmesnik Sucom A, je vedno določeno
nobena dodatna programska oprema.
največje možno število priključenih
Uporabi se protokol Sucom A, ki je vgrakrmilnikov (Intellution Fix omogoča najjen v vseh krmilnikih iz družine PS4.
Protokol Sucom A omogoča aplikacijskemu programu transparenten dostop do
polja markerjev na krmilniku. Tak način
priklopa nudi pomembno prednost, ker
se lahko vključi v omrežje Ethernet že
delujoče krmilnike brez spremembe programov, ki se izvajajo v krmilnikih.
Fizična povezava med omrežnim vmesnikom CoBox in krmilnikom iz družine
PS4 se izvede s kabelsko povezavo na
zaporedni vmesnik, ki podpira protokol
Slika 2 - Običajna PLC topologija omrežja
Sucom A.
za SCADA sisteme
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več 8 priključenih krmilnikov). Sucom A
dostopa do vsakega krmilnika preko
zaporednega vmesnika (COM x), ki je
lahko izveden:
kot lokalni zaporedni vmesnik ali
kot navidezni zaporedni vmesnik.
Lokalni zaporedni vmesnik omogoča priklop krmilnikov, ki se nahajajo na isti
lokaciji kot SCADA sistem.
Navidezni zaporedni vmesnik pa omogoča priklop oddaljenih krmilnikov. Pri
navideznem zaporednem vmesniku se
podatki preusmerijo preko PC omrežne
kartice, ki je v SCADA sistemu na
Ethernet omrežje. Krmilnik pa je prav
tako s pomočjo omrežnega vmesnika
CoBox povezan na Ethernet omrežje
(slika 2).

malec posreduje povpraševanje Moellerjevemu OPC strežniku, ta pa ga posreduje s protokolom Sucom A direktno do
lokalnega krmilnika ali preko izbranega
omrežnega vmesnika CoBox do krmilnika.
Uporaba OPC odjemalca je zelo prikladna, ker OPC strežnik neposredno naslavlja spremenljivke v pomnilniku krmilnika - na samo spominske lokacije.
Spremenljivke so lahko različnih tipov :
predznačena števila, nepredznačena števila, znakovni nizi, itd. Lokacijo in ime
posameznega podatka se definira s
pomočjo programa za konfiguracijo OPC
strežnika.

SCADA z Windows programi (npr.
Excel)

Windows aplikacije, kot recimo Excel,
nudijo osnovne možnosti za enostavno
vizualizacijo.
V takem primeru (slika
4) je podatkovni vmesnik za izvajanje protokola
Sucom A izveden v posebni DLL (dynamic link libOPC odjemalec
rary) knjižniČe SCADA sistem vključuje odjemalca
ci. PC aplikaOPC (OLE for Process Control), potem
cija (Excel)
se lahko za komunikacijo uporabi
kliče podproMoeller-jev OPC strežnik (slika 3).
grame iz DLL
Za priklop OPC strežnika na krmilnik se
knjižnice
s Slika 4 - Tabela v Excelu
lahko izbere lokalni zaporedni vmesnik
pomočjo ene- s temperaturnim grafom
ali pa se določi pot preko Ethernet vmesga od standarnika in omrežnega vmesnika CoBox-a do
dnih programskih jezikov. Excel na prikrmilnika.
mer vsebuje VBA (Visual Basic for AppliKomunikacija poteka tako, da OPC odjecations) urejevalnik z izvajalnim sistemom, ki lahko kliče funkcije za branje in pisanje v
knjižnici Sucoma32.dll. Podatki se
lahko vpisujejo v
Excelovo tabelo in
prenašajo iz tabele
v krmilnik. Za to
rešitev ni potrebna nobena dodatna strojna ali programska oprema.
Za povezavo več
krmilnikov se priporoča uporaba
Ethernet omrežja.
Slika 3 - Način komunikacije z OPC strežnikom
Za preusmeritev podatkov na Ethernet
omrežje se uporablja Moller-jev program
"Redirector", ki je priložen CoBox-u.
Program "Redirektor" vse aktivnosti na
navideznem zaporednem vmesniku preusmeri na izbran IP (Internet Protocol)
naslov, torej na omrežni vmesnik CoBox,
ta pa jih posreduje krmilniku. Program
"Redirector" lahko istočasno preusmerja
podatke na pripadajoče omrežne vmesnike CoBox za vse zaporedne vmesnike.
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Krmilniki opremljeni z omrežnim vmesnikom CoBox se povežejo preko omrežnih usmerjevalnikov ali stikal na PC računalnik. Za delovanje sta potrebni še dve
DLL knjižnici: TCPIP_Link.dll in
TCPIP_CoBox.dll, ki sta sestavni del
Moeller-jeve programske opreme za OPC
strežnik.
Za delovanje so potrebne samo ustrezne
DLL datoteke, brez namestitve celotnega
OPC strežnika, ker program Excel nima
OPC odjemalca. Neposredna uporaba
funkcij iz knjižnice Sucoma32.dll je najboljši in najhitrejši način za uspešno
povezavo.
Programiranje
Programsko okolje Sucosoft S40 od različice V4.1 dalje omogoča uporabo
Ethernet omrežja za programiranje, testiranje in parametriranje krmilnikov.
Enako kot pri SCADA sistemih, se za
povezavo uporablja programski protokol
Sucom A. Poleg programskega okolja
Sucosoft S40, mora biti nameščen tudi
program "Redirector" (slika 5). Ta program preusmerja podatke z navideznih

Slika 5 - Komunikacijska pot pri programiranju
zaporednih vrat preko Etherneta na
določen IP naslov.
Ko programsko okolje Sucosoft S40 želi
pošiljati ali sprejemati podatke preko
enega od navideznih zaporednih vmesnikov, "Redirector" preusmeri podatkovni
tok preko Etherneta na ustrezni IP
naslov. Naslovljeni omrežni vmesnik
CoBox , ki je nameščen pred krmilnikom
PS4, razpakira TCP/IP telegrame, ki prispejo po Ethernetu in jih pošlje krmilniku kot Sucom A telegrame in obratno.
Program "Redirektor" deluje v okolju
WIN 98, NT in 2000.
Strojna oprema je pri programiranju
fizično povezana v omrežje povsem
enako kot pri SCADA sistemih. Mogoč je
tudi preklop med obema načinoma
komunikacije s krmilnikom, vendar

mora biti pri uporabi enega CoBox-a IP
naslov v obeh aplikacijah različen.
Prenos podatkov med dvema krmilnikoma
Z uporabo UDP-ja (User Datagram
Protocol) se lahko Ethernet telegrame
pošilja na izbrane IP naslove - ciljni
naslov je del telegrama (slika 6).

Slika 6 - Prenos podatkov med krmilniki v
Ethernet omrežju
Omrežni vmesnik CoBox podpira UDP
protokol. Ta omogoča, da dogodki prožijo pošiljanje podatkov iz enega krmilnika
na drugi izbrani krmilnik. Ker struktura
Etherneta že v osnovi dovoljuje v omrežju več master postaj, lahko katerakoli
postaja pošlje podatke drugi postaji. V
tem pogledu je Ethernet naprednejši od
standardnih podatkovnih vodil, kot sta
Suconet in Profibus DP.
Na obeh straneh, v oddajni in sprejemni
postaji, mora bit i v programu uporabljen ustrezen funkcijski blok (AM_EtherCom).
Prenos med dvema krmilnikoma ima
naslednje značilnosti:
podatkovni paket lahko vsebuje največ 240 znakov,
sprejem podatkovnih paketov se
lahko avtomatsko potrdi pošiljatelju,
nadzor delovanja in vrednotenje
napak poteka na stani, ki oddaja,
omogočeno je avtomatsko ponavljanje oddaje (do 3 krat) v primeru izpada ali napake.
Omrežni vmesnik CoBox se lahko priključi na krmilnike PS4 tudi s pomočjo
dodatnih serijskih vmesnikov (ZB4-501UM3/UM4), ki se povežejo na krmilnik s
pomočjo Suconet vodila. Pri takem priklopu ostane na krmilniku prost programirni vmesnik. Za realizacijo povezave
med dvema krmilnikoma ni potrebna
nobena dodatna programska oprema.
Intranet/Internet - spletni strežnik v
CoBox-u
CoBox lahko nastopa kot spletni strežnik
za nalaganje interaktivnih HTML strani
in javanskih programčkov (Java Applets).
Vsak PC lahko dostopa do spletnega
strežnika, če pozna IP številko CoBox-a
(slika 7).
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Slika 5 - Dostop do spletnega strežnika
Na PC računalniku je potreben pregledovalnik z JVM (Java Virtual Machine). Tak
pregledovalnik je Microsoft Internet
Explorer od verzije 5.0 naprej.
Moller-jev vzorčni primer S40-AM-K8 prikazuje celotno rešitev za CoBox (slika 8).
Primer omogoča enostavno branje in
vpisovanje v področje markerjev na priključenemu krmilniku. Namesto običajnega naslova www.naslov.domena je
potrebno v pregledovalnik vnesti IP šte-
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vilko. Na tak način je mogoče vizualizacijo, diagnostiko in parametriranje izvesti
preko intraneta.
Omogočene so
naslednje funkcije:
branje in pisanje v poljubno definirano območje
markerjev na krmilniku,
ciklično branje
podatkov (1s),
prikaz podatkov v različnih formatih,
prikaz stanja procesorja,
konfiguriranje CoBox-a,
prenos informaciji v aplikacije, ki
lahko komunicirajo s CoBox-om,
povezava na Moeller-jevo domačo
stran.
Spletne strežniške aplikacije omogočajo
obstoječim krmilnikom povezavo na
intranet brez vsake spremembe programske opreme in omogočajo, da so

AVTOMATIKA

Slika 5 - Domača stran CoBox-a na spletu
podatki s krmilnika dostopni vsem PC
računalnikom v omrežju. Spletno stran je
mogoče prirediti tako, da ustreza specifičnim zahtevam predstavitve procesa.
Statične strani, kot so priročniki ali reference se lahko izdelajo z uporabo HTML
urejevalnikov, za prikaz trenutnih podatkov na spletni strani pa je potrebno programiranje v Javi.
Java ima za razliko od Active X komponent to lastnost, da ni mogoč daljinski
dostop do trdega diska in dostop do drugih računalnikov v omrežju. Z uporabo
javanskih programčkov (Java applets) ni
mogoče podatkovno vohunjenje.
A
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iHistorian OLE DB vmesnik
Informacije: Metronik d.o.o., Tomaz.zver@metronik.si, Tel: 01/514 08 18.
iHistorian, centralni arhiv procesnih podatkov, ki ga je podjetje
Intellution poslalo na trg jeseni leta 2001, je naletel na veliko
odobravanje in uspeh. Zato se je Intellution odločil, da pošlje na
trg tudi OLE DB vmesnik za dostop do procesnih podatkov, shranjenih v iHistorianu.
OLE DB je standardni vmesnik, ki omogoča uporabniku preprosto integriranje
arhiviranih procesnih podatkov iz
iHistoriana s podatki, shranjenimi v relacijskih bazah (proizvodni informacijski
sistemi, poslovni informacijski sistemi).
OLE DB vmesnik omogoča vpogled v

iHistorian v obliki relacijskih preglednic.
Tako lahko uporabnik dostopa do želenih podatkov s pomočjo standardnega
SQL jezika in dobljene podatke primerja
in obdeluje s podatki, shranjenimi v relacijskih bazah. Kot primer uporabe vmesnika je primer korelacije procesnih
podatkov s podatki o alarmih in dogodkih, ali s podatki o šaržah, shranjenih v
relacijski bazi.
OLE DB vmesnik iHistorian OLE DB
omogoča, da katerakoli aplikacija, ki podpira uporabo OLE DB vmesnika, na primer Microsoft SQL Server, Seagate
Crystal Reports, Excel XP, iFIX, VisiconX
in drugi, prevzame vlogo odjemalca arhiviranih procesnih podatkov. S pomočjo
SQL ukazov je možen dostop do arhiviranih procesnih podatkov na iHistorianu,
kot tudi do sistemskih in administrativnih podatkov (konfiguracija blokov, statusi Zbiralcev ("Collectorjev"), sistemska
sporočila in drugo).
Glavni namen vmesnika OLE DB je omogočiti uporabniku hiter in preprost
način izdelave poizvedb po podatkih,
shranjenih na iHistorianovem strežniku.
Vsi shranjeni podatki, nastavitve, sporočila in druge informacije so dostopne

prek naslednjih preglednic:
Tabela blokov - tabela vseh blokov in
njihovih nastavitev, kot so tip podatka, izvor podatka, frekvenca zajemanja idr.
Tabela Zbiralcev ("Kolektorjev") - tabela vseh aktivnih in neaktivnih Zbiralcev, registriranih na iHistorianu,
vključno z njihovo trenutno vrednostjo.
Tabele arhivov - tabela vseh aktivnih
arhivov in njihovih parametrov (velikost, začetni čas, končni čas,…).
Tabela podatkov - tabela surovih procesnih podatkov vključno z vgrajenimi izračuni, kot so povprečje, minimum, maksimum, standardno odstopanje in skupna vsota.
Tabela sporočil - tabela sporočil in
alarmov, ki so se pojavili na iHistorian
strežniku.
Tabela komentarje - tabela komentarjev, ki so jih uporabniki dodajali določenim arhiviranim vrednostim.
OLE DB vmesnik za iHistorian je orodje,
ki ga lahko instaliramo na katerikoli
Microsoftovi platformi podprti s strani
iHistoriana - Win 98, Win ME, Win NT,
Win 2000 in Win XP. Na strani uporabnika zaradi OLE DB vmesnika ni potrebno

instalirati dodatno programsko opremo.
OLE DB vmesnik za iHistorian bo brezplačno dodan vsakemu iHistorianu kot
dodatna programska oprema. Vsi obstoječi uporabniki iHistoriana pa bodo
dobili OLE DB vmesnik na CD-ju po pošti
v dveh do treh tednih.
A
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Uporaba Etherneta v industrijskem okolju
Avtor: Dare Žagar, RAGA d.o.o.
Mogoče se bo kdo od starejše generacije spomnil operacijskih sistemov za vodenje industrijskih procesov v
realnem času (Real Time OS) kos so bili : RT, RSX, iRMX, QNX, VMS… Le slednja dva lahko še srečamo tu in
tam, ostali so šli več ali manj v pozabo, njihovo mesto pa so zasedli MS Windows-i.
Nekateri so mnenja, da so pri Microsoftu rabili 20 let da so Windowse NT naredili vsaj približno tako stabilne, kot je bil na primer VMS že pred 20 leti. Če bi takrat kdo le pomislil, da bo DOS oziroma njegovi
potomci nekoč nadomestili VMS, bi vsi padli v krohot. Za uvod skušajmo poiskati odgovor na vprašanje, kako je lahko
povsem nezanesljiv OS, namenjen osebni uporabi, lahko postopoma izrinil mnogo močnejše in pametnejše tekmece.
Področje vodenja industrijskih procesov
je že od nekdaj slovelo po strogih zahtevah glede hitre odzivnosti sistema in po
veliki zanesljivosti delovanja. Ko gre za
vodenje procesov, kot recimo vodenje
jedrskega reaktorja, se bo ta strogost vsakomur zdela razumljiva. Vsekakor tudi
od poslovnih sistemov pričakujemo
zanesljivost delovanja, vendar posledice
morebitne napake v obeh procesih nikakor niso primerljive. OS-i za delo v realnem času so morali izpolnjevati nekaj
osnovnih pogojev, navedimo le najpomembnejše:
hkratno izvajanje več procesov
pomembni dogodki iz procesa lahko
prekinejo izvajanje in po vsaki prekinitvi, se mora procesor glede na prioritete ponovno odločati, kateri proces
bo dobil prednost pri izvajanju
programer lahko programom dodeljuje prioriteto izvajanja
uporabniški programi ne morejo prekiniti delovanje OS-a.
Zaradi teh zahtev, smo dobili izredno stabilne operacijske sisteme, primerne za
industrijsko uporabo. Imeli pa so tudi to
čudovito lastnost, da je bilo vsem procesom možno izračunati čas izvajana, kar je
pogoj za obdelavo v realnem času.
Pojasnimo tudi pojem 'realni čas': realni
čas za vodenje rakete je manjši kot tisočina sekunde, realni čas za tipkanje je desetina sekunde, realni čas za regulacijo
temperature v sobi je nekaj minut, itd.
Delo v realnem času poenostavljeno
povedano pomeni, da se mora sistem
odzvati dovolj hitro glede na hitrost procesa. Razvoj vse hitrejših računalnikov, je
omogočal obvladovanje tudi hitrejših
procesov. Inženirji so začeli uporabljati
veliko bolj dostopne računalnike tipa PC,
na katerih so običajno tekli Windowsi in
so bili prvenstveno namenjeni nezahtevnim procesom. Ker pa je postal PC popularen tudi kot razvojna delovna postaja,
se je vse pogosteje začel uporabljati tudi
kot delovni računalnik, tudi v proces-
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nem vodenju. Veliko nestabilnost celotnega sistema so reševali preprosto tako,
da so končnemu uporabniku omogočili
delo izključno v okviru aplikativnega
programa in mu hkrati preprečili dostop
do sistemskih ukazov. Izkušnje so pokazale, da so nadzorni sistemi z omejeno
uporabo OS-a dosegali še sprejemljivo
stabilnost na račun zaprtosti sistema. To
stanje se je popravilo šele z izidom bolj
zanesljivega sistema WINDOWS NT.
Uvod zaključimo z ugotovitvijo, da so se
manjši OS-i realnega časa ohranili le še v
tako imenovanih "vgrajenih sistemih"
(Embeded Systems), kjer optimizirano
jedro operacijskega sistema, oplemeniteno z aplikativnimi programi, običajno
naložimo v EEPROM-e industrijskih
naprav, kjer se izvajajo strogo določena
procesna opravila. Za sedaj Microsoft ni
prisoten na omenjenem segmentu.
Vendar, kaj pa če WINDOWSE CE malo
predelajo …?

Industrijske komunikacijske mreže
Precej dolg uvod skuša prikazati, da tehnična popolnost ni vedno vodilo pri strateškemu odločanju. Mnogokrat zmagajo
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drugi, na prvi pogled manj pomembni ali
celo naključni dejavniki. Obogateni s
tem spoznanjem, skušajmo "pogledati v
kavo" še za bodočnost na področju industrijskih komunikacij.
Vsekakor je Ethernet postal standard na
področju povezovanja različnih nadzornih centrov, SCADA sistemov, delovnih
postaj, strežnikov in različnih informacijskih vozlišč znotraj podjetja.
Tokrat se bomo posvetili nižjim komunikacijskim nivojem, kjer so v mrežo povezane različne inteligentne enote za vodenje procesov, kot so: krmilniki, regulatorji, upravljalni terminali, regulatorji
vrtljajev, procesni števci, itd. Ali se
Ethernet uveljavi tudi na tem komunikacijskem nivoju?
Tu srečamo anarhično množico različnih
industrijskih mrež. Te morajo zadovoljevati podobnim kriterijem, ki smo jih srečali že pri operacijskih sistemih realnega
časa: hiter odziv, možnost napovedi
odzivnega časa, veliko zanesljivost delovanja… Različni svetovni proizvajalci
tovrstne opreme ponujajo vsak svojo 'najboljšo' rešitev, te pa so skoraj po pravilu
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neskladne med seboj. Trenutno najbolj
popularne industrijske mreže so: PROFIBUS, INTERBUS-S, FIELDBUS, CANBUS,
DEVICENET, MODBUS in druge. Zahteva
po standardizaciji kriči v nebo. Poskus
poenotenja predstavlja INTERBUS-S, ki
pa za zdaj še ni prevzel primata, ampak
predstavlja le novo mrežo v nizu svojih
predhodnic. V našem okolju verjetno
prevladuje Siemensov PROFIBUS, ki tudi
nima dovolj moči, da bi izrinil konkurente. Prodiranje ETHERNET-a na nivo
krmilnikov, se ponuja kot odrešitev trenutnega stanja na področju industrijskih
mrež. Lahko ugibamo, da bodo procesni
načrtovalci glede Etherneta ponovno v
podobni skušnjavi, kot so bili pri uvajanju Windowsev. Kasneje, ko se standard
uveljavi, lahko pride tudi do korekcij, ki
odpravijo pomanjkljivosti, tako kot se je
zgodilo z NT-ji.
Kljub vsemu nudi ETHERNET nekaj močnih razlogov za hitro uveljavitev:
razširjenost - Ethernet priključek ima
že vsak računalnik in v zadnjem času
tudi čedalje več industrijskih naprav,
krmilnikov, operaterskih terminalov,
zapisovalcev procesnih veličin itd.
nizka cena - Ethernet kartico dobimo
že za 3.000 SIT, kartica za industrijsko
mrežo stane 100.000 SIT
dostopnost znanja in strokovnjakov ETHERNET mrežo zna zgraditi povprečen računalniški strokovnjak v
relativno kratkem času, medtem, ko za
postavitev industrijske mreže tudi
bolj izkušen strokovnjak porabi
bistveno več časa
dodaten strošek predstavlja nakup
programa za prilagoditev industrijske
mreže, ki ga Ethernet ne potrebuje
Navedeni argumenti so dovolj, da nas
prepričajo, da bo Ethernet v bodočnosti
tudi v industrijskemu okolju igral zelo
pomembno vlogo. Verjetno se bodo
industrijske mreže ohranile v manjšem
obsegu na zelo specializiranih področjih,
ki jih Ethernet v tej obliki ne rešuje optimalno.

Industrijska izvedba opreme za
ETHERNET
V prvem obdobju prodiranja Etherneta v
industrijsko okolje so si procesni informatiki pomagali s proizvodi, ki so bili
dostopni na trgu, čeprav so bili namenjeni "pisarniški" rabi. Na primer: če smo
skušali povezati več krmilnikov na
Ethernet, smo uporabili običajno mrež-

no stikalo (Ethernet Switch). Čeprav to
stikalo originalno ni bilo namenjeno
industrijskemu okolju, smo ga najpogosteje kar uporabili, čeprav izvedba v ničemer ni zadovoljevala industrijskih standardov. Večji proizvajalci procesne opreme so se odzvali prvi in naredili industrijsko izvedbo.
Hudomušno lahko pripomnimo, da za
industrijsko izvedbo ni dovolj, da tiskano
vezje vgradimo v grdo oblikovano pločevinasto škatlo, temveč so bolj pomembne lastnosti:
boljša zaščita proti udarcem in tresljajem
razširjeno temperaturno območje
delovanja
zaščita proti vodi, vlagi, prahu (IP
zaščita)
možnost neprekinjenega delovanja
skozi daljše obdobje
možnost enostavne montaže v industrijskem okolju (npr: na DIN montažna vodila)
dodatna možnost napajanja z enosmerno napetostjo 24V
velik 'povprečni čas med izpadi'
(MTBF).
Po pojavi prvih modelov večjih proizvajalcev, so tržno nišo začutili tudi manjši
proizvajalci, ki ponujajo dovolj kvalitetno opremo za zmerno ceno.
Kot primer navedimo tajvansko firmo
MOXA, ki ima že 15 let izkušenj z industrijskimi komunikacijami. V preteklosti
je tržišče zalagala prvenstveno z industrijsko opremo za priključevanje serijskih naprav na računalnik. V preteklem
letu so ustanovili poseben oddelek za
industrijski Ethernet. Oglejmo si nekaj
letošnjih novosti novega oddelka, ki rešujejo probleme industrijskih Ethernet
povezav:
Industrijsko Ethernet stikalo (model
FS5005)
Industrijska izvedba mrežnega stikala
(Industrial Ethernet Switch) z osnovnimi
lastnostmi:
5 vhodov 10/100BaseT(X) po standardu IEEE802.3, IEE802.3u
razširjeno temperaturno območje delovanja (0°C do +70°C)
podvojeno napajanje z enosmerno
napetostjo 10 do 30V
možnost enostavne montaže na DIN
montažna vodila ali montaža z vijaki
možnost neprekinjenega delovanja
skozi daljše obdobje
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pridobljeni certifikati UL,CUL,CE in
FCC. Deluje v nevarnih območjih
(Class I, Div.2)
izredno velik 'povprečni čas med izpadi' (MTBF) znaša 15 let !
Vmesnik za priključitev serijskih
naprav na ETHERNET (model DE
211)
DE 211 je industrijska verzija pretvornika
za priključitev RS232/RS422/RS485 naprav na Ethernet. Po običajni izvedbi (model DE 311), ki je namenjen nezahtevnemu okolju so izdelali tudi verzijo DE 211
za zahtevno industrijsko okolje. S pomočjo vmesnika lahko na Ethernet priključimo serijske naprave kot so: industrijski
krmilniki, informacijski panoji, upravljalni paneli, merilci pretoka, plinomeri,
CNC obdelovalni stroji, različni termina-

li, POS blagajne, čitalci za osebno identifikacijo itd. Vmesnik predvideva dva
načina delovanja: Kot običajni Ethernet
udeleženec s svojim IP naslovom. Druga
programska rešitev računalniku doda navidezni serijski vhod
(npr. COM
3), s katerim delujejo
pro gra mi,
kot bi računalnik imel
dodatno
serijsko
kartico za
COM 3. Še
nekaj lastnosti:
vmesnik ima gonilne programe za vse
pogoste operacijske sisteme vključno
z Windows XP in Linux
vsebuje 16 bitni CPU
prenapetostna zaščita 15kV EDS na serijski strani
magnetna izolacija 1,5kV na Ethernet
strani
možna je montaža na DIN vodila ali
pritrditev z vijaki
pridobil je certifikate TUV, UL, CUL,
CE B in FCC B.
Pretvornik iz UTP na FO (ME 50 Media Convertor)
Namenjen je tako industrijskemu kot običajnemu okolju. V industrijskem okolju,
kjer bi moteča elektromagnetna polja
lahko povzročala motnje na komunikacijskih vodih, lahko problem rešimo z dvema pretvornikoma. Pred vstopom v elektromagnetno 'onesnaženo' okolje priklju-
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čimo UTP/STP vodnik na pretvornik, na
drugi strani pretvornika pa nadaljujemo
z optičnim kablom. Ko zapustimo nevarno območje lahko z drugim pretvornikom preidemo iz optičnega kabla ponovno nazaj na UTP/STP kabel.
Na opisan način najbolj zanesljivo izvedemo Ethernet povezavo med dvema
zgradbama, ki bi bila sicer podvržena
udarom strel ali izenačevalnim tokovom
zaradi potencialnih razlik med ozemljitvami obeh zgradb.
Pretvornike lahko dobimo v dveh izvedbah:
Za povezave z multimodnimi optičnimi vlakni, kjer dosegamo razdalje do
2km. Premer optičnega vlakna je
lahko 50/125, 62.5/125 ali 100/140μm
in ima lahko konektorje ST ali SC.
Za povezave z monomodnimi optičnimi vlakni, kjer dosegamo razdalje do
20km. Premer optičnega vlakna je
lahko 8.3/125, 8.7/125 ali 10/125μm
in konektor tipa SC
Na Ethernet 10/100BaseT(X) strani je
priključek RJ45 in nanj lahko priključimo CAT.5 kabel dolžine do 100m. Poleg
zaščite proti motnjam nam par pretvornikov lahko služi torej tudi za priključevanje Ethernet naprav na dolge razdalje
(do 20km).
Stvari so torej stekle v prid uveljavljanja
Etherneta tudi na nivoju povezovanja
nižje procesne opreme. Namenoma smo
potegnili vzporednice z uveljavljanjem
WINDOWS-ov v procesnem vodenju in
skušali namigniti, da običajno zmaga
pragmatičnost navkljub množici pomislekov glede neizpolnjevanje pogojev, ki
jih to področje zahteva. Ker na trg prihaja čedalje več opreme, ki upošteva
Ethernet standard in hkrati izpolnjuje
pogoje za uporabo v industrijskem okolju, se uporabnikom ne bo težko odločiti.
Čas pa bo rešil tudi to uganko.
A
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PULS industrijski napajalniki za
montažo na DIN letev
Avtor: Sana Favento, Robotina d.o.o.

repričanje, da je samo najboljše dovolj dobro za PULS, nam
pomaga razumeti, zakaj so izdelki PULS danes med najboljšimi na tržišču. Osnovne značilnosti, ki PULS napajalnike ločijo
od konkurenčnih, so vsekakor napredna tehnologija, premišljena
konstrukcija in preverjena kvaliteta vgrajenih komponent, velika
rezerva moči, visok izkoristek, vrhunska zaščita vhoda in izhoda
ter 100% kontrola in preizkus vsakega posameznega izdelka iz
proizvodne linije.

P

Izkoristek, temperatura in življenska
doba napajalnika
Prijemi, ki zagotavljajo delovanje z zelo
visokim izkoristkom, kar pomeni minimalnim lastnim segrevanjem ter zelo dobrim odvajanjem toplote, so:
minimalno število kritičnih komponent v vezju,
premišljena uporaba konvekcijskega
hlajenja,
veliko notranjega prostora za dobro
zračnost,
prostorsko ločene komponente, ki se
segrevajo in elektrolitski kondenzatorji, ki jim povišana temperatura skrajšuje življensko dobo,

sko dobo (tudi do 4 x daljšo od konkurence),
lahko trajno obratujejo s 120% močjo
pri temperaturi okolice 45°C, lahko
trajno obratujejo s polno močjo pri
temperaturi okolice 60°C in lahko z
določeno omejitvijo izhodne moči
(derating) trajno obratujejo tudi pri
temperaturi okolice 70°C. To pa so že
razmere, v katerih se iz nekaterih konkurenčnih izdelkov začne kaditi.

Rezerva moči
PULS napajalniki imajo imajo veliko rezervo moči (so predimenzionirani). To
pomeni, da lahko 20-amperski napajalnik
pri temperaturi okolice do 45°C trajno
daje 25 amperov toka. Če uporabnik potrebuje 20 A pri svoji aplikaciji, nima smisla zaradi rezerve moči kupovati za eno
stopnjo močnejšega napajalnika.

Preobremenitev

isključna uporaba long life 105°C elektrolitov,
nikakršna uporaba elektrolitov premera pod 15mm,
nikakršna uporaba ventilatorjev, ki
nabirajo prah in so potencialni vzrok
odpovedi.
Te lastnosti prinašajo Puls napajalnikom
dve pomembni prednosti:
imajo zelo dolgo pričakovano življenj-

PULS napajalniki imajo vgrajeno zanesljivo elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Uporabnik lah-

ko z mostičkom izbere enega od dveh načinov obnašanja ob preobremenitvi oz.
kratkem stiku:
Fuse Mode: tokovna limita po 4 sekundah preobremenitve izklopi napajalnik. Za reset izklopimo napajanje ali
pritisnemo tipko RESET pri tistih modelih, ki to tipko imajo.
Continuous Mode: tokovna limita
omeji izhodno moč tako, da zniža iz-
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Slika 1 - Družina izdelkov SilverLine

Slika 2 - Družina izdelkov MiniLine
hodno napetost, tok pa lahko naraste
tudi do 180% nazivne vrednosti.

Tokovna limita
Tokovna limita je natančna, predvidljiva
in varna (deluje zagotovo vedno pri isti
vrednosti toka, po točno določenem
času preobremenitve in brez nevarnosti
za delovanje napajalnika). PULS napajalniki so zanesljivi in varni tudi z zelo
neugodnimi bremeni (pogoste impulzne
preobremenitve npr. ob vklopih kakšnih
hidravličnih oziroma pnevmatskih ventilov ali morda ob zagonu enosmernih
motorjev) z velikim zagonskim tokom,
kjer drugi napajalniki z npr. foldback
karakteristiko popolnoma odpovejo.

Vzporedna vezava
PULS napajalniki imajo dobre statične in
dinamične obremenilne karakteristike
(load regulation, line regulation, dynamic regulation). Precizna in predvidljiva
izhodna karakteristika pa nam omogoča
še en način uporabe: vzporedno vezavo
izhodov. Tam, kjer potrebujemo veliko
toka, lahko do deset PULS napajalnikov
povežemo vzporedno. Napajalniki imajo
mostriček Single/Parallel, s katerim jih
prilagodimo za vzporedno povezavo
izhodov na skupno linijo. Enakomerno
razdelitev izhodnega toka omogoči precizna nastavitev izhodne napetosti ter
prilagoditev izhodne obremenilne karakteristike.

Dvofazno napajanje
Trifazni PULS napajalniki zagotavljajo
brezhibno delovanje s polno močjo tudi
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ob izpadu ene napajalne faze, ko pride
do asimetrije in do povečanja toka v preostalih fazah.

Enosmerno napajanje
Poleg tega se vsi napajalniki (trifazni in
enofazni) lahko napajajo tudi z enosmerno napetostjo. Kaj to pomeni? Npr. če
imate frekvenčnik, lahko njegovo visoko
notranjo DC napetost uporabite za napajanje PULSa. Ob zaustavitvi v sili ali izpadu napajanja bo energija motorja (ki se v
frekvenčnikih pretvarja nazaj v napetost
in jo moramo pokuriti z zaviralnimi
upori) preko PULSa pretvarjala na 24V
enosmerno stran in bo tako podaljšala
delovanje krmilja ob izklopu.

Vhodna zaščita proti motnjam in
prenapetosti
PULS napajalniki imajo aktivno zaščito
pred motnjami prenapetosti na vhodu
napajanja. Za razliko od pasivnih zaščit,
ki motnjo samo zadržijo ali celo odbijejo
nazaj, PULS motnjo kontrolirano absorbira. To pomeni, da so posredno tudi
druge naprave v bližini napajalnika bolj
varne pred udarom visoke napetosti iz
mreže.

na napajalnik pritrjujemo z vijaki, so na
vsakem ohišju PULS napajalnika vijaki
ene same velikosti. Tako za montažo
enega napajalnika ne potrebujemo dveh
izvijačev različnih velikosti.
Čeprav rečemo 'DIN letev', je zanimivo,
da ta letev ni določena nikjer v DIN standardih. Zato najdemo na trgu letve različnih dimenzij. Zato je kvaliteta pritrditve

Omejitev vklopnega toka
PULS napajalniki imajo elektronsko omejitev vklopnega toka. Ta rešitev je precej
boljša od omejitve toka z NTC upori.
NTC upor sicer uspešno omeji vklopni
tok ob prvem vklopu, ko je upor hladen.
Če pa npr. zaradi okvare ali resetiranja
zaščite izklopite in ponovno vklopite
napajanje omare, bo NTC v segretem
napajalniku omejil bolj malo. Vklopni
tok bo veliko večji, kot sicer, po nepotrebnem boste obremenjevali kontakte
glavnega stikala ali kontaktorje v dovodu
napajanja, lahko pa se bodo sprožile tudi
avtomatske varovalke in potem res ne
boste vedeli, kje imate okvaro. PULS
napajalniki imajo vklopni tok elektronsko omejen, vrednost toka pa ni odvisna
od temperature. Vroč ali hladen napajalnik- vklopni tok bo vedno enak in omejen na varno vrednost.
PULS napajalniki skrivajo v sebi še veliko
dobrih in koristnih lastnosti. Npr. hladilne reže v ohišju so velike le 3,5mm. Zato
podložke ali matice, ki med montažo
pogosto padajo po notranjosti elektro
omare, ne morejo končati v ohišju napajalnika.

Montaža
Tam, kjer vhodne in izhodne povezave
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napajalnikov na letev zelo različna od
proizvajalca do proizvajalca. PULS ima
montažo na DIN letev izvedeno s patentirano rešitvijo. Pritrdimo in snamemo ga
lahko z roko, izvijača ne potrebujemo.
Pritrditev pa je elastična in veliko bolj
zanesljiva od večine cenenih plehnatih
izvedb.
Zato je PULS napajalnik dober nakup.
Vgradimo ga in pozabimo nanj... Vsaj do
takrat, ko spet nekje potrebujemo drug
napajalnik in se spomnimo, da pravzaprav s prejšnjim nismo imeli nobenih teA
žav.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA - Kaj je Bluetooth

KAJ JE BLUETOOTH?
Avtor: Franci Nadles, univ. dipl. inž., LEOSS d.o.o.

luetooth je tehnologija za brezžično povezovanje elektronskih naprav v mrežo zelo omejenega dosega (angl. WPAN Wireless Personal Area Network). Uporabljane moči RF valovanja so majhne, domet je kratek, hitrosti prenosa informacij pa so
srednje. Te karakteristike vplivajo na izbiro naprav, v katerih se bo
v prihodnosti to tehnologijo uprabljalo in za katere namene. Zaradi nizke porabe električne energije je zelo primerna za majhne mobilne naprave, ki za napajanje uporabljajo vgrajene baterije. To so
na primer mobilni telefoni ali pa ročni računalniki - dlančniki.

B

Zaradi kratkega dosega do 10 m (ta vrednost velja za naprave razreda 2) je
Bluetooth idealen tudi za uporabo v
napravah, ki sodijo v osebno delovno
področje in omogoča povezovanje
naprav, ki jih nosimo s seboj, na nek
način pripete na telo, ali pa so sicer
postavljene okoli nas tako, da so praktično v dosegu roke. Hitrost prenašanja
podatkov 800 kbaudov je povsem primerna za prenos majhnih in srednje velikih datotek.
Zaradi naštetih lastnosti se pričakuje, da
bo eno glavnih področij uporabe tehno-

logije Bluetooth v prihodnosti nadomeščanje kabelskih povezav. Oglejmo si primer: v žepu imate svoj mobilni telefon z
bluetoothom, preko katerega s svojim
dlančnikom vzpostavite povezavo na
internet. Na dlančnik prenesete neko
datoteko, ki jo potem brezžično pošljete
na tiskalnik (ki seveda zopet ima vgrajen
bluetooth), oddaljen do 10 m, ki jo natisne.
Bluetooth WPAN v tem desetmeterskem
prostoru povezuje do 8 naprav, ki si med
seboj izmenjujejo informacije in izvajajo
različne naloge. Povezave se vzpostavlja-
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jo spontano, odvisno od potreb, zaradi
česar takšno mrežo imenujemo "ad hoc
mreža". Ker gre ob tem za direktno povezovanje med različnimi napravami brez
uporabe mrežne infrastrukture, govorimo o točkovno povezani mreži. Same
povezave med različnimi napravami se
vzpostavljajo samodejno, brez našega
sodelovanja (edino, kar moramo storiti,
je, da pridemo v desetmetrski doseg
naprav).
Kdo bo upo rab ljal Bluetooth?
V tem trenutku vidimo predvsem štiri
kategorije uporabnikov:
strokovnjake, ki delajo na terenu, ob
tem pa potrebujejo dostop do informacijskega sistema svojega podjetja,
delavce v industriji in trgovini, ki delajo v avtomatiziranih postopkih, pri
čemer pa so jim povezovalni kabli v
napoto,
delavce v pisarnah, pri katerih je njihova računalniška oprema med seboj
povezana brezžično,
navdušence za najnovejše tehnologije. Sicer pa bodo z Bluetoothom najpogosteje opremljeni mobilni telefoni
(tržne reziskave predvidevajo, da bo
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do leta 2006 preko 70% mobilnih telefonov opremljenih s to tehnologijo),
prenosni računalniki, televizorji, slušalke, hišni alarmi, video rekorderji,
čitalniki črtne kode, elektronske blagajne, stroji za avtomatsko prodajo
hrane in pijač, sprejemniki zs GPS
satelitsko navigacijo, diaprojektorji,
tiskalniki, digitalne kamere, testna in
merilna oprema ter vstopne točke za
lokalne računalniške mreže.
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lahko obiščete www.bluetooth.com. In
na koncu še nekaj o imenu Bluetooth:
Ime Bluetooth je povzeto po Haraldu
Modrozobem, Dancu iz 10. stoletja, ki je
združil Dansko in Norveško po enotnem
političnem standardu. Podobno naj bi
tehnologija Bluetooth v svetovnem obsegu povezovala različne elektronske
naprave po enotnem komunikacijskem
standardu.

Kdo je izumil Bluetooth?
Raziskovalci podjetja Ericsson so se začeli s to tehnologijo ukvarjati leta 1998 z
namenom, da bi brezžično povezali
mobilni telefon s slušalkami. Podjetja, ki

Kako začeti z Bluetoohom?
Možnosti je kar veliko. Pri podjetju
LEOSS iz Ljubljane (www.leoss.si) lahko
na primer dobite kompaktno Flash
Bluetooth kartico ameriškega podjetja
Socket Communications (www.socket-

promovirajo in uporabljajo to tehnologijo, so združena v posebno interesno
združenje Bluetooth Special Interest
Group (SIG), Za več informacij o tem

com.com), ki jo vgradite v svoj Windows
CE dlančnik, dodate z Bluetoothom opremljen Ericssonov ali Nokiin mobilni telefon in testirnja se lahko prično.
A
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NAPAJALNI SISTEMI - AEC zaščita proti streli

A E C - nov koncept zaščite proti streli
Avtor: Alojz Kaferle, ALKATRON d.o.o, Novo mesto

aščita baznih postaj proti streli je v mobilnih telekomunikacijah
eden tistih problemov, ki mu mobilni operaterji posvečajo zelo
veliko pozornosti. Zaradi večjega dosega so bazne postaje postavljene na izpostavljenih legah na strehah, stolpih, gričih in hribih.
Zato jih pogosto zadenejo močni direktni udari strele.

Z

V takih okoliščinah varistorski odvodniki
niso sposobni odvesti energije v zemljo
brez poškodbe samega odvodnika in
opreme, ki jo ščitijo. Ne zagotavljajo niti
dovolj kvalitetnega izenačenja potencialov med napajalnimi linijami in ostalo
opremo. Samo odvodniki z dovolj nizko
impedanco, ki jo nudi iskrišče so sposobni varno odvesti veliko energijo direktnega udara. Ker pa so ti elementi pregrobi, jih moramo kombinirati z varistorji.

Slika 1 - Enopolna shema "klasične" zaščite
V zadnjih 10 letih je bilo vgrajeno veliko
število sistemov, sestavljenih iz grobe
zaščite z iskriščem (FLASHTRAB) in drugostopenjske zaščite z varistorjem (VALVETRAB), kjer porazdelitev energije
med stopnjama zagotavlja induktivnost
vodov ( minimalno 10 m ) ali vgrajenih
dušilk (slika 1). Izkušnje kažejo, da taki
sistemi nudijo zadovoljivo zaščito. To
pomeni, da varovane naprave oziroma
inštalacije delujejo brez okvar in dosega-

Slika 2 - Enopolna shema A E C zaščite
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je slika 3. Prva konica predstavlja napetost varistorja, naprej pa je napetost obloka.
Pri Phoenix Contactu so ta koncept krstili za A E C (Active Energy Control) in razvili ustrezne elemente: glede na kratko-

jo visoko razpoložljivost.
Razpoložljivost je na konkurenčnem trgu mobilnih
komunikacij osnovni pogoj
za zadovoljstvo uporabnikov.
Problemi so se pojavljali le
na objektih, kjer so bile izvedene napake pri montaži.
Dušilke zasedejo precej dragocenega prostora, vendar
ponekod brez njih ne gre:
Vžigna napetost iskrišča je
nekje med 2 in Slika 3 - Potek napetosti ob udaru 50 kA pri A E C zaščiti
4kV. Le induktivstično impedanco izberemo FLT 35
nost lahko zagotovi dovolj
CTRL ali FLT 50 CTRL. Za varistor pa
veliko napetost (-L*d I/d t) za
uporabimo dobri stari VAL-MS .
vžig. Tako nekako smo razPrednost A E C je v prihranku prostora,
mišljali.
enostavnejši montaži in nižji ceni. Pa
Pa so se našle bistre glave z
tudi proženje v nekaterih mejnih primeidejo: zakaj pa ne bi iskrišču
rih je zanesljivejše. Na sliki 4 sta prikazamalce pomagali, da bi vžigani obe izvedbi.
lo natanko pri željeni napetosti? Med obe elektrodi so
dodali še tretjo - vžigno, ki jo
krmili elektronsko vezje. To
pri določeni napetosti pošlje
visokonapetostni impulz na vžigno
elektrodo in tako prižge oblok.
In element je postal tako zelo prijazen,
da je bilo potrebno filozofijo postaviti na
glavo: Najprej moramo pozabiti dušilke.
Elektronsko krmiljeno iskrišče in varistor zvežemo paralelno (slika 2) in pravimo:
Majhni tokovi naj kar stečejo skozi varistor, saj jih zmore. Tok bo na njem povzročil padec napetosti, ki pa
bo manjši od nazivne napetosti iskrišča. Velik tok bo v
prvem trenutku tudi stekel
skozi varistor. Ko bo padec
napetosti na njem dosegel
nazivno napetost iskrišča, bo
elektronika v njem vžgala
oblok. Ker je upornost obloka bistveno manjša od upornosti varistorja, bo tok stekel
skozi iskrišče. Potek toka in
preostale napetosti prikazu-
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Slika 4 - zgoraj "klasična" izvedba z dušilkami, spodaj A E C izvedba prenapetostne
zaščite
Koncept A E C je rezultat razmišljanja
kako v baznih postajah prihraniti prostor
pri neokrnjeni učinkovitosti. Vendar pa
poenostavlja zaščito vsaj še na dveh
področjih, kjer smo doslej težko zagotovili dovolj induktivnosti: vodovodna
črpališča in družinske hiše.
A

OPREAM ZA AVTOMATIZACIJO - Digitalni zapisovalniki

• Notranje kontrolne funkcije (Event
markers) s katerimi lahko določimo
funkcije proženja (trigger functions)
za določene dogodke. Kos se določen
dogodek pojavi se lahko na zapisovalniku sproži določena funkcija oz akcija npr. na relejskem izhodu ipd.
Seriji DM/DH omogočata obratovanje na
posebnih prikazih na diplayu, katerega
uporabnik oblikuje s pomočjo posebnega programa. Ena izmed možnosti je tudi
vnos slikovnih datotek na display.

Slika 3 - Uporabniško zasnovan prikaz
SIREC SOFTWARE
Sirec D Viewer je osnovni programski
paket za definicijo displaya, spremljanje
vrednosti in izpis merjenih vrednosti in
podatkov.

Sirec D Maneger omogoča konfiguracijo in simulacijo rekorderja na PC, arhiviranje podatkov, grafični display, tiskanje
in export. Enotni database in e-mail funkcionalnost omogočata pošiljanje podatkov in konfiguracij do drugih uporabnikov.
Sirec D Server ponuja omrežne rešitve
za prikaz in arhiviranje podatkov, kot
tudi komunikacijo z do 256 zapisovalniki. RS-485 ali Ethernet TCP/IP dostop do
rekorderjev služi namenu direktnega
dostopa na obstoječi LAN. Standardni paket vsebuje
arhiviranje, e-mail, grafiko, tiskanje in export funkcije prek omrežja. V primeru izpada povezav na
LAN, Hub ali individualne povezave enega ali več pisalnikov se podatki avtomatsko shranjujejo in
so po odpravi okvare na komunikacji
normalno na voljo.
Sirec D Designer omogoča uporabnikom lastno oblikovanje izpisov na zaslo-

nu. Uporabljena je lahko katerakoli kombinacija izpisa, kot so trendi, digitalni display , bargraphs, digitalne slike, diagrami
iz procesa ipd.

Slika 4 - Prikaz oblikovan s Sirec D Designer
Zaključek
Sirec pisalniki so v prihodnost naravnana rešitev, primerna za vse vrste industrijskuh procesov v kemični, papirni,
prehrambeni industrijii, pri aplikacijah z
vodami ali odpadnimi vodami, v proizvodnji in distribucijo električne energije
in podobno.
Z novimi komunikacijskimi funkcijami
so sposobni prevzeti funkcije, ki ji pisalA
niki v industriji do sedaj niso imeli.

Podrobneje bo nove pisalnike Sirec D predstavil g.Bernd Niklas, Siemensov strokovnjak za to vrsto produktov za Sirec D dne 16. aprila 2002 v Ljubljani. Vljudno vabljeni.
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Call Cop
tarifiranje telefonskih pogovorov,
analiza porabe in prikaz prometa
Informacije: Zaslon Telecom d.o.o., Ljubljana

arifiranje in statistično pregledovanje (evidenčno vodenje) telefonskih pogovorov je potreba, ki je prisotna od začetka razvoja
telefonije. Z razvojem storitev, ki jih je mogoče opraviti po telefonu, je tarifiranje telefonskih pogovorov postala potreba sodobnih
podjetij in namenskih klicnih centrov. Naj vam predstavimo sistem tarifiranja, ki je zasnovan na PC osebnem računalniku, Windows NT operacijskem sistemu in programski opremi Call Cop, ki je, kot ostale CTI
aplikacije, plod našega znanja in razvoja.

T

Prikaz postavitve sistema Call Cop

Slika 1 - Postavitev sistema Call Cop
Računalniška oprema
Za pravilno delovanje sistema mora računalnik vsebovati vsaj:
• PII ali Celeron procesor, BIOS mora
podpirati možnost samodejnega zagona računalnika ob izpadu električne
energije
• RAM 128 MB
• HDD 2Gb
• CD-ROM
• Nastavljena ločljivost prikaza 1024 x
768
• mrežna kartica
• prost COM port (velja samo za strežnik)
• za strežnik - operacijski sistem Windows NT 4.0, service pack 5
• za odjemalca - operacijski sistem Windows NT, Windows 98, Windows
2000

Osnovne značilnosti sistema
• samostojna enota ali mrežna aplikacija (strežnik - odjemalec)
• možnost sočasne uporabe petih uporabnikov
• pregled po stroškovnih mestih in prometu
• pregled izhodnih, vhodnih klicev

• pregled neodgovorjenih klicev
Prednosti
• optimizacija telefonskih storitev
• zmanjšanje stroškov
• večji nadzor nad komunikacijskimi
stroški
• večja prometna zmogljivost
• enostavna uporaba
Statistika in izpis
Statistični izpis sortira podatke glede na:
• dolžina pogovora in cena
• datum
• telefonska številka
• oddelek (skupino telefonskih številk
v oddelku določi uporabnik)
• ponudnik storitev
Ali natančneje:
• dnevna statistika klicev (št. klicev, celotna dolžina pogovora,
skupna cena,
dolžina zvonjenja, povprečna
dolžina pogovorov)
• mesečna statistika klicev
• statistika dohodnih klicev (število, čas)
• dnevna statistika po posamez- Slika 2 - Povezava
nih urah
• statistika klicev po dnevu v tednu
• pregled po prenosnikih
Preglede lahko razvrstimo (filtriramo)
glede na:
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• dan klica: samo delovni dnevi ("ponpet"), samo konec tedna ("sob-ned"),
vse
• tip klica: domači, mednarodni, mobilni
• pregled po posameznem ponudniku
• pregled po določenih klicanih številkah
Opredelitev po različnih kriterijih je še
ena izmed prednosti sistema za pregledovanje telefonskega prometa. Izpis je
mogoče shraniti v datoteko ali ga natisniti.

Call Cop strežnik
Omogoča pregled po stroškovnih mestih
in promet, ki je bil ustvarjen v telefonskem sistemu, katerega nadzoruje in
spremlja. Pregledno okno in enostavna
uporaba omogočata prijaznejše delo in
hiter dostop do želenih informacij..
Tri osnovne skupine Call Cop strežnika
so:
• Povezava
• Pregled
• Nastavitve
Povezava
Ob vsaki (zaključeni) spremembi (npr.
prenehanje telefonskega pogovora) se
vpišejo podatki, ki jih je mogoče pregledovati na samem strežniku ali s pomočjo
uporabniške aplikacije Call Cop Client.
Poleg osnovnih izpisov, ki jih omogoča
Call Cop Client, je na strežniški aplikaciji
moč spremljati prijave in odjave operaterjev oziroma uporabnikov Call Cop
Client-a.

Pregled
Strežnik omogoča stalen pregled nad
prometom v centrali, oziroma v telefonskemu sistemu. Slika prikazuje obliko
tovrstnega izpisa.
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Slika 3 - Pregled

Slika 5 - Splošni Pregledi

Nastavitve

Posebni Pregledi
Skupina "Posebni Pregledi" nudi šest različnih tipov pregledov:
• Splošni Pregled
• Podroben pregled klicev
• Pregled po izhodnih klicih
• Dnevni pregled po urah
• Mesečni pregled po dnevih
• Mesečni pregled po skupinah
• Pregled po dnevih v tednu

Slika 4 - Nastavitve
Call Cop Client
Aplikacijo je možno uporabljati hkrati na petih delovnih postajah.
Obdelava podatkov s parametri, ki jih določi uporabnik, nudi
enostaven in pregleden izpis na zaslonu računalnika. Izpis je
mogoče tudi stiskati na tiskalnik.
Logična povezava podskupin še dodatno olajša delo uporabniku, saj je le-ta razdeljena na skupine z različnimi pregledi.

Za razliko od "Splošnih Pregledov", omogoča skupina "Posebni
Pregledi" še dodatne nastavitve ("Filter"). S funkcijo "Filter" še
dodatno določimo lastnosti poročila (glede na dneve in tipe klicev, ponudnike telefonskih storitev ter klicane številke), ki ga
želimo pregledati.

Client aplikacija omogoča pet osnovnih skupin in sicer:
• Splošni pregledi
• Posebni pregledi
• Nadzor
• Izbrane številke
• Administracija
Splošni Pregledi
Skupina "Splošni Pregledi" omogoča štiri različne tipe pregledov:
• 50 Najdaljših klicev
• 50 Najdražjih klicev
• Dnevno poročilo
• Mesečno poročilo
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Slika 6 - Posebni Pregledi

Grafični prikaz splošnih in posebnih pregledov
Vse Splošne in Posebne preglede lahko prikažemo v grafični
obliki.
Nadzor
"Nadzor" omogoča pregled nad vsemi zadnjimi petdesetimi
klici v telefonskem sistemu, ki jih je zabeležila aplikacija Call
Cop Client od zagona dalje.
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Administracija
Z Administracijo lahko administrator sistema spreminja osnovne nastavitve:
• Telefonske številke
• Klicne številke
• Ponudniki storitev, cena
• Prenosniki
Telefonske številke:
Vnesene interne telefonske številke predstavljajo odjemna
mesta, katerim želimo slediti promet (aktivnost). Poleg vnosa
internih telefonskih številk lahko določimo ime ("lastnika") kontaktne osebe ali oddelka, kjer se telefonski aparat nahaja.

Slika 7 - Grafični prikaz splošnih in posebnih pregledov

Slika 10 - Telefonske številke
Slika 8 - Nadzor
Izbrane Številke
Funkcija "Izbrane Številke" je namenjena predvsem za zaračunavanje telefonskih stroškov pri uporabi javnih npr. hotelskih aparatov.
Aplikacija pripravi izpis, ki je primeren za tiskalnik, na katerem
so cena, trajanje klica, datum in ostali atributi.

Če podjetje ni organizirano po oddelkih, vnesemo le interne številke. Če ima podjetje večnivojsko strukturo, lahko uporabimo
še polje "Skupina", kjer bodo pod imenom oddelkov vnesene še
posamezne interne številke.
Klicne številke:

Slika 11 - Klicne številke
Slika 9 - Izbrane številke
Alarmiranje
Funkcionalnost Alarmiranja še ni dodana v tej verziji!

V osnovnem paketu so podane nastavitve za Slovenijo. "Klicne
številke" imajo že dodanih šest skupin, ki so:
• Domače Omrežne Skupine,
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• Mednarodne Klicne Številke,
• Klicne Številke Mobilnega Omrežja,
• Po minuti,
• Po številu impulzov,
• Brezplačne Klicne Številke.
Ponudniki storitev, cene:
Od "Ponudnika Storitve" je odvisna obračunska ali tarifna cena.
Zato določimo tarifno ceno in način zaračunavanja. Sodobne
telekomunikacijske poti bazirajo na digitalni tehnologiji. Pri
tovrstnem obračunavanju stroškov se AOC nahaja v podatkovnem delu ISDN signala (kanal D). Zaradi možnosti odstopanja
cene ali nezmožnosti določanja točnega impulza, smo uvedli
korekcijski faktor.
Kot pri klicnih številkah, so že vneseni ponudniki telefonskih
storitev za Slovenijo, lahko pa dodate še poljubnega ponudnika.

Prenosniki:
Podskupina "Prenosniki" določa ponudnika storitev vhodnih
linij in aktivne funkcije.

Slika 12 - Ponudniki storitev in cene
Zaključek
Pričujoči dokument (White paper) samo v grobem in zelo
splošno opisuje osnovne funkcionalne zmogljivosti programskega produkta Call Cop. V podjetju Zaslon telecom d.o.o. pa
vam bomo z veseljem in neobvezujoče pripravili predstavitev
funkcij in bonitet, ki jih paket prinaša v naše vsakodnevno
komuniciranje in s tem v poslovanje celotnega podjetja.
Za vse dodatne informacije vas vabimo na ogled naših spletnih
strani www.zaslon-telecom.si ali pa nas pokličite na telefon 01
586 30 40, kjer vam bomo poskušali svetovati najprimernejšo
A
rešitev za potrebe vašega podjetja.

Slika 12 - Ponudniki storitev in cene

10. obletnica ABB Slovenija
V sredo, 27. marca 2002, je podjetje ABB Slovenija praznovalo svojo
10. obletnico delovanja. V Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu je v
ta namen priredilo novinarsko konferenco in slovesen sprejem za
svoje poslovne partnerje.
Na tiskovni konferenci sta govorca, prokuristka ABB Slovenija ga.
Slavica Osterman in gost iz Zuericha, član vodstva koncerna, g.
Bruno Berggren, predstavila dosedanje delo, ključne osebe in reference podjetja zadnjih let. Ob tej priložnosti so izdali tudi brošuro z
referenčnimi projekti ABB v Sloveniji.
Ga. Ostermanova je izrazila potrebo in željo za bodoče sodelovanje
podjetja z visokošolskimi inštitucijami. Namero tega sodelovanja je
ABB d.o.o., v sodelovanju z ABB iz Švice, Švedske, Finske ter Nemčije,
izkazal z donacijami v vrednosti 20.3 mio SIT naslednjim inštitucijam:
UNIVERZI V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Laboratorij za električne stroje, Laboratorij za elektroenergetska omrežja
Laboratorij za zaščito, avtomatizacijo in daljinsko vodenje

v vrednosti 8,4 mio SIT

UNIVERZI V MARIBORU
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

v vrednosti 7,4 mio SIT

ELEKTROINŠTITUTU MILAN VIDMAR

v vrednosti 4,5 mio SIT
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reCCall - sistem za snemanje
in arhiviranje pogovorov
Avtor: ZASLON Telekom d.o.o., Ljubljana
nemanje in arhiviranje telefonskih pogovorov je potreba, ki je bila
prisotna od začetka razvoja telefonije. Tehnika snemanja se je v zadnjih letih zelo spremenila, saj so se pojavile digitalne snemalne
naprave, ki nudijo vrsto prednosti pred analognimi napravami.
Digitalne naprave shranjujejo govor na trdi disk računalnika, kar zmanjša
napravo in zelo poenostavi iskanje želenih pogovorov. Dodatna prednost
digitalnih snemalnih naprav je, da se pogovori neodvisno snemajo na
poljubnem številu linij in to samo takrat, kadar so linije aktivne. Digitalno
posnete pogovore je mogoče enostavno arhivirati, jih dodajati v različne
podatkovne baze ali jih pošiljati po elektronski pošti.

S

stijo vsi njegovi klici. Z desnim klikom na
operaterja pa se pokažejo funkcije
"Show", katero nadomesti že prej opisani
klik, "Listen" je funkcija za prisluškovanje, katero imajo omogočeno le določeni
operaterji in administratorji, "Delete
history" pa je funkcija, s katero lahko
izbrišemo klice, ki so bili opravljeni v
preteklosti in sicer tako, da to določimo
s točnim datumom.
"Recordings"
V okno "Recordings" se vpisujejo podatki
o telefonskih pogovorih katerega koli
operaterja, pri čemer so imena operaterjev navedena pod "User" (v oknu pred
operaterjem je navedena njegova interna

reCCall
Prednosti, ki jih ponuja reCCall:
Pregled nad statusi posnetih telefonskih pogovorov
Ročno ali samodejno snemanje dohodnih in odhodnih telefonskih pogovorov
Pregledovanje posnetih pogovorov po različnih parametrih
(datum, ura, telefonska številka…)
Poslušanje telefonskih pogovorov (na napravi ali prek odjemalniške oz. Client aplikacije)
Pregled in poslušanje posnetih pogovorov z dislocirane lokacije (prek telefona)

Slika 2 - reCCall odjemalec - brisanje ”zgodovine”
klicna številka), telefonska številka pod "Phone" (levo usmerjena zelena puščica pomeni odhodni klic, rumena desno usmerjena pa dohodni klic), začetek telefonskega pogovora pod
"Start", dolžina telefonskega pogovora pod "Duration", oseba, s
katero je operater vzpostavil telefonsko zvezo pa pod "Contact".

Slika 1 - reCCall odjemalec
Prisluškovanje telefonskim pogovorom
Možnost zapisa v mp3 obliki
Možnost pošiljanja izbranih posnetkov po elektronski pošti
CTI povezljivosti z različnimi hišnimi telefonskimi centralami
Arhiviranje posnetih pogovorov (tračna enota, DAT, CD…)
t. i. "black box" priključitev na zunanjo ali interno stran hišne
telefonske centrale
priključitev na ISDN PRI, ISDN BRI in/ali analogne (a/b) telefonske linije

Recordings
"All users" in "Groups"
Operaterji se nahajajo v oknu "All users", združeni v skupine pa
v oknu "Groups".
S klikom na enega od operaterjev, se v oknu "Recordings" razvr-

Slika 3 - reCCall odjemalec - predvajanje posnetega pogovora
Poslušanje telefonskih pogovorov je mogoče preko zvočnikov
("Play to Speakers") ali preko telefona ("Play to Phone").
Klik na ime stolpca razvrsti podatke (naraščajoče ali padajoče).
"Filter"
S "Setting" v oknu "FormFilter" določimo podatke, katere želi-
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mo, da se vpisujejo v oknu
"Re cordings".
V "Called/Calling number"
določimo telefonske številke, ki naj se
izpišejo prve
(na primer 01
333 23 33 ali
pa vse številke, ki se začnejo z 041* primeri
("Samples")
so opisani v
zgornjem delu okna). Po- Slika 4 - reCCall odjemalec - predvajanje posnetega
leg tega lahko pogovora
tudi časovno
določimo izpis v oknu "Recordings".

Administracija
Dostop do administracije imajo samo administratorji, kjer med
"Users" definirajo uporabnike, njihovo prijavno ime in geslo ter
lastnosti. Skupine uporabnikov pa definirajo v "Groups", kjer se
nahaja spisek uporabnikov za vsako skupino posebej.
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"Groups"

Slika 5 - Groups - definiranje skupin uporabnikov
"Users"
Zgornja orodna vrstica tako pri "Users" kot pri "Groups" služi za
urejanje in premikanje po elementih. Puščici levo in desno
omogočata premikanje gor in dol po elementih. Leva puščica s
prečko premakne pogled na prvi element, desna puščica s prečko pa na zadnji. Plus služi za dodajanje elementov, minus za
odstranjevanje. Gor obrnjena puščica pa služi za urejanje ele-
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ve, preko katere zunanje telefonske linije poteka telefonski pogovor (če CTI
link ne obstaja).

Slika 6 - Users - urejanj uporabnikov
mentov. Spremenjene in urejene podatke potrdimo s kljukico, zavrnemo pa jih
s križcem. Krožna puščica služi za osvežitev ("refresh") novih podatkov.

Sheme prikjučitve
reCCall pozna 2 glavna načina priključitve na telefonsko linijo:

CTI link je povezava med sistemom
reCCall in telefonsko centralo. Njegova naloga je, da telefonska centrala preko njega pošilja reCCallu podatke, ki
omogočijo, da reCCall ve, preko katere notranje ali zunanje linije poteka
klic. Preko CTI linka pa tudi reCCall
pošilja nazaj ukaze centrali (vpad v
zvezo...).
CTI link poleg snemanja omogoča tudi
naslednje funkcije:
vpad v zvezo
prisluškovanje
konferenca

Slika 7 - Shema priključitve
Pred telefonsko centralo
Prednost priključitve pred telefonsko
centralo je v tem, da reCCall posname
pogovore na vseh snemanih zunanjih
telefonskih linijah.
Slabost te priključitve je v tem, da se ne
ve, po kateri notranji telefonski liniji je
bil klic preusmerjen (če CTI link ne
obstaja).
Po telefonski centrali
Prednost priključitve po telefonski centrali je v tem, da reCCall posname vse
pogovore na snemanih notranjih linijah.
Slabost te priključitve je v tem, da se ne

Zaključek
Pričujoči dokument (White paper) v grobem in zelo splošno opisuje osnovne
funkcionalne zmogljivosti programskega
produkta reCCall. V podjetju ZASLON
TELECOM d.o.o. pa vam bomo z veseljem
in neobvezujoče pripravili predstavitev
funkcij in bonitet, ki jih paket prinaša v
naše vsakodnevno poslovanje celotnega
podjetja.
Za vse dodatne informacije vas vabimo
na ogled naših spletnih strani www.
zaslon-telecom.si ali pa nas pokličite na
telefon 01.586-30-40, kjer vam bomo
poskušali svetovati najprimernejšo rešitev za potrebe vašega podjetja.
A
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iTrace
kompakten razhroščevalnik za procesorje iz ARM7 in ARM9 družine
Avtor: Branko Badrljica - Informacije: Asyst electronic d.o.o., IOC Trzin
odjetje iSystems je predstavilo nova orodja za odpravljanje programskh napak v sistemih z ARM7 in ARM9
procesorjem. Kot verjetno veste, omogočajo novejše generacije procesorjev razhroščevanje skozi JTAG vmesnik. Tako lahko skozi JTAG postavimo do dve prekinitveni točki kjerkoli v programu in neomejeno število prekinitvenih točk v RAM pomnilnik. Temu pri ARM-u pravijo "EmbeddedICE". Med delom lahko uporabnik spreminja
način dela CPU enote (run, stop, single-step itd), in celo programira zunanji FLASH pomnilnik. Največja pomanjkljivost EmbeddedICE je ta, da ne podpira sledenja ("trace").

P

Zato so snovalci procesorja razvili poseben ETM vmesnik
(Embedded Trace Macrocell), ki v sodelovanju z nekaj malega
programja na samem ARM-u omogoča prenos informacij o
vseh I/O ciklih, ki jih procesor med delom opravi. Širina ETM
vmesnika je lahko 4,8, ali 16 bitov, odvisno od modela procesorja. Zajeto informacijo potem lahko prenesemo in obdelamo
v PC računalniku, kjer lahko rekonstruiramo zaporedje izvedenih ukazov.

iSystems pravi "ARM State Analyzer". Tudi tu je uporabljeno razvojno okolje winIDEATM, ki lahko upravlja z vsakim vmesnikom posebej, vendar ob skupni uporabi omogoča razhroščevanje kode.

iSystemov iTrace je namenjen prav ETM-u in tu ponuja veliko,
navkljub svoji majhnosti. iTrace je sestavljen iz iC3000 enote,
ki jo priklopimo na PC-jev serijski, USB ali Ethernet vmesnik. V
iC3000 vtaknemo iTrace iCard in v slednjo iTrace ETM sondo,
ki je na folijskem "flat" kablu in ki jo lahko priklopimo v ciljni
sistem preko standardnega "mictor" konektorja.
Tako je vsa potrebna informacija z ETM in JTAG vrat zajeta
preko enega konektorja in je priklop v ciljni sistem zelo enostaven.

Slika 2 - na voljo imamo iC3000 ali JTAG/iLA128...
Posebna evaluacijska tiskanina z ARM7 jedrom (slika 4) ima tri
mictron konektorje, na katere priklopimo iLA128 logični analizator. NA JTAG konektor pa priklopimo iC3000 JTAG debugger
preko ARM7 iCARD kartice Ta ima dostop do vseh pomembnejših procesorskih vodil (naslovno, podatkovno in nadzorno)
preko mictor konektorjev. Tu je pač treba zagotoviti dostop do
vseh relevntnih signalov eksterno, medtem ko je s prej opisano
kombinacijo iC3000/JTAG moč dostopati tem signalom znotraj
procesorja.

Slika 1 - iTRACE debugging system - compact and portable
Priložena je razvojno okolje winIDEATM, ki ga sestavljajo project manager, urejevalnik izvornih datotek za C prevajalnik,
build manager, v katerega lahko integriramo poljuben prevajalnik in C/C++ debugger visokega nivoja. winIDEATM podpira
delo v mreži in ima Cju podoben skriptni jezik za poenostavitev testiranja. winIDEATM deluje v Windows okoljih 95, 98,
2000 in NT 4.0.
Za aplikacije, kjer ETM vmesnik ni dostopen, so pri iSystems
naredili poseben state analyzer, ki ob JTAG vmesniku uporablja iSystem-ov iLA128 200MHz logični analizator. Temu sklopu
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Slika 3 - ARM State Analyzer: iLA128, 200MSample Logic Analyzer
in iC3000 ActiveEmulator
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Slika 4 - Evaluacijska tiskanina z ARM7
ARM State Analyzer: iLA128, 200
MSample Logic Analyzer in iC3000
ActiveEmulator
S to kombinacijo orodij (slika 3) lahko
postavljamo učinkovita dvostopenjska
proženja in vnašamo simbole visokega
nivoja- lahko na primer prožimo pri

vodil, se zbrane informacije analizirajo in
prikažejo v oknu analizatorja. Tam so
informacije prikazane v surovi binarni
obliki, brez dodatnih interpretacij, medtem ko so v oknu "State View" prikazane
informacije v prevedeni obliki- mnemonikov strojne kode.
V oknu "State View" se najprej izfiltrirajo CPU cikli in se te vrednosti vpišejo v naslovne in podatkovne celice.
Nato se vsakemu ciklusu dodajo ustrezne časovne kode ("timestamps").
V zadnjem koraku disassembler
opravi svoje delo in rezultat je na
sliki. Če so na razpolago, so uporabljeni tudi simboli iz originalnih izvornih datotek (imena spremenljivk
itd...). Podprti so tako ARM32 kot
THUMB ukazi.

Slika 5 - State Analyzer - State View

Opisana orodja podpirajo originalna
ARM jedra, kot tudi dejanjske procesorje, v glavnem iz ARM-ove (Intelove), Atmelove, Hitachijeve in Sam-

Slika 6 - State Analyzer - Timing View
izvedbi določenega ukaza v izvornem
jeziku visokega nivoja.
Ko iLA128 konča z zajemom podatkov z

sungove proizvodnje, vendar v iSystems
pravijo, da lahko na zahtevo dodajo tudi
A
druge modele.
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TalkTrack - sistem za sledenje,
nadzor in komunikacijo z vozili
Informacije: ULTRA d.o.o., Zagorje, Ljubljana
ltra je že od ustanovitve usmerjena v iskanje inteligentnih rešitev, ki
uporabnikom zagotavljajo natančne informacije za pravočasne in
učinkovite poslovne odločitve. S svojimi raziskovalnimi programi in
tržnimi pristopi vzpostavlja nova merila kakovosti avtomatizacije, spremljanja in nadzora. Na trgu vedno nastopa z namenom izboljševanja poslovne
učinkovitosti in s tem sooblikuje ter spodbuja raziskovanje novih tehnoloških možnosti.

U

Osnova sistema TalkTrack je mobilna
enota, nameščena v vozilu, ki nadzoruje
delovanje in s pomočjo sistema za globalno pozicioniranje (GPS) neprestano
spremlja položaj vozila. Podatke enota
pošilja v nadzorni center preko GSM ali
kakega drugega komunikacijskega
omrežja. V nadzornem centru se informacije zbirajo, obdelujejo in shranjujejo,
uporabniki pa lahko na zaslonih svojih
računalnikov opazujejo gibanje vozila na
zemljevidu, pregledujejo statuse, nadzorujejo delovanje, komunicirajo z voznikom, izdelajo poročila in natančno analizirajo podatke.
V sistem TalkTrack smo vgradili najnaprednejše komunikacijske in računalni-

Slika 1 - Shema delovanja sistema TalkTrack

arhitektura ter številne nastavitvene in
razširitvene možnosti predstavljajo univerzalno platformo za različne obstoječe
in prihajajoče aplikacije.
Osnovna naloga mobilne enote TalkTrack je določanje položaja in nadzor delovanja vozila s pomočjo GPS sprejemnika, vgrajenih senzorjev, na CAN vmesnik
priključenih naprav in dodatnih vhodnoizhodnih enot. Spremlja tudi aktivnosti
voznika in zbrane podatke zapisuje v
pomnilnik, kjer se lahko varno hranijo
več mesecev. Mobilna enota sproti obde-

Slika 2 - Shema povezav mobilne enote TalkTrack
zorne funkcije združene v vsestransko
rešitev za upravljanje z vozili. Prilagodlji-

vi uporabniški vmesniki, nadgradljiva

luje podatke in opozarja na nevarnosti in
nepravilnosti kot so odstopanje od začrtane poti, prekoračitve hitrosti itd. Ob
tem sproži alarme in ustrezne akcije.
Obvestila o alarmih se sporočajo v nadzorni center oziroma po izbranih poteh
(SMS, e-mail, www, itd.) neposredno
odgovorni osebi.
S tipko SOS lahko voznik nemudoma sporoči nadzornemu centru ali policiji, da je
v nevarnosti, s skrito montažo mobilne
enote TalkTrack pa lahko še dodatno razširite varnostne zmožnosti sistema, saj
omogoča učinkovito in varno sledenje
ukradenemu vozilu oziroma preprečitev
vožnje z blokado motorja.

ške tehnologije. Z združevanjem različnih tehnologij kot so sistem za globalno
pozicioniranje (GPS), GPRS prenos
podatkov preko omrežja mobilne telefonije GSM, drugih komunikacijskih tehnologij (TDMA, CDMA, TETRA) in interneta za globalni dostop do podatkov, smo
izdelali praktično in učinkovito rešitev
za vse vrste uporabnikov.

Mobilna enota TalkTrack
V mobilni enoti TalkTrack so navigacijske, komunikacijske, varnostne in nad-
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Slika 3 - Mobilna enota TalkTrack z nadzorno logiko vozila
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Slika 4 - Uporabniški terminal TalkTrack
Mobilna enota TalkTrack omogoča tudi
govorno komunikacijo med voznikom in
centrom ter drugimi v kontrolnem centru nastavljenimi številkami, saj deluje
kot prostoročni GSM telefon. Preko
mobilne enote se voznik prijavi v vozilo,
sprejema naročila in delovne naloge,
sporoča trenutno stanje ter sprejema in
pošilja sporočila v nadzorni center in
drugim soudeležencem. Na enoto lahko
priključite tudi druge naprave (dlančnik,
prenosni računalnik ipd.), ki s tem dobijo dostop do navigacijskih storitev in
možnost prenosa podatkov.
Mobilna enota TalkTrack omogoča:
• sledenje vozilom
• nadzor parametrov vozil
• upravljanje sistemov v vozilih
• nadzor uporabe vozil
• podporo izvajanju poslovnih procesov
• učinkovito komuniciranje in sporočanje
• preprečevanje kraj

Nadzorni center TalkTrack
Z nadzornim centrom TalkTrack upravitelji nadzirajo stanje voznega parka in upravljajo z vozili. Omogoča vpogled v vse
podatke, ki jih s terena posredujejo
mobilne enote, in jih združuje v vsestransko uporabno storitev. Uporabniški vmesnik za upravljanje z nadzornim centrom
je prilagojen potrebam uporabnika in
lahko deluje kot spletni portal ali kot
samostojna aplikacija. Center je zasnovan tako, da omogoča enostavno vključevanje v obstoječe uporabnikove informacijske sisteme.
Uporabniški vmesnik za upravljanje z
nadzornim centrom je oblikovan kot
spletni portal, do katerega uporabniki
dostopajo preko interneta. Prednost
takega dostopa so nizki zagonski stroški,
saj uporabniku ni treba investirati v novo
strojno in programsko opremo oziroma
vzpostavljati dodatnih komunikacijskih
povezav. Poskrbljeno je tudi za vzdrževanje sistema, nadgrajevanje ter varno shranjevanje in varovanje podatkov.

Slika 5 - Nadzor pozicije enega ali več vozil
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Nadzorni center TalkTrack je na voljo v
obliki naročniških paketov, ki se razlikujejo po zmogljivosti. Osnovni paket omogoča enostaven nadzor enega vozila,
zmogljivejši paketi pa vsebujejo naprednejše funkcije in možnost nadzora več
vozil.
Za zahtevne uporabnike, ki jim narava
dela preprečuje uporabo spletnega
portala ali pa potrebujejo storitve, za
katere bi bila spletna izvedba neprimerna, po naročilu izdelamo samostojno
aplikacijo, ki je v vseh pogledih prilagojena njihovim potrebam.
Lastniki osebnih avtomobilov navadno
uporabljajo TalkTrack kot napredno navigacijsko - alarmno napravo, ki jim omogoča stalen pregled nad položajem in
delovanjem vozila. Upravljalci večjih flot
uporabljajo poleg osnovnih funkcij še
planiranje in optimizacijo poti, dinamično preusmerjanje glede na prometne
razmere, nadzor nad stanjem tovora, planiranje prihoda na cilj ter funkcije, povezane z delovanjem vozila, kot so spremljanje porabe goriva, obremenitve motorja,
servisiranje vozila, avtomatsko urejanje
delovnih nalogov, upravljanje s stroški
prevoza ter nadzor in podpora voznikom.
Nadzorni center TalkTrack omogoča
• prikaz trenutne lokacije vozila in zgodovine poti
• optimizacijo poti
• spremljanje delovanja vozila in podporo vozniku
• analizo podatkov
• izdelavo poročil
• komuniciranje z voznikom
• upravljanje funkcij vozila na daljavo
• integracijo s poslovno-informacijskimi sistemi

Lastnosti in prednosti
TalkTrack omogoča stalni nadzor nad
porabo sredstev in s tem pomembno
vpliva na obvladovanje stroškov. Z
natančnim nadzorom delovanja vozila in
voznika, povečano varnostjo in izboljšano komunikacijo predstavlja korak
naprej k sodobno vodenemu voznemu
parku. Izboljšave, ki jih prinese vpeljava
sistema v vaše poslovanje, hitro upravičijo začetno investicijo in dolgoročno
izboljšajo učinkovitost podjetja.
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S stalnim nadzorom do nižjih operativnih stroškov in učinkovitejšega
poslovanja
Optimalen izkoristek vozil in voznikov
• Optimizacija poti in tovora
• Dinamično načrtovanje poti glede na
stanje cest in prometa
• Ukinjanje nepotrebnega čakanja in
poti brez tovora
Izboljšana uporaba vozil
• Spremljanje in shranjevanje podatkov
o vožnjah
• Zagotavljanje programirane vožnje
voznikov
• Zmanjševanje porabe goriva
• Zmanjševanje vzdrževalnih stroškov
• Analize uporabe vozil
Učinkovito komuniciranje
• Dostop do sistema preko spletnega
portala
• Možnost stalne povezave voznika in
centra
• Vgrajen mobilni telefon z opremo za
prostoročno telefoniranje
• Možnost zaklenjenega nabora klicnih
številk
• Več uporabniških vmesnikov za voznika
Povečana varnost vozil in voznikov
• Preprečevanje kraj in vlomov
• Ročno proženje alarma - SOS gumb za
voznika
• Sledenje ukradenim vozilom
• Povezava z varnostnimi službami ali
policijo
• Takojšnje sporočanje napak centru ali
odgovornim osebam
Ultra je že od ustanovitve usmerjena v
iskanje inteligentnih rešitev, ki uporabnikom zagotavljajo natančne informacije
za pravočasne in učinkovite poslovne
odločitve. S svojimi raziskovalnimi programi in tržnimi pristopi vzpostavlja
nova merila kakovosti avtomatizacije,
spremljanja in nadzora. Na trgu vedno
nastopa z namenom izboljševanja poslovne učinkovitosti in s tem sooblikuje ter
spodbuja raziskovanje novih tehnoloških
možnosti.
Proizvodi in rešitve, ki jih na trgu ponuja
Ultra, so bile nagrajene s številnimi priznanji. Leta 1995 je podjetje pridobilo tudi certifikat kakovosti ISO 9001.
TalkTrack je blagovna znamka podjetja
Ultra d.o.o.. Več informacij lahko najdete
na www.talk-track.com.
A
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Klimatske naprave za
stikalne omare
Informacije: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Ljubljana
saka elektronska komponenta v omarah in ohišjih je podvržena škodljivim vpljivom
kot so prah, oljni hlapi, vlaga in temperatura. Povišana temperatura je
še posebno uničujoč sovražnik za
občutljivo elektroniko.

V

Praktično pravilo za polprevodne
elemente pravi, da se s povečanjem
delovne temperature za 10° C od priporočene, življenjska doba komponent skrajša za polovico.
Če hočemo zagotavljati pravilno delovanje elektronskih komponent, potem je
potrebno viške temperaturne odvajati.
Trije osnovni načini toplotnega prenosa
so:
Toplotno prevajanje
Toplota se prenaša po snovi brez
fizičnih premikov snovi same.
Energija prehaja
po snovi z delca na delec.
Konvekcijski prenos
Pretok energije
skozi snov s pomočjo transportnih medijev kot
so tekočine in
plini.

b) Kateri VDE0660-500 inštalacijski tip
je primeren?
c) Kolikšno temperaturo okolice pričakujemo (temperatura okolja in vlaga)?
d) Kolikšna je največja dovoljena notranja temperatura Ti?
e) Kolikšne so temperaturne izgube inštaliranih komponent v omari?
f) Ali inštalirana oprema zahteva stopnji
zaščite DIN 40050?
g) Ali so klimatske naprave podvržene
onesnaženju kot so prah, olja, kemikalije?
Za pravilno izbiro klimatske naprave
moramo upoštevati tudi naslednje pogoje:
a) Če imamo več omar povezanih v celoto, je potrebno upoštevati širjenje
toplote iz omare v sosednjo omaro.
b) Pri krmiljenju klimatske naprave je
dobro dodati končno stikalo odpiranja vrat omare, da preprečimo prekomerno nastajanje kondenzacije v
omari.

Pri večjih elektronskih sistemih,
računalniških omarah, krmilnih
sistemih v industriji in podobnih
aplikacijah se vsi problemi ne
končajo z montažo v kakovostno
ohišje, čeprav je to eden predpogojev za zanesljivo delovanje.
Elektronske naprave se grejejo,
včasih toliko, da je potrebno hlajenje...
Konstantni temperaturni pogoji
brez večjih temperaturnih
nihanj, so osnovni pogoji za
dolgo življenjsko dobo elektronskih komponent, še zlasti pri
temperaturno občutljivih komponentah, zato je hlajenje s hladnim zrakom zelo pomemben
pogoj.
Pri tem je pomembno doseči
optimalne klimatske pogoje s
čim manjšo porabo energije.
Zato je Rittal predstavil računalniški sistem Rittal-Therm, ki je
namenjen izračunavanju potrebnih lastnosti hladilnih sistemov
in pravilno izbiro pri delu z
Rittalovimi omarami.

Toplotno sevanje
Toplota prehaja
z enega telesa na
drugega v obliki
sevalne energije,
brez snovnih
medijev.

Izbira
Dejavniki, ki jih moramo imeti v mislih
ko izbiramo najbolj primerno klimatsko
enoto za našo omaro ali ohišje:
a) Kje bo omara ali ohišje nameščena?
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c) Zagotoviti moramo zadostno ventilacijo prostorov, kjer se nahajajo
hlajene omare, da se
temperatura v prostorih ne dvigne preveč,
saj bi to preprečilo hlajenje.
d) Še posebno v neugodnih klimatskih pogojih
razmislimo o uporabi
kombinirane vodno/
zračne hladilne enote.
Samo ob upoš te va nju
vseh naštetih dejavnikov
lahko določimo optimalno hladilni sistem.

Definicije
QV [W]: Močnostne izgu be (toplo tne
izgube) elektronskih komponent inštaliranih v omari.

V [m3/h]:Zahtevana vrednost pretoka
A [m2]:

QS [W]: Toplotna moč, ki jo prevaja
površina omare.

Efektivna površina omare, ob
upoštevanju možnosti hlajenja
skozi stene glede na montažo
(bližina sten itd.)

QE [W]: Potrebna hladilna moč za odvod odvečne toplote iz omare.

k [W/m2K]: Koeficient toplotnega prenosa materialov omare

QH [W]: Potrebna toplotna moč za željeni toplotni učinek

Nerjaveča pločevina ~ 6,5 W/m2 K
Jeklena pločevina
~ 5,5 W/m2 K
Plastika
~ 3,5 W/m2 K

Ti [°C]:

Najvišja dovoljena temperatura znotraj omare (+35°C do
+45°C)

Tu [°C]: Najvišja temperatura prostora

Izračun efektivne površine omare A
[m2]:
Toplotna moč, ki skozi stene omare prehaja v okolico, ni odvisna samo od površine sten, temveč tudi
od načina instalacije.
Tako se omara, ki stoji
v prostoru brez bližnjih objektov, ki bi lahko ovirali pretok zraka lahko bolje hladi od
enake omare, ki stoji v
vrsti ali je montirana
na steno prostora.
Formule za izračun efektivne površine A v
tabeli 1 so podane v
standardih DIN 57 660
-500 in VDE 0660-500.
A v [m2], H (višina), W
(širina) in D (globina)
pa nastopajo v [mm]
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Dolčitev potrebne moči hlajenja:
Vzemimo za primer samostojno omaro
in hladilno enoto zanjo, montirano na
steni. Enota je široka 600 mm (W), visoka 2000 mm (H) in globoka 500 mm (D)
A= 1.8 x 2000 mm x (600mm + 500
mm) + 1.4 x 600 mm x 500 mm = 4.38
m2 ~ 4.4 m2
Nato določimo temperaturno razliko
med najvišjo pričakovano temperaturo
ambienta (tu 50°C) in najvišjo dovoljeno
temperaturo znotraj ohišja (tu 35 °C)

trebna toplotna moč hladilnega sistema
QE=QV-k x A x deltaT= 700W- 5.5.W/m2
°K x 4.4 m2 x -15°C= 700W - (-363W)=
1036W
Za to aplikacijo torej potrebujemo hladilni sistem z močjo enako ali večjo od
1036W pri temperaturi ambienta 50°C in
temperaturi notranjosti 35°C.
Karakteristični diagram (diagram spodaj) nam določa kot optimalno izbiro

enoto SK 3298.100, ki v danih razmerah
zagotavlja uporabno moč 1100W.

Reševanje problemov kondenzacije
in dehumidifikacije v omari ob uporabi hladilnih enot
Eden od neizogibnih stranskih efektov
ob uporabi hladilnih enot je izsušitev
ohlajenega zraka v omari, kar bi sicer
povzročalo nabiranje kondenzacijske vlage v notranjosti omare. Zato je na izparjevalniku predviden odvod kondenzirane vlage. Količina kondenza je odvisna

delta T= Ti - Tu = 35°C - 50°C= -15°C
Ker je omara jeklena, je koeficient
toplotne prevodnosti:
k = 5.5.W/m2 °K
To pomeni, da prihaja skozi stene omare toplota iz medija v notranjost v najslabšem primeru toplotna moč v višini:
Če je najvišja toplotna disipacija elektronike v omari Qv = 700W, potem je po-
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od relativne vlažnosti zraka v ambientu,
temperature zraka v omari in volumnu
zraka v omari. Mollierov h-x diagram
nam kaže vsebnost vlage v zraku glede
na temperaturo in relativno vlažnost
(stran 6, diagram spodaj desno).
Hladilna enota SK 3298.100 je nastavljena na 35°C. Relativna vlažnost zraka v
ambientu je 70%. Ko gre ta skozi izparjevalnika, ima njegova površina temperaturo okrog 18°C in na mejni ploskvi se
zrak shladi pod kondenzacijsko temperaturo. Razlika delta X = X1 - X2 določa količino kondenza, ki se bo izločil na vsak
kg zraka ob predpostavki popolnega
razvlaženja zraka. Odločilni faktor pri določanju količine kondenza je tesnjenje tesnil omare.
Količino kondenza izračunamo po formuli:
W= V x Fi x delta X

viti in pritrditi na ohišje. Pri montaži na vrhu ohišja ne smemo dovoliti deformacije
vrhnje stranice ob montaži in zato je potrebno namestiti dodatne ojačitvene profile.
Odprtine za zrak na hladilni enoti morajo imeti neoviran dovod zraka.

kjer je:
W [g]
V [m3]
Fi [kg/m3]
deltaX [g/kg]

količina izločene vode
prostornina ohišja
gostota zraka
razlika vsebine vode
(iz Mollierrovega dia
grama)
Prostornina ohišja iz prejšnjega primera
je
V=WHD= 0.6m x 2m x 0.5 m= 0.6m3
in količina izločene vode je:
W= V x Fi x deltaX= 0.6 m3 x 1.2 kg/m3 x
11 g/kg= 7.92 g ~ 8 ml
Slabo tesnjeno ohišje, iz katerega zrak
uhaja s hitrostjo 5 m3/h bi denimo lahko
povzročilo neprestalno nastajanje kondenza s hitrostjo do 80ml/h. Zato je treba
zagotoviti, da delujejo hladilne enote
samo pri zaprtih vratih omare.

Razpored elektronskih komponent mora
biti tak, da dovoljuje neovirano kroženje
zraka znotraj ohišja.

Mehanske zahteve
Zaradi problemov kondenzacije morajo
biti ohišja pravilno tesnjena na vseh
stičnih površinah. Posebno pozornost
velja nameniti tesnjenju odprtin, namenjenih kablom in talnemu delu ohišja. tesnilo vrat mora biti brezhibno in tesnilo,
priloženo hladilni enoti mora biti postavljeno v skladu z navodili.
Hladilno enoto moramo pravilno posta-
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Komponente ne smejo blokirati prehoda
zraka na vstopnih in izstopnih odprtinah, kar v splošnem pomeni razdaljo vsaj
200 mm večjih komponent od odprtin.
V primeru, da imajo določene komponente znotraj omare lasten sistem
zračnega hlajenja, jih moramo postaviti
tako, da pretok zraka, ki ga ustvarjajo ti
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sistemi, ne nasprotuje toku zraka glavnega hladilnega sistema.

Pri montaži hladilnega sistema na vrh
omare moramo upoštevati tudi efekte
samoventilacije (dviganje toplega zraka).

Če uporabljamo stensko verzijo hladilnega sistema, moramo biti pozorni na montažno ploščo, saj ta ne sme zakrivati
odprtin hladilne enote. Če se taki montaži ne moremo izogniti, moramo v montažni steni zagotoviti luknje in potrebna
zračna vodila za neoviran prehod zraka.

Vse hladilne naprave za omare so
tovarniško prednastavljene na 35°C. Da
bi se izognili hlajenju pod stopnjo kondenzacije ne nastavljajte temperature
prenizko. Deklarirane hladilne moči

enot so definirane pri temperaturi ambienta 35°C in zahtevani
temperaturi 35°C znotraj ohišja,
po priporočilih DIN3168 standarda.
Enoti, ki je bila dimenzionirana za določene temperaturne razmere (ambienta
in notranjosti omare) in moči disipacije
hlajene elektronike, ne bi smeli med obratovanjem spreminjati izračunanih in
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določenih parametrov. Slednje lahko
povzroči zmanjšanje hladilne moči enote
in v najslabšem primeru celo povišanje
temperature znotraj ohišja.
Če je temperaturna razlika znotraj ohišja
prevelika, lahko pride ob odprtju vrat
ohišja do kondenzacije vlage, ki se bo
nabrala na elektronskih sklopih. Taka
enota poleg tega proizvaja znatne
količine kondenza, ki ga je ponavadi
treba stalno odvajati z ustreznim sistemom. Tudi cev za odvajanje kondenza
mora biti napeljana pavilno, da preprečimo nabiranje v hladilni enoti (slika spodaj na prejšnji strani). Cev mora imeti
ustrezen presek brez zožitev in drugih
ovir v notranjosti ter padec na vseh svojih segmentih.
Če cev za odvod podaljšujemo, ji podaljški ne smejo zmanjševati preseka. Pri
hladilnih enotah, montiranih na vrhu
omare lahko odvodni cevi spremenimo
smer s posebnimi kotnimi podaljški in jo
podlajšujemo z nepovratnimi konektorji,
pri čemer mora imeti pred konektorjem
cev vsaj 500 mm navpičnega padca.

Čistočo cevi in še posebej konektorjev
moramo redno preverjati.

uporabiti pozicijska stikala ob vratih
tam, kjer so na razpolago in zakasnjeni
izklop, kjer teh ni.
Pri seriji 100 in 400 naj bi hlajenje delovalo vsaj 5 minut po izklopu napajanja
elektronike, pri seriji 500 in 540 pa bi

upoštevati zahteve po napajanju hladilne
enote, ki se morajo ujemati z zmožnostmi napajalnega sistema (nazivna
napetost, zahtevani tok, frekvenca itd).
Še posebno moramo biti pozorni na
zagonske zahteve.
morala biti vsaka hladilna naprava spojena na pozicijsko
stikalo svoje omare. Nikoli ne spajajte več hladilnih
naprav na pozici-

Kabli morajo biti napeljani urejeno in po
skupinah. Napajalni kabli morajo biti
speljani ločeno od signalnih. Pri vseh
skupinah kablov se moramo izogibati
nepotrebnim dolžinam.

jsko stikalo ene omare !

Montaža hladilnih enot mora biti opravljena tako, da je od vhodnih ali izhodnih
rež hladilne enote do najbližjega objekta
(sosednje hladilne enote, stene itd...) razdalja najmanj 400 mm. Če tega ne moremo zagotoviti, moramo postaviti posebna zračna vodila.

V ambientu z veliko elektromagnetnimi
motnjami lahko pozicijska stikala povežemo bodisi z oklopljenim kablom ali pa
jih povežemo na relejsko enoto, s katere
izhodi krmilimo hladilne enote.
Ne glede na stopnjo motenj pa moramo
kable za krmiljenje hladilnih enot potegniti po najkrajši poti in izven bližine
napajalnih kablov.
Za izklop hladilne naprave moramo
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Ob priklopu hladilnih enot moramo
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V prašnih okoljih je priporočena uporaba protiprašnih filtrov zaradi enostavnejšega čiščenja hladilnih enot. Seveda
moramo redno menjati protiprašne filtre. Če je v zraku veliko oljnih ostankov,
lahko filter periodično čistimo z ustrezn-
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imi raztopinami in ga ponovno uporabimo.
Rittal nudi garancijo za svoje hladilne
enote, vendar je ob tem treba upoštevati
naslednje:
• Postavitev hladilne enote mora biti
takšna, da zagotavlja dobro ventilacijo, poleg tega pazrak ne sme vse-

bovati pretirane
količine nesnage
in vlage pa tudi ne
prevodnega prahu ali korozivnih
snovi.
• Napajalne zahteve hladilne enote morajo biti zadovoljene.
• Priporočene
električne zaščite
morajo biti vgrajene v napajalni
veji hladilne enote pred priključkom za samo enoto. Uporabljena
mora biti varovalka z vrednostjo,
navedeno na tipski ploščici enote in vsi lokalno veljavni zakoni morajo biti upoštevani.
• Hlajena omara mora biti nepredušno
zaprta (IP54).
• zračne odprtine internega zračnega
kroga ne smejo biti delno ali popolnoma pokrite z instalacijo znoraj
omare.
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• hladilna enota mora biti poravnana v
skladu z navodili za konkretno enoto.
Največje dovoljeno odstopanje od
horizontale je 2°
• ko odklopimo napajanje, ne smemo
ponovno vklopiti hladilne enote še
vsaj 5 minut.
• nikakršne modifikacije hladilne enote
niso dovoljene
• disipacija moči enot v hlajeni omari
ne sme preseči specifično hladilno
moč konkretne hladilne enote.
• Postavitev in instalacija hladilne enote
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morata biti izpeljani popolnoma v
skladu z navodili za instalacijo, ki veljajo za konkretno enoto.
Ob poznavanju in upoštevanju navedih
dejstev lahko uporabite Rittal Therm
programska oprema za kalkulacije in
izbiro ustrezne enote.
Program odlikuje enostaven uporabniški
vmesnik, priložena je tudi celotna dokumentacija in sistem za pomoč, če se kje
zatakne. Vse ocene in izračuni so zasnovane na specifikacijah VDE 0660-507 in
A

NOVO! Vabimo vas, da obiščete
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