Ustvarite si lastne IT perspektive
Vizualizacijsko programsko orodje
za združevanje poslovnega in proizvodnega sveta

Najravnejša pot je tudi najhitrejša in s SIMATIC WinCC bo vaš posel
pridobil z neposrednim pretokom podatkov po informacijskih povezavah v podjetju. Naša odprta informacijska arhitektura vam ponuja najefektivnejšo rešitev za vaše poslovanje - enostavno povezovanje nadzora z upravljanjem, sistemi MES in ERP.
SIMATIC HMI, vse kar potrebujete za nadzor in upravljanje.

Več informacij najdete na spletni strani http://www.siemens.com/wincc-it
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Komaj smo se vrnili s sejma ENERGETIKA, ki je,
mimogrede, pustil kar dobre vtise, že smo preživeli
dan na Siemensovem sejemskem vlaku prihodnosti Exider. Še malo in pričeli se bomo pripravljati na
največji dogodek za avtomatike v Sloveniji - sejem
Sodobna elektronika 2002, katerega prepričljivost in
veljava se očitno vrača.
Koristen dan smo preživeli tudi v Tehniškem muzeju
Slovenije v Bistri, kjer je Fakulteta za elektrotehniko organizirala Dan elektrotehnike. Videti je bilo marsikaj zanimivega, kar se bo dalo prenesti tudi na
konkretne projekte v gospodarstvo. Glede na pritožbe ene in druge strani, sodimo, da je sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom vse premalo, res pa je
tudi, da projekti, ki že v začetku niso podprti s konkretnimi naročili, tudi niso
uspešni.
Ponosni smo tudi na naše nogometaše, ki so bili na svetovnem prvenstvu
odlični, čeprav niso postali prvaki. Z ogromnimi razlikami so tolkli zanane
reprezentance, vse od sosedov Avstrijcev in Nemcev, do Američanov, ki so jih
premagali kar z 10 : 0. No ja, da ne bo pomote! Govorim o robobrcu in malih
robotkih, ki so se skupaj z ekipo ”trenerjev” in ostalih spremljevalcev odrezali
odlično, saj so jih spravili na kolena šele Korejci, kasnejši svetovni prvaki.
Robobrc pa ni sam sebi namen! Učenje ob igri je moto univerzitetne ekipe, ki
na ta način programira nove algoritme umetne inteligence, ki bodo nekoč
morda čistili proizvodne hale, prevažali blago, ali kako drugače sodelovali v
proizvodnem procesu ...
V tej številki smo pod drobnogled vzeli novo serijo Tekovih osciloskopov, konktretno TDS 2022. To so ”nizkocenovni” osciloskopi velikih zmogljivosti, ki bodo
v pomoč v vsakem laboratoriju, servisni delavnici, šoli, ...
Vaš urednik,
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Tekmovanje v načrtovanju Integriranih vezij
Informacije: FER Ljubljana

Tudi če niste Intel, AMD, Motorola ali IBM, se danes lahko ukvarjate z
načrtovanjem integriranih vezij. Pravzaprav ne potrebujete kaj dosti več
od FPGA čipa in programja za razvoj ali če ne marate spajkalnika, razvojnega FPGA sistema. Slednji so sploh na razpolago po dosegljivih
cenah.
Tako smo 23. maja sodelovali na tekmovanju za naj projekt, narejen na
osnovi demo plošče Insight-Memec DS-KIT-2S100 s programirljivim
vezjem Xilinx Spartan II XC2S100 in priloženo programsko opremo
Active-HDL (demo) in Xilinx WebPACK.
Tekmovanje je priredil Laboratorij za razvoj Integriranih vezij na Fakulteti
za Elektrotehniko, sponzorirala pa ga je IC Elektronika, saj so dobili
vsi tekmovalci razvojni komplet v trajno last, nagrajenci pa tudi bonus pri
nakupu opreme pri sponzorju.
Tematika je bila poljubna. Laboratorij je podal predlog za izdelavo
logičnega analizatorja s priklopom na paralelna vrata, vendar so tekmovalci lahko naredili tudi kaj povsem drugega.
Konkurenca je bila ostra in čeprav se je za nagrado potegovalo samo
9 projektov, so bili praktično vsi izdelani na solidni ravni.
Podeljene so bile štiri nagrade in sicer:
1. Mesto je zasedel "Digitalni osciloskop" študenta prvega letnika, Matjaža Janežiča. Čeprav je tu FPGA delal bolj malo razen
samega zajema in vmesnega pomnjenja signala, je stvar v praksi
delovala tako prepričljivo, da je prva nagrada morala biti njegova.
Gre za spoj FPGA-ja s 40 MHz ADC-jem in z vmesnikom za paralelna vrata PCja, kjer programje premelje in prikaže zajeti signal.
Sploh zanimivo je bilo delovanje spektralnega analizatorja, ki je
"videl" frekvenčno območje do 20 MHz. Z domiselnim trikom je
avtor zajel signal radioamaterske postaje na 144 MHz in prikazal
efekte modulacije na analizatorju.
2. Na tem mestu se je znašel projekt Aljaža Ogrina, študenta 2.
letnika je prikazal tim. DMX konzolo za krmiljenje odrskih efektov
(luči, filtrov itd.) Gre za DMX-512 standard, ki ga uporabljajo v tej
veji industrije. Sama konzola je podobna mešalnim mizam, ki jih
lahko vidite v tonskih studijih in zato projekt poleg linearnih trimer
potenciometrov zajema tudi A/D pretvorbo, rešuje problem šuma v
signalih tipk (debouncer) in podobno.
3. Tretje mesto sta si delila dva projekta, oba zasnovana kot logična analizatorja. Klemen Perko, študent 4. letnika in Primož
Rojec, podiplomski študent. Prva zasnova je bila narejena praktično povsem po predlogu Laboratorija, ki je ocenjeval naloge, druga
pa se je lotila stvari nekoliko drugače, saj komunicira z računalnikom po serijskem RS-232 vodilu. To spremeni nekaj stvari. Serijski
vmesnik je precej počasnejši od paralelnih vrat, vendar je elegantnejši in univerzalnejši od njih, kar je bilo tu s pridom izkoriščeno.
Prikazani projekti niso na novo izumljali kolesa, bolj je šlo za prikaz principov, čeprav so bile rešitve praktično takoj uporabne v realni aplikaciji.
Upam, da bomo vsaj neke od prikazanih projektov lahko podrobneje
prikazali v prihodnjih številkah CD_HYDRA...
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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.
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EXPRESS NOVICE - LCD prikazovalniki

Novosti pri proizvodnji LCD
prikazovalnikov
Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si
odjetje DENSITRON je rezvilo
nove stroje in postopke, s katerimi lahko dosežejo izredno gost
raster za povezovanje čipov po načinu
COB (Chip-on-board) in TAB (Tape
Automated Bonding). Tehnologija COB
ukinja klasično tiskanino, ki vsebuje kontrolne čipe in te prestavi na miniaturno
ploščico, ki je del priključnega konektorja (glej sliko).
Pri tehnologiji TAB je kontrolni čip
neposredno na priključnemu kablu. Oba
načina zahtevata opremo in postopke, ki
omogočajo povezovanje čipov in ostalih
elementov z zelo drobnim rastrom. Novi
stroji, ki so jih razvili v DENSITRONU
omogočajo povezovanje z rastrom do
100 μm. Kot zanimivost lahko navedemo
tudi tretji način miniturizacije COG
(Chip-On-Glass), pri kateri se kontrolni
čip preseli na steklo LCD prikazovalnika.
Vse tri omenjene načine razvijajo vsporedno, saj so dokaj različni med seboj,
vsak od njih pa je bolj primeren za določen tip aplikacije.

P

Primer uporabe omenjenih tehnologij je
nov prikazovalnik LM4900 z ločljivostjo
32 x 96 točk. Prikazovalnik že vsebuje
kontrolni čip, DC/DC pretvornik, LED
osvetljitev in razširjeno temperaturno
območje delovanja. Vse navedene lastnosti so združene v prikazovalniku katereA
ga debelina ne presega 6 mm.

Konektorski oklepi RJStop
Informacije: IC elektronika d.o.o.
ri Amphenolu so razvili in ponudili posebne oklepe RJStopTM, ki standardne RJ-45 konektorje, kot jih denimo uporabljamo za 100
Mbitni Ethernet, ščitijo pred udarci, prahom in tekočinami. RJField omogoča uporabo opreme Ethernet
razreda D/ Cat 5E za 10BaseT, 100BaseTx ali 1000
BAseT omrežja v neugodnem okolju. Poleg navedenega ima RJStop tudi EMI zaščito. Več informacij lahko dobite na http://www.ampheA
nol.com

P

Novi ALPSovi mehanski senzorji

Informacije: IC elektronika d.o.o.

so baje najmanjši na svetu, vsaj tako
pravijo pri ALPS-u. Gre za dve seriji;
SPVN in SPVM. Vzorci prve serije
naj bi bili na voljo koncem avgusta, druge pa
koncem maja 2002. Mikrostikala so namenjena uporabi v napravah, kot so digitalne kamere, mobilni telefoni, seveda pa se bodo
našle tudi druge aplikacije. Mikrostikala naj bi bila odporna na prah in umazanijo ter
naj bi dobro prenašala vibracije in udarce. SPVM serija meri samo 2.8 mm (širina)x 3.5
mm (globina) x 1.5 mm (višina), SPVN pa 3.8 mm (širina)x 4.25 mm (globina) x 1 mm
(višina), kar v grobem predstavlja za 70% manjši volumen od serije SPVG. Stikala
potrebujejo pri delu mehanski pritiosk do največ 0.4N, v sklenjenem stanju imajo
A
upornost manjšo od 2 Ohmov in imajo življenjsko dobo 50.000 ciklov.

...
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EXPRESS NOVICE - VoIP - Internetno mednarodno telefoniranje

Kako bomo telefonirali jutri - VoIP
Informacije: Aleš Kobav, InLife d.o.o.

V zadnjem letu se je tudi v Sloveniji pojavila nova vrsta
telefonije imenovana VoIP - Voice over Internet Protokol,
oziroma internetna telefonija. Trenutno omogoča bistveno
cenejše telefonske pogovore v mednarodnem prometu.
Podjetje In.life d.d., iz Ljubljane, ki je
vodilno podjetje na področju internetne
telefonije v jugovzhodni Evropi, ponuja
storitve svojim uporabnikom že več kot
leto dni. Omrežje In.life Net povezuje
Slovenijo s Hrvaško, Republiko Srbijo in
Črno goro ter Bosno in Hercegovino, v
kratkem pa bo v sistem povezana tudi
Makedonija.

procesov, komunikacije in nadzora, kar
bo zagotovilo še kvalitetnejše, učinkovitejše in cenejše poslovanje in bo prineslo
boljše poslovne rezultate.

Internetna telefonija - VoIP
Preko sistema In.life Net lahko kličete v
tujino od 25 do 50 % ceneje, v državah
kjer pa se nahajajo njihovi lastni sistemi
pa še dodatnih 8 % ceneje. Tako znaša
cena minute telefonskega pogovora z
državami Evropske unije in Ameriko le
25.83 SIT (31,00 z DDV), s Hrvaško 23.33
SIT (28,00 z DDV), z BIH 30,00 SIT
(36,00 z DDV).

Klicanje v tujino je preprosto.
Do sistema dostopamo preko klicne številke, kar pomeni, da vlaganje v infrastrukturo uporabniku ni potrebno.
Potrebujemo le telefon, ki omogoča tonsko izbiranje. Ko vstopimo v sistem enostavno vtipkamo številko, ki jo kličemo v
tujini. Gateway, ki pretvarja govor, nas bo
preko internetnega protokola povezal z
uporabnikom v tujini.
Postopek klica je možno tudi poenostaviti s preusmernikom, ki prepozna mednarodni telefonski pogovor in ga avtomatsko preusmeri preko podjetja In.life, kar
pomeni, da kličete v tujino enako kot
dosedaj. Preko sistema je možno pošiljati
tudi fakse in prenašati podatke.

Navidezna privatna omrežija VPN
V sosednjih državah (Hrvaška, Jugoslavija, Bosna in Hercegovina , Makedonija,
Avstrija,…) In.life gradi lastna komunikacijska omrežja. Vsem, ki sodelujete s temi
državami, omogočajo, da svoje lokalno
omrežje v Sloveniji povežete v celoto z
lokalnim omrežjem, ki ga imate v sosednji državi. S tem boste združili posamezne lokacije vašega podjetja v enovit
poslovni sistem tako z vidika poslovnih

Prednost navideznih zasebnih omrežji
(VPN) je v enostavnosti izvedbe, ceni in
varnosti. Povezava poteka preko lastnega
omrežja, kar pomeni da so vsi dogovori
sklenjeni samo z podjetjem In.life (ne pa
z večimi lokalnimi operaterji in posredniki), kar pripomore k bistveno enostavnejši izvedbi in nižji ceni. To zagotavlja
popoln nadzor nad omrežjem, kar pomeni dodano varnost za uporabnike. In.life

Net omrežje je zasnovano na IP (Internet
Protocol) protokolu. Tako lahko zagotovijo prenos govora, podatkov in slik. Hitrosti, ki jih ponujajo so od n x 64 kbps
do 2 Mbps.

Vizija podjetja Inlife d.d.
V prihodnosti bodo svojim uporabnikom
ponudili tudi On net - Off net telefonijo,
ter tudi fiksno telefonijo na področju
Slovenije in tako kot operater fiksne telefonije ponudili svojim uporabnikom
celovito paleto telekomunikacijskih storitev (lokalni in mednarodni telefonski
pogovori, ADSL, VPN,…) v celotni jugovzA
hodni Evropi.

AVTOMATIKA
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EXPRESS NOVICE - Novi osciloskopi, tiskalniki, modemi,...

Novi LeCroyevi
osciloskopi
Informacije: Zvonimir Unijat, Elsinco d.o.o.
Pred časom smo napisali novičko o pričakovani
novi seriji Wavemaster8X00 iz Lecroyeve ponudbe. Sedaj je že znano
več podatkov, in sicer za
oba modela te serije:
8300 in 8500.
LeCroy omenja pri seriji
Wavemaster 8000 novo tehnologijo X-Stream, s katero naj bi omogočili deset

do stokrat hitrejšo obdelavo zajetih vzorcev kot do sedaj
in lažjo, bolj intuitivno analizo, dolgih, kompleksnih signalov. Zaenkrat je to vse, kar lahko rečemo o osciloskopih. Kaj več o tem bomo lahko napisali, ko bomo stvari
lahko videli na mizi.
A

Novo na tržišču - industrijski
laserski tiskalnik DSL1
Informacije: EMA d.o.o., Celje
Podjetje EMA d.o.o. iz Celja predstavlja nov tiskalnik za lasersko označevanje na našem tržišču. Tiskalnik
DSL1 uporablja lasersko svetlobo,
ki jo generira CO2 laserska cev. Ker
gre za t.i. vektorski laser, ima vgrajeno samo eno lasersko cev, ki generira en laserski žarek. Preko sistema
dveh zrcal (X in Y zrcalo) se laserski
žarek odklanja in preko leče usmerja na izdelek. Laserski žarek se nato
z veliko hitrostjo (do 5 in več m/s)
pomika po izdelku in piše oz. označuje izdelek. Dejansko piše kot grafični tiskalnik. Tiskalnik sestavljajo
laserska glava (laserska cev, optika),
krmilnik (uporabniški vmesnik - PC platforma, MS Windows okolje, barvni ekran,
disketna enota) in kabel krmilnik - glava.
Tiskalnik programiramo s programom
Dynamark preko krmilnika. Tiska lahko
26 različnih slogov pisave, grafike, logotipe, črtne in 2D kode, ima generatorje
ure, serijske številke, oznake izmen; natisne do 1.500 znakov na sekundo na
območje do 60 x 60mm; tudi za linije
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Modem za komunikacijo po
energetskem omrežju
Informacije: IC elektronika d.o.o.
ALPS, znani proizvajalec konektorjev
in kablov je predstavil svoj prvi VLSI
komunikacijski čip. Stvar je v bistvu
modem, namenjen komunikaciji po
enrgetskem omrežju. Čip baje priklopimo neposredno na napajalno napetost,
pri komunikaciji pa uporablja spreadspectrum modulacijo in zavzema frekvenčni pas od 4 do 20 MHz ter ponuja
hitrosti prenosa od 2.5 MBps do 24
Mbps. Pri ALPS-u vidijo trenutno rešitev kot hrbtenico bodočih domačih
žičnih omrežij, ki naj bi ob brezžičnem
IEEE 802.11a in "BlueTooth"-u predstavljala smiselno celoto. V bodočnosti
pa naj bi bodo predstavili podobne
komponente tudi za omenjena standarda. Več informacij lahko dobite na
http://www.alps.co.jp/press/new
2002/0425b-e.htm.

Invensys objavil integrirano rešitev
BAAN <> Wonderware InTrack
Informacije: WW Engineering
Dolgo pričakovana rešitev z integrirano povezavo BAAN ERP sistema in
Wonderware InTrack modula je končno realizirana! Neposredno prenašanje
podatkov iz poslovnega v proizvodni
informacijski sistem in obratno je
dejansko prva integrirana rešitev ERP
<> MES ta trenutek na tržišču.
Zelo pomemben podatek za vse obstoječe in potencialno nove uporabnike
BAAN informacijskega sistema - več na
to temo si lahko preberete na spletu:
http://www.wonderware.com.

Izjemno prepričljiva demonstracija SuiteVoyager 2.0

hitrosti do 396 metrov na minuto.
Možnosti aplikacij tiskalnikov DSL 1 so
predvsem v tobačni, prehrambeni, kozmetični in industriji pijač ter farmaciji.
Najbolj primerni materiali so vse vrste
papirja in kartona (vse vrste potiskane in
nepotiskane embalaže), razne potiskane
folije, eloksirani aluminij, pobarvane
kovine (folije), PET in PVC plastika ter
nekatere vrste stekla.
A
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Informacije: WW Engineering
Na industrijskem sejmu v Hannovru
ste(smo) se lahko v živo prepričali o
delovanju po našem (in ne samo našem) mnenju dejansko najboljšega industrijskega Internet portala na tržišču
- SuiteVoyager 2.0. Predvsem sta impresionirali hitrost, enostavnost izdelave
portala ter široka namembnost za najrazličnejše uporabnike ("Real-time"
vizualizacija, poročila, grafi in poizvedbe iz centralnega strežnika IndustrialSQL itd. WW Engineering pripravlja
jeseni serijo predstavitev novih produktov (IndSQL 8.0, SuiteVoyager 2.0, ActiveFactor3.2.1) po Sloveniji - zato ne
zamudite vabila, ki ga boste prejeli še
pravočasno.

EXPRESS NOVICE - Radijske postaje za službeno in prostočasno uporabo

Talkabout T6222
radijska postaja za službo in prosti čas
Informacije: Igor Zajelšnik, Elektrotehna ELZAS

dkar je v veljavi novi standard PMR 446, ki dovoljujejo delo
brez radijskega dovoljenja, se je na trgu pojavila množica
ročnih radijskih postaj majhne moči. Seveda je svoje modele
predstavila tudi Motorola, katere zastopnik v Sloveniji je Elektrotehna ELZAS iz Ljubljane. Podobno kot pri GSM napravah je tudi pri
teh malih ročnih radijskih postajah vgrajeno ogromno funkcij, o
katerih smo nekoč le sanjali. Poglejmo si model, ki ga Motorola ponuja tudi pri nas.

O

Radijska pos ta ja - PMR
446
Najprej pa poglejmo, kaj pomeni oznaka PMR
446. To je novi
standard za prosto uporabo radijskih postaj, kjer
radijsko dovoljenje ni potrebno.
PMR pomeni Private Mobile Radio, številka pa frekvenčno območje, v katerem
postaja deluje. Po tem standardu je omejena tudi moč in s tem doseg postaje.

lo primerne za komunikacijo med avtomobili ali na plaži, saj lahko število porabljenih GSM impuzov v tujini kar hitro
naraste preko cene para takšnih postaj.
Seveda pa so te vrste postaje izredno primerne za uporabo na delovnem mestu,
še posebno v gradbinstvu. Poglejmo si
nekaj primerov uporabe za službene in
prostočasne dejavnosti. Kot pripomoček
za komunikacije pri delu:
Hoteli in turizem
autokampi, terme
trgovski centri
skladišča - spedicije
transport in promet
gradbeništvo
industrijski objekti
narodni parki
varnostne službe
geodetske službe
muzeji, kulturne
ustanove
šport in rekreacija
Za uporabo kot del
opreme za prosti čas:
Smučanje
vodni športi
pohodništvo

Maksimalna izsevana moč ERP je 500
mW, s tem pa so dosegi omejeni na največ 3 km, v prostoru z ovirami (drevje,
zgradbe,...) pa še na manj, tja do 300 m.
Postaje smemo prosto prenašati v države
podpisnice sporazuma CEPT (večina evropskih držav članic EU, Hrvaška, ZDA
itd. …)

planinarjenje
gobarjenje
padalstvo-zmajarstvo
lov, ribolov
kolesarjenje
jadranje
golf
jahalni športi

Uporaba

Talkabout T6222

Uporaba teh ročnih postaj je dovoljena
brez radijskega dovoljenja v večini držav
EU in tudi v sosednji Hrvaški. Če greste s
prijatelji na dopust, so takšne postaje ze-

Ročna radijska postaja za prosti čas, ki jo
ponuja Motorola je majhna, kompaktna
in zmogljiva. Vrsta vgrajenih funkcij ji
omogoča učinkovite komunkacije:

AVTOMATIKA
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EXPRESS NOVICE - Radijske postaje za službeno in prostočasno uporabo

8 Kanalov
38 PL kod
Zaklepanje tipk
Osvetljeni prikazovalnik
Nastavljiva občutljivost mikrofona pri
Vox-u
Indikator zasedenosti kanala
Vox z avdio priborom (prostoročno
delovanje)
Indikator napolnjenosti baterije
Avtomatski izklop
Nastavljivi toni zvonenja(10)
Skeniranje kanalov-iskanje aktivnih
kanalov
Hitri polnilec + NiMH Battery
Vrtljiva zaponka za pas
Opozorilni ton po oddaji
Kodiranje govora
Vibraklic - VIBRA
CALL, vibracijski
diskretni poziv
KODIRANJE GOVORA-otežuje prisluškovanje
Med zanimivimi funkcijami T6222 naj
omenim uporabo in-

ternega VOX-a,
kjer ne potrebujemo dodatnega avdio pribora. Funkcijo se vključi
programsko.
Uporaba skeniranja omogoča uporabniku, da posluša in oddaja na predprogramiranih kanalih ali na vseh kanalih. Za vseh 312 pogovornih skupin izberite kanal s PL kodo “O”. Postaja je takrat
v tako imenovanem odprtem oz. Squelch
načinu delovanja.

T6222 pribor
Tudi množica dodatnega pribora, ki

ENTN4030AR (EU)

ENTN9399AR

komunikacije še dodatno olajša, je na
voljo pri Motoroli. Slušalke s protihrupnim mikrofonom, vodotesne torbice,
polnilci za akumulatorje, torbice za na
pas, rezervne akumulatorske baterije za
večkratno polnjenje, itd.
ENTN8868AR - Slušalke s protihrupnim
mikrofonom omogočajo enostavno upo-

EHLN9580AR

ENTN8868AR

EXPRESS NOVICE - Radijske postaje za službeno in prostočasno uporabo/Obisk Exider-ja

rabo tudi v hrupENTN4030AR
nem okolju, omo(EU) - Komplet za
polnjenje baterij
goča jo VOX navsebuje NiMH bačin delovanja in
terijo, polnilnik z
so posebej primenosilcem. Omogorne za prostoročča avtomatsko in
no uporabo.
EHLN9580AR hitro polnjenje baVodotesna plasti- Multifunkcijski displej
terije. Baterija se
čna torbica ponulahko polni samoja zaščito pred vodo in je nepotopljiva.
stojno ali skupaj s postajo.
ENTN9395AR - NiMH baterija omogoča
Obvezna je pri vseh vodnih športih.
ENTN8870BR ponovno - večkraLahka diskretna
tno polnjenje.
slušalka z mikroTalkabout T6222
fonom in gumbje mala ročna raom za oddajo omdijska postaja, ki
ogoča dobro kojo lahko uporabmunikacijo brez
ljamo kjerkoli, pa
motenj in internaj si bo v službefenc.
ENTN9399AR - Barvo ročne postaje lahko izberemo
ne namene ali za
Torbica za pas ali
zabavo, zato ne bi
roko. Priročna torbica, ki se lahko pritrdi
smela manjkati v katerikoli opremi. Za
na pas ali roko. Idealna je za aktivne
več informacij pokličite na Elektrotehno
športne navdušence. Radijska postaja je
ELZAS ali pa pobrskajte po spletni strani
http://commerce.motorola.com/consuv njej varno pritrjena. Lahko se uporablja
mer/QWhtml/2way_cat.html.
skupaj z avdio priborom.
A

Na Siemensovem vlaku prihodnosti
Informacije: SIEMENS d.o.o., Ljubljana
V petek, 19. junija je na železniški postaji ustavil Siemensov vlak Exider in ob 10 uri
dopoldne odprl svoja vrata radovednim obiskovalcem. Vlak je razdeljen tematsko in v
vsakem vagonu je obdelana druga tema. Tisti, ki so pričakovali prikaz kakih
tehnološko zelo zahtevnih stvari so mogoče odšli razočarani a meni se zdi, da je vlak
zadel bistvo - to je poučevanje množic, ki
o Siemensu in avtomatizaciji iz svojega
življenja ne vedo kaj dosti.
In tu so lahko zvedeli stvari na način, ki
jim je pridobljeno znanje vtisnil v spomin
bistveno trajneje, kot če bi to denimo prebrali v časopisu. Poleg nekaj ljudi, ki

spremljajo vlak so bili prisotni domači
strokovnjaki Siemensa, ki so obiskovalce
popeljali skozi vlak, podali dodatna pojasnila in razložili stvari.
Siemens A&D je na devetih vagonih predstavil elemente in rešitve za procesno
tehniko, z geslom ”Totally Integrated
Automation” so predstavili popolnoma združljivo avtomatizacijo, ki prinaša informacijsko prepustnost od proizvodnje do celotnega podjetja (več si oglejte v posebnem
članku v tej številki), pa tudi opremo in rešitve za avtomatizacijo strojev in novosti
inteligentnega upravljanja zgradb ter pomembne produktne inovacije s področja
oskrbe z električno energijo - stikalne omare, produktne nizkonapetostne stikalne
tehnike. Skratka, vlaganje v avtomatizacijo se izplača, še posebno v tako sodobno. A
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STIKALNA TEHNIKA - Odklopniki Record plusTM

Novi kompaktni odklopniki
Record plusTM
Avtor: Samo Babuder, univ.dipl.inž., Metronik d.o.o., Stegne 9a, Ljubljana

Trend v stikalni tehniki je zmanjševanje velikosti komponent in s tem potrebnega prostora v stikalnih omarah in razdelilcih. Družina kompaktnih odklopnikov
Record PlusTM proizvajalca General Electric pomeni nov
korak v tej smeri. Odklopniki Record PlusTM pa sočasno
prinašajo še druge prednosti, ki so podrobneje predstavljene v tem prispevku.
nje časa zastoja zaradi možnosti vrnitNova družive odklopnika v osnovni položaj že
na odklopnitakoj po preobremenitvi.
kov Record
Odklopniki velikosti Record PlusTM
TM
FE so lahko opremPlus je izdelana v dveh
ljeni z visoko
v e l i ko s t n i h
zmogljivo in
razredih in
izmenljivo
pokriva tokovelektronsko
no območje od
prožilno
2 A do 250 A.
enoto SMR1,
Odklopniki so
ki zagotavlja
po tehnični plapre to kov no
ti in videzu izin selektivdelani tako, da se popolnoma prilagajajo
no kratkostizahtevam strank in vrsti uporabe. Na
č n o z a š č i to .
voljo so kot fiksni, natični ali izvlečni,
Enoto odlikujespremlja pa jih široka paleta dodatne
jo šte vil ne pred no sti
opreme.
kot so prikaz preobremenitve, vgrajeni
Manjši tip odklopnika Record PlusTM
temperaturni senzor in indikator za
FD63/160 pokriva območje do 160 A in
nastavitev toka.
predstavlja most med instalacijskimi
Kot zaščita pred diferenčnim tokom so
odklopniki ter industrijskimi odklopniki
na voljo 3 in 4-polne enote z območji do
MCCB. Njegova širina znaša le 81 mm in
250 A in občutljivostjo od 30 mA do 10 A.
je primeren za montažo tudi na DIN
Njihova vgradnja je možna pod ali na
letev.
stran odklopnika. Priključitev je enostavOdklopnika Record PlusTM FE160 in FE
na, saj zahteva le pritrditev glavnih elek250 sta po velikosti večja in pokrivata
tričnih priključkov.
območje do 160 A oz. do 250 A.
Paleta internega pribora (pomožna in
Odklopniki Record PlusTM nudijo elektroalarmna stikala, prožilniki) za Record
mehansko ali elektronsko zaščito. ElekPlusTM je enaka za obe velikosti odkloptromehanski prožilniki
so na voljo v dveh izvedbah. Termično-magnetni
nudijo pretokovno in termično, magnetni pa le
kratkostično zaščito. Te
visoko zmogljive termično-magnetne enote (do
150 kA) so opremljene z
indikatorjem napake, ki
opozarja, ali je nastopila
preobremenitev oziroma kratek stik. Opisana
posebna odlika zagotavlja uporabniku skrajša- Slika 2 - Elektronska prožilna enota
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nikov. Rokovanje z njim je varno in preprosto. Po tem, ko odstranimo pokrov
odklopnika, se le-ta postavi v položaj proženo (tripped). Odklopnik ostane v tem
položaju, dokler ne vrnemo pokrova na
svoje mesto. Vgradnja pribora je preprosta in ne zahteva uporabe orodja.

Slika 3 - Podnapetostni sprožnik
Za upravljanje odklopnika Record
PlusTM je na razpolago več pogonov.
Popolnoma novo tehnično rešitev predstavlja mehanski pogon z vrtljivo ročico,
ki omogoča tri položaje: vključeno, izključeno in proženo (tripped).
Enako velja tudi za električni pogon, ki
sklene kontakte v manj kot 80 ms. Upravljanje odklopnika je lahko električno ali
ročno.

Slika 4 - Ročni pogon s
ključavnico
Poleg družine Record PlusTM nudi GE
Power Controls široko paleto izdelkov
za področje avtomatizacije, nadzora,
energetike in pogonske tehnike v industriji, kot tudi za področje hišnih elektroinštalacij. Ker si podjetje in njegovi zaposleni stalno prizadevajo za tehnično
dovršenost in celovito obvladovanje kakovosti, prihajajo na trg vedno novi in
boljši izdelki. Naj omenim na tem mestu
le nekatere.
Surion motorska zaščitna stikala za
tokove od 0,1 A do 63 A so na voljo v
dveh velikostih, 45 in 55 mm. Predstavljajo nov sistem za zaščito in krmiljenje
motorjev do 30 kW, 400 V AC in tokovnim razponom do 63 A. Pritisni in vrtljivi ročni mehanizem zagotavlja jasen prikaz stanja vključeno, izključeno ali proženo (tripped). V povezavi s kontaktorji (tipa M in tipa CL) predstavljajo idealno

brezvarovalčno kombinacijo za zagon
motorjev. Na voljo je tudi široka paleta
pribora. Stikala Surion odlikuje velika
kratkostična zmogljivost, enostavna in
hitra montaža in vgradnja pomožnih
ko n t a k t o v
na čelno stran stikala.

Slika 5 - Motorska zaščitna stikala SURION
DILOS in
FULOS je
nova generacija bremenskih stikal in varovalčnih bremenskih stikal ter menjalnih
stikal. Stikala
so izdelana v
skladu z najnovejšimi
teh nič ni mi
standardi,
kot so vidna
ločitev kontaktov, pozitivna
indi ka ci ja ko- Slika 6 - Bremenska stikala
ntak- DILOS in FULOS
t o v
(PCI), hitra vključitev in izključitev, neodvisni mehanizem za odpiranje in zapiranje itd. Stikala so
na voljo za območje od 16 A do
4000 A. Prednost najnovejšega
tipa stikala DILOS-S je, da imajo
vse izvedbe od 800 A do 3150 A enake
mere.
M-PACT zračni odklopniki do 4000 A
ustrezajo najvišjim zahtevam po hitrem
zaznavanju in odzivu na napake v nizkonapetostnih omrežjih ter jih varujejo pred
okvarami, s tem pa zmanjšujejo stroške
popravil in
skraj šu je jo
čas izpada.
Elek t ro n ski
zaščitni rele
M-PRO zagotavlja niz
p re d n o s t i ,
kot so zanesljiva zaščita
pred obremenitvijo,
kratkim sti- Slika 7 - Zračni odklopnik
kom, zeme- serije M-PACT
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ljskim stikom in možnost komunikacije z
nadrejenimi nadzornimi sistemi.
ASTAT Plus mehki zagoni in frekvenčni pretvorniki VAT 20 ter VAT 2000
omogočajo zanesljivo krmiljenje in zaščito motorjev kot tudi zaščito vira napajanja in bremena. Med številnimi funkcijami, ki jih nudi mehki zagon ASTAT Plus,
so tudi zaznavanje izpada ene izmed faz, možnost priklopa vzporednega kontaktorja in preprečitev povratnega hi- Slika 8 - mehki zagon ASdrav lič ne ga TAT PLUS
udara pri zaustavitvi črpalk. Frekvenčne pretvornike VAT
20 in VAT
2000 odlikujejo samonastavitev (auto tuning), Slika 9 - frekvenčni pretvorvarčevanje z nik VAT 20
energijo, serijsko vgrajeni komunikacijski modul in
druge lastnosti.
AS-Interface komunikacijske naprave pokrivajo najnižjo komunikacijsko raven industrijske avtomatizacije. Povezujejo tipala, aktuatorje, tipkala, končna stikala itn. z nadzornim sistemom. GE Power Controls nudi široko paleto AS-I elementov in pribora, ki omogočajo izgradnjo AS-I instalacije: 4 različni tipi Master
enot, Gateway na Device Net in PROFIBUS DP, dva tipa napajalnikov (2,4 A in
7A) in druge.
GE Power Controls je evropski del velike mednarodne skupine GE Industrial
Systems in eno od glavnih področij delovanja koncerna General Electric. V
Metroniku, ki je pooblaščen distributer
GE Power Controls za Slovenijo že od
leta 1996 nudimo uporabnikom vse potrebne storitve v zvezi z dobavo in uporabo omenjenih izdelkov. Več o izdelkih
GE Power Controls lahko najdete na
spletnem naslovu www.metronik.si in
www.gepowercontrols.com. Z veseljem
pa bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja in mnenja, ki jih lahko pošljete na eA
naslov samo.babuder@metronik.si.
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Glavno stikalo
Avtor: Janez Kokalj, ELSING d.o.o., Ljubljana

Nizkonapetostna stikalna oprema je pogosto sestavni
del naprav ali procesov, s katerimi se ukvarjajo avtomatiki. Zato smo se odločili, da bomo v naslednjih številkah revije predstavili osnovne pojme in zahteve za
pravilno razumevanje in izbor posameznih aparatov.
Prvi članek je namenjen problematiki glavnega stikala. Osnovne zahteve zanj so definirane v standardu EN 60204-1
(Električna oprema strojev). Ena od osnovnih zahtev tega standarda je, da ima vsak stroj oz. dovodni stikalni blok možnost prekinitve napajanja. Napajanje moramo prekiniti, kadar npr. krmilje servisiramo ali dograjujemo. Prekinitev napajanja mora biti izvedena
z ustrezno izbranim in pravilno vgrajenim aparatom.
Izvedbe glavnega stikala
Že omenjeni standard EN 60204-1 v
poglavju o prekinitvi napajanja ne govori
več o glavnem stikalu, pač pa o napravi
za prekinitev napajanja. Naprava za prekinitev napajanja je namreč lahko tudi
kombinacija vtičnica/vtikač, kadar nazivni tok stroja ne presega 16A oz. moči
3kW. Navadno pa imamo opravka z glavnim stikalom, ki je lahko:
1. Bremensko
ločilno stikalo - z ali brez
varovalk (Last- Slika 1 - Bremensko ločiltrennschalter, no stikalo
Switch-disconector),
2. Ločilno stikalo z ali brez
varo valk , ka d a r l a h k o z Slika 2 - Ločilno stikalo
njim zagotovimo predhodni izklop bremenskega toka
(Trennschalter, Disconector),
3. Odklopnik
(Leistung sch alter, CircuitSlika 3 - Odklopnik
breaker).
Za glavno stikalo je najprimernejša uporaba bremenskega ločilnega stikala.
Bremenska ločilna stikala pa imajo lahko
dvopoložajni mehanizem "0-1" ali pa tripoložajni mehanizem "0-1-izpad", pri
katerih lahko s prigraditvijo sprožnika
stikalo izključimo tudi daljinsko.
Kot glavno stikalo lahko uporabimo tudi
odklopnike, vendar le tiste, ki imajo
ustrezno ločilno razdaljo med kontakti
(npr. Moellerjevi odklopniki). Zavedati
pa se moramo, da so v primerjavi z bre-
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menskimi ločilnimi stikali odklopniki
dražji. Napajalni kabli so običajno ščiteni
na mestu priklopa, zato zaščita na mestu
glavnega stikala razen v posebnih primerih ni potrebna.

Slika 4 - Zaščita na odvodu
V nadaljevanju se bomo posvetili zahtevam za glavno stikalo, kadar imamo
opravka z eno od preje naštetih treh
možnosti. Z detajli ne bomo pretiravali,
saj navsezadnje članek ni namenjen izdelovalcem glavnih stikal, pač pa njihovim
uporabnikom. Določene stvari pa enostavno moramo vedeti, saj vsako stikalo
ni primerno za glavno stikalo.

Zahteve za glavno stikalo
Stikalo mora imeti samo en položaj "Vključeno" in samo en položaj "Izključeno",
označena z "I" in "O". Kadar imamo opravka z odklopnikom, lahko nastopa tudi
znak "+" za indikacijo izpada. Dvosmerno
stikalo 1-0-2 npr. v funkciji glavnega stikala ni dovoljeno.

STIKALNA TEHNIKA - Glavno stikalo

Indikator je lahko v položaju "Izključeno"
šele, ko je stikalo dejansko izključeno.
Stikalo mora zagotavljati ločilno funkcijo
- izolacijska razdalja med vsemi kontakti
mora biti dovolj velika. Vsako odmično
stikalo zaradi premajhne kontaktne razdalje ne more biti glavno stikalo.

trolirani, čim hitrejši ustavitvi. Glavno
stikalo ima lahko motorni pogon za
daljinsko posluževanje, vendar mora
imeti hkrati tudi možnost ročnega posluževanja.
Glavno stikalo mora imeti možnost, da ga
v položaju "Izključeno" zaklenemo. To
velja tako za lokalno (ročno) kot za
daljinsko (motorni pogon) posluževanje.
Skladno z našo zakonodajo mora glavno
stikalo prekiniti vse faze, ni pa treba prekiniti nevtralnega vodnika.
Izklopna zmogljivost stikala mora presegati vsoto nazivnih tokov porabnikov,
povečano s tokom zavrtega največjega
motorja.

Montaža stikala

Slika 5 - Odklopnik z ročko za posluževanje
na boku omare
Ročka za posluževanje stikala mora biti
zunaj stikalnega bloka (na vratih ali
boku) in mora biti črna ali siva. Lahko je
tudi rdeča na rumeni podlagi, vendar le,
kadar je stikalo tudi v funkciji izklopa v
sili. V določenih primerih, npr. kadar se
preko tega glavnega stikala napaja tudi
krmilnik, ali če določene motorne pogone zaviramo z reverziranjem, glavno sti-

Slika 6 - Ročica stikala
kalo ni stikalo za izklop v sili, zato mora
biti ročica siva ali črna. Izklop v sili
namreč ne pomeni zahteve po prekinitvi
dovoda energije, pač pa zahtevo po kon-

Ročica stikala mora biti vgrajena na višini 0,6 do 1,9m (priporočeno do 1,7m).
Zapahovanje vrat, kadar je stikalo vključeno, ni zahtevano. Lahko pa je zaradi
vgrajene opreme in lokacije stikalnega
bloka priporočeno.

Napajanje mimo glavnega
stikala
Določeni porabniki v stikalnem bloku se
lahko napajajo mimo glavnega stikala in
ostanejo pod napetostjo tudi ob izključenem glavnem stikalu. Ti porabniki so
lahko:
razsvetljava stikalnega bloka,
vtičnice v stikalnem bloku, namenjene za vzdrževanje,
podnapetostni sprožniki,
medsebojne blokade dovodnih stikal,
določena elektronska vezja, npr.
krmilnik.
Vse te instalacije morajo biti posebno
označene (znak strele), pripadajoči vodniki so oranžne barve, v dokumentaciji
morajo biti posebno poudarjene.
Kadar ima stikalni blok več virov napajanja, morajo biti med napravami za prekinitev napajanja blokade za preprečitev
nenormalnega stanja, če lahko zaradi
tega pride do okvare.
A
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Robotska merilna celica
Avtor: Mitja Pregelj, Magneti Ljubljana d.d.

agotavljanje brezhibnosti izdelkov je
danes že samo po
sebi razumljivo in pričakovano, zato mnogo proizvajalcev izvaja 100%
kontrolo izdelkov pred
odpremo izdelkov h kupcu, ali pa že med samim
proizvodnim procesom.
Enemu takšnih nadzorov
kvalitete izdelkov je v
podjetju MAGNETI Ljubljana d.d. namenjena robotska celica za kontrolo
magnetnih lastnosti magnetov.

Z

Opis preskusne metode
Merjence, v našem primeru valjaste magnete z luknjo, ki so na
mestu za prijem, robot prime in
postavi v merilni jarem na pozicijsko iglo. V jarmu se magnet
namagneti. Po končanem magnetenju se ga izvleče in izmeri
inducirano napetost. Vrednost
inducirane napetosti se nato primerja z mejno vrednostjo (magnetno mejo), in na podlagi primerjave določi status "magnetno
dober" ali "magnetno slab". Meritvi sledi
razmagnetenje v merilnem jarmu, da se
magneti pri odlaganju med seboj ne
"sprimejo". Po razmagnetenju robot odloži magnet v zaboj, odvisno od rezultata
meritve (zaboj 1 in 2 na sliki 1).

Sklopi robotske celice
Robotska celica je zgrajena modularno iz
samostojnih sklopov in naprav:
logični krmilnik in panel operaterja,
robot s podstavkom in krmilno enoto,
magnetizer,
merilni inštrument - fluksmeter,
merilni jarem,
dodajalni sistem,
zaboja za dobre in slabe magnete.

Nadzor in vodenje delovanja

Slika 1 - Tloris robotske merilne celice
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Vodenje procesa je razdeljeno med krmilno enoto samega robota in Siemensov logični krmilnik. Med seboj komunicirata preko digitalnih vhodov in izhodov. Tako "robot" javlja logičnemu krmilniku pozicijo oz. točke v katerih je, krmilnik pa na podlagi teh podatkov krmili
ostale naprave. Seveda krmilnik vodi tudi
delovanje robota, na primer odlaganje
magnetov v zaboj dobrih ali slabih, brisanje registrov …

AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV - Robotska merilna celica

Robot Fanuc LR Mate 100i
Robot spada v družino majhnih robotov,
saj lahko prenaša bremena do 3 kg. Ima 5
prostostnih stopenj, hitrosti rotacij posameznih osi pa so od 180°/s do 272°/s.
Robotski krmilnik skrbi za delovanje

nimi elementi na vratih kletke in tipko
izklop v sili.
Za konfiguriranje in pisanje programa
ima robot še ročno krmilno napravo
(ang. Teach pendant).

Magnetilno - merilni
sklop

Slika 2 - Prostostne stopnje robota
servo motorjev "sklepov", za preračunavanje njihove kinematike in komunikacijo z okolico. V našem primeru komunicira s Siemensovim krmilnikom in varnost-

Slika 3 - Robot med preskušanjem

vpisom mejne vrednosti v vnosno polje
panela operaterja, drugi pa je z meritvijo
etalonskega magneta. Na določenem
prostoru v delovnem prostoru robota se
nahaja etalonski magnet, ki služi predvsem spremljanju lezenja (ang. drift)
meritev. Vsakih nekaj 100 meritev (perioda je nastavljiva na panelu operaterja)
robot prekine meritve merjencev in
pomeri etalonski magnet. Meritev etalonskega magneta ponovi 5 krat zapored,
in če povprečje teh petih meritev odstopa več kot je dovoljeno, sistem opozori

Kot sem opisal že v uvodu je
magnete potrebno namagnetiti, izmeriti magnetni fluks,
in jih razmagnetiti. Magnetenje in razmagnetenje sta podobni aktivnosti,
v grobem bi lahko rekli, da sta le
oblika in dolžina
tokovnih impulzov v navitju različni. Za te impulze "skrbi" magnetilno razmagnetilna naprava.
Kot vidimo na
sliki 4, je merilni
jarem sestavljen
iz dveh parov navitij, samega
jedra (ali kar jarma), nosilca
magneta in pozicijske igle.
Slika 4 - Vzdolžni prerez merilnega jarma

na odstopanje. Namreč, če je vrednost
Merilni inštrument je elektetalonskega magneta spremenjena, poronski fluksmeter, na vhod
meni, da je prišlo do motenj ali napak v
katerega sta povezani merilmerilnem sistemu, ki vplivajo na rezultani navitji s slike 4. Rezultat
te meritev. Prav to merjenje etalonskega
meritve, ki jih inštrument
posreduje krmilniku preko RS232 vodila, se
izpiše tudi na
panelu operaterja na sliki 5. Rezultat meritve se
seveda primerja
z mejno vrednostjo (magnetno
mejo), in če je
trenutna izmerjena vrednost večja od mejne, je
magnet magnetno ustrezen (dober), če pa je manjša, je magnet
magnetno neustrezen (slab).
Postavljanje magnetne meje je
možno na dva
nači na. Prvi na čin je z direktnim Slika 5 - Fluksmeter in panel operaterja
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magneta pa se lahko uporabi tudi za
korekcijo merilnega rezultata. Ta korekcija se izvede posredno, saj se povprečje
meritev etalona vpiše kot novo magnetno mejo. To korekcijo je mogoče tudi
izklopiti.
Takšen način korekcije (ali avtokalibracije) je mogoč le pri linearnih merilnih
sistemih, kar pa opisan sistem je.

Dodajalni sklop
Magneti se neurejeni stresejo v rotacijski
vibracijski dodajalnik (slika 6), ki jih

uredi in pravilno orientira (magnet mora
stati navpično, da ga robot lahko postavi
na pozicijsko iglo v jarmu). Tako urejene
magnete do robotske celice transpontira
linijski vibracijski dodajalnik na sliki 7.
Ko je zaloga magnetov na linijskem dodajalniku dovolj velika, se prekine žarek
optičnega senzorja (rdeč viličast senzor
na sliki 7), in rotacijski dodajalnik preneha dodajati magnete linijskemu dodajalniku. S tem se prepreči tudi prekomirno
kopičenje magnetov na izhodu rotacijskega dodajalnika.

Zaključek

Slika 6 - Rotacijski vibracijski dodajalnik

Opisana avtomatiza ci ja ope ra cij z
ro bot skim mani pu la tor jem se zdi
morda na prvi pogled nekoliko počasna, saj je kapaciteta 6 kosov na
minuto, a če upoštevamo, da opravlja štiri operacije,
ki so bile prej ločene, je pridobitev
kar velika.

Slika 7 - Linijski vibracijski dodajalnik

Po končanem poskusnem delovanju
se je izkazalo, da
če magnete merimo v robotski celici odpade še četrta
operacija, test razmagnetenja. Ta test je bil namreč pri
ročnem razmagnetenju nujen, saj se
mag ne ti niso do volj raz ma g ne ti li.
Razmagnetili se niso posamično, kot
sedaj, am pak po
več skupaj.
A

RAZLOGI, ZAKAJ SE SPLAČA POSTATI
NAROČNIK REVIJE AVTOMATIKA!
•Naročnik dobi revijo na dom/delovno mesto!
•Naročnik dobi eno številko revije - brezplačno!
•Naročnik dobi arhivsko zgoščenko - brezplačno!
•Naročnik dobi zgoščenko CD HYDRA, na kateri je tudi
revija ELEKTRONIKA in vse tisto, kar ne prenese papir!
Tudi to - BREZ PLAČ NO!
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Avtomatizacija umerjanja
analognih merilnikov
z vrtljivo tuljavico
Avtor: Jani Marinšek, univ. dipl. inž., Iskra Instrumenti d.d.

SKRA Instrumenti d.d. smo podjetje z več kot petdesetletno
tradicijo na področju razvoja in proizvodnje električnih in
merilnih instrumentov ter opreme. Izdelke, ki so plod domačega znanja, odlikuje natančnost izdelave, zanesljivost delovanja
in kakovost. Naše izdelke boste opazili po razpoznavni blagovni
znamki, prodajajo pa se tudi pod znanimi tujimi blagovnimi znamkami, kar dokazuje, da v svetovnem merilu spadamo med najboljše proizvajalce na področju merilno regulacijske tehnike. Kot
dokaz zaupanja smo v zadnjem času, s partnerji iz zahodne Evrope,
uspešno razvili več zahtevnih izdelkov.

I

Smernice
Naš proizvodni program merilnih instrumentov je v grobem razdeljen na elektronske in analogne instrumente. V zadnjem času narašča povpraševanje po elektronskih instrumentih in s tem seveda
tudi delež proizvodnje le-teh. Konkurenca na tem področju je močna, kar vzpodbuja proizvajalce k neprestanemu razvoju novih izdelkov. Na področju analognih
instrumentov je stanje nekoliko drugačno. Tukaj ni toliko prostora za razvoj novih izdelkov, korak s konkurenco lahko
držiš z nenehnim zniževanjem cen. Rešitev vidimo v tehnološkem posodabljanju
proizvodnje.
Na tem mestu bi radi predstavili avtomatsko umerjanje analognih merilnih instrumentov z vrtljivo tuljavico. Rešitev je v
celoti plod lastnega znanja in je le del
sklopa avtomatizacije umerjanja. Začeli
smo z avtomatskim umerjanjem merilnikov frekvence z jezički, v načrtih pa

Slika 1 - Analogni merilniki z vrtljivo tuljavico

imamo še avtomatsko napravo za umerjanje merilnikov z vrtljivim železom.

Princip umerjanja
in predhodno stanje
Sam postopek umerjanja je dokaj enostaven in temelji na slabljenju magnetnega
polja v katerem se nahaja tuljavica. V ta
namen uporabljamo slabilno napravo.
Del te naprave je tuljava, s katero ustvarjamo želeno elektromagnetno polje v
katerem oslabimo magnet merilnega
sistema. Postopek je enosmeren, kajti če
magnet preveč oslabimo je potrebno
ponovno magnetenje ali celo menjava
magneta. Delo je potekalo ročno, hitrost
je bila zelo odvisna od izkušenosti delavca. Z novim postopkom izločimo človeški faktor in zelo skrajšamo čas umerjanja, saj delavec, ki streže avtomat, v tem
času opravlja dodatno operacijo.

Strojna oprema
in komunikacija
Za umerjanje merilnikov z vrtljivo tuljavico potrebujemo kalibrator, s katerim
nastavljamo referenčno vrednost (napetost, tok) in slabilno napravo za slabljenje
vzbujevalnega magneta merilnega sistema. Za zaznavanje dogajanja smo uporabili črno-belo CCD kamero, vse skupaj pa nadzoruje in krmili osebni
računalnik. Kamera je na računalnik
povezana preko video kartice,
ostale naprave pa na serijski vhod
računalnika. Vmes smo vstavili
MI485 komunikacijski vmesnik z
AC pomožnim napajanjem (lastni
proizvodni program), da ne bi

AVTOMATIKA

25/2002 19

AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV - Avtomatizirano umerjanje instrumentov

Slika 2 - Shema zgradbe avtomatske naprave
imeli težav s priključevanjem dodatnih naprav (RS485 komunikacija dovoljuje
hkratno priključitev do 32 naprav).
V prvi fazi avtomatizacije smo se omejili
le na merilnike enosmernih veličin.
Uporabili smo enosmerni kalibrator,
katerega smo predelali na ta način, da ga
lahko krmilimo z računalnikom. V klasični kalibrator smo vstavili programirljiv
merilni pretvornik MI416 (z modulom za
serijsko komunikacijo RS485 - slika 3), ki
v kalibratorju služi kot dajalnik reference. Le-to sedaj lahko krmili računalnik.
Za krmiljenje slabilne naprave smo uporabili enak merilni pretvornik, v katerega
smo vgradili dodatni rele, ki nam služi za
proženje naprave.
Za zajem slike je uporabljena črno-bela
CCD kamera COHU 1100 in zoom objektiv H6-X8II (8-48mm F 1:1.0), ki ga potrebujemo zaradi umerjanja različnih velikosti merilnikov. Uporabili smo Matrix
Vision sigma-SLC video kartico in pripadajoči gonilnik, s katerima imamo izkušnje že s predhodnega projekta avtomatskega umerjanja merilnikov frekvence z
jezički. Osnovo programa za zajem in
obdelavo slike smo razvili pri prejšnjem
projektu, prvič pa smo se lotili odčitavanja vrednosti pri 90 stopinjskih merilnikih s kazalcem. Tukaj je bil prihranek

precejšen, kajti univerzalni programi za
obdelavo slik, ki se pojavljajo na tržišču,
so zelo dragi in jih je potrebno kupiti za

Slika 4 - Uporabniški vmesnik za okolje Windows

vsako nadaljnjo aplikacijo. Stroški razvoja
so bili nižji že od enkratnega nakupa
tovrstne programske opreme. Pri nas
imamo v načrtu več umerjevalnih mest,
kasneje razvoj avtomatskega umerjanja
merilnikov z vrtljivim železom, kjer bomo uporabili isti program in pokazalo se je
tudi že zanimanje tujih partnerjev za to opremo.
Nadzorni program in
uporabniški vmesnik
Kot smo že omenili
ves potek umerjanja
nadzoruje osebni računalnik. Vsi programi so izdelani s pomočjo programskega
orodja Visual Basic.
Posebej smo naredili
Slika 3 - Merilni pretvornik MI416 in komunikacijski vmesnik MI485 posamezne dele pro-
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grama, kot so program za zajemanje video slike, vmesnik za krmiljenje slabilne
naprave, vmesnik za krmiljenje kalibratorja. Vse smo posamično testirali, dograjevali in nazadnje združili v glavnem programu. Poleg teh je zelo pomemben sam
algoritem umerjanja. Ogrodje tega algoritma je dokaj preprosto, vendar je bilo
kasneje v optimizacijo delovanja potrebno vložiti veliko časa in truda. Naš cilj je
bil umerjanje v najkrajšem času, pri tem
ohraniti visoko stopnjo zanesljivosti, program pa naj bi ostal čim bolj univerzalen,
kar pomeni čim manj sprememb parametrov za umerjanje različnih območij
merilnikov.

AVTOMATIKA

Uporabniški vmesnik je prikazan na sliki
4 in je zasnovan tako, da omogoča zelo
enostavno upravljanje z avtomatom.
Uporabnik mora pri menjavi velikosti
merilnikov nastaviti objektiv kamere, na
računalniku vpisati tip in območje merilnika potem pa le še zagnati program. Ko
je vse to nastavljeno in poteka umerjanje
serije enakih merilnikov, umerjevalec
samo vstavlja merilnike v napravo in s
pritiskom ene tipke sproži umerjanje.
Z avtomatizacijo umerjanja merilnikov z
vrtljivo tuljavico smo precej skrajšali čas
umerjanja, seveda stroške, pomembno
pa je tudi to, da za delo ni več potreben
izkušen delavec in ga v primeru odsotnosti hitreje nadomestimo. S tem projektom smo v podjetju rešili prvi segment v
sklopu zastavljenih nalog s področja
umerjanja analognih instrumentov s
kazalcem in z veseljem gledamo naprej
A
proti novim ciljem.

AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV - Sledenje sestavin v izdelkih

Sledenje sestavin v
živilskih izdelkih
V nekaj sekundah je možno ugotoviti, iz katere perutninske farme prihaja meso v pašteti
Avtor: Vitja Matjašič, Špica International d.o.o.

pica je z opremo
za branje črtne
kode sodelovala pri opremljanju nove tovarne Droge v Izoli. Z dr. Sašo Sokolićem iz podjetja Metronik smo se pogovarjali
o sledljivosti izdelkov,
o tem, kaj pomeni urejena sledljivost za slovenska podjetja, ki želijo izvažati v Evropsko
unijo, in o vlogi, ki jo
čitalniki črtne kode igrajo v sistemu sledljivosti v novi tovarni
Droge.

Š

Avtomatizirana proizvodna linija v Drogi, Izola.
Kakšen pomen se skriva v pojmu
sledljivost? Ali gre za neke vrste
detektivsko raziskovanje sestavin, ki
jih vsebujejo posamezni izdelki?
Sledljivost ni kakšen bav-bav. Sledljivost
imamo doma pri plačevanju računov. Sledljivost je pojem, s katerim se srečujemo
v vsakodnevnem življenju. V panogah,
kot sta farmacija in živilska industrija,
podjetja vzpostavljajo proces sledljivosti,
s katerim spremljajo svoje izdelke od trenutka, ko so zanje pridobila surovine in
ko izdelki dejansko še ne obstajajo. V ži-

Z dr. Sašo Sokolićem iz podjetja Metronik smo
se pogovarjali o sledljivosti sestavin v živilskih
izdelkih
vilski industriji morajo na primer točno
vedeti, kako so izdelki narejeni. Veterinarska inšpekcija zahteva, da lahko v vsakem trenutku dobi podatke, iz katerih
sestavin je posamezen izdelek sestavljen.
Temu rečemo tudi materialna sledljivost
izdelkov. Če vzamete neki izdelek v kate-

rikoli trgovini, boste opazili niz številk,
po katerih proizvajalec lahko ugotovi
točno sestavo izdelka, z vsemi podrobnostmi. Za vsako pašteto, ki jo v katerikoli trgovini v Sloveniji vzamete s police,
lahko recimo v Drogi natančno povedo,
iz katerih sestavin je , kdo je sestavine
dobavil, kdaj so naredili končni izdelek
in po katerem receptu so ga naredili, vse
v nekaj sekundah.
Zaradi strahu kupcev pred novimi
boleznimi in možnostmi okužbe so
živilski izdelki in sestavine, ki jih
sestavljajo, pod povečevalnim steklom. Kako tovarne živilskih izdelkov v Sloveniji skrbijo za sledljivost
sestavin, ki jih vsebuje hrana?
Vse živilske tovarne v Sloveniji niso organizirane na enak način. Nekatere lahko
izvažajo v Evropsko unijo, druge ne.
Eden od kriterijev za izvažanje v Evropsko unijo je pridobitev evropske izvozne
številke, ki jo naše živilske tovarne pridobijo tudi z urejeno sledljivostjo izdelkov.
Evropska izvozna številka je številka, ki je
lastna vsaki tovarni posebej. Tradicionalno so tovarne sledljivost zagotavljale
papirnato, z zapisovanjem podatkov v
zvezke in naknadnim prepisovanjem v
računalniške datoteke. Če želi tovarna
pridobiti evropsko izvozno številko, mora urediti sledljivost na način, ki ni odvi-
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Prevzem materiala v delu visokoregalnega
skladišča. Iz materiala v vrečah bodo na avtomatizirani proizvodni liniji zmešali in pakirali
mešanico za bezgov čaj.
sen od človeškega faktorja, ki ne dopušča
napak in ki je avtomatiziran na celotni
poti materiala - od skladišča surovin, proizvodnje do skladišča gotovih izdelkov.
Za dosego tega cilja je treba veliko narediti: določiti ustrezne delovne postopke,
uvesti črtno kodo ter zgraditi ustrezno
računalniško in informacijsko podporo
celotnemu sistemu.
Droga je v preteklosti na primer urejala
sledljivost z ročnim zapisovanjem podatkov in naknadnim prepisovanjem teh
informacij v računalniški sistem, ki je bil
del poslovnega sistema. Še pred nekaj
leti je bil tak način dela nekaj povsem
običajnega, in če smo odkriti, ga še danes
uporablja veliko proizvajalcev. V grobem
je opisan princip v redu, vendar v takem
sistemu ročnega vnašanja podatkov za
nazaj lahko hitro pride do napak pri
vnosu, lahko jih naredi vsak, ki vnaša
podatke v sistem. Na splošno so se razmere v zadnjih letih zelo zaostrile in

ročni vnos podatkov za nazaj je nekaj,
česar inšpektorji ne marajo.
Droga je eno vodilnih živilskih podjetij v
Sloveniji. Lani so zgradili novo tovarno za
proizvodnjo kave, čajev in paštet, ki je
ena najsodobnejših v tem delu Evrope.
Če vzamemo na primer pašteto: za vsako
"konzervo" posebej je treba točno vedeti,
katero meso je v njej, iz katere šarže
kokoši, s katere farme prihajajo kokoši,
kdaj so prišle v tovarno, katero olje je
dodano v pašteto, koliko soli in katere
vrste je sol, vse začimbe. Droga ima v
računalniškem sistemu recepture za
paštete in te recepture prenese v proizvodnjo, ki je računalniško vodena.
V proizvodnji s čitalci črtne kode iz skladišča prevzemajo sestavine, iz katerih so

Ko material pride v tovarno, skladiščnik formira dospetje in paleto. Material dobi kontrolno
številko, po kateri ga je možno spremljati skozi
vse proizvodne faze.
sestavljene paštete - s čitalcem črtne
kode "poštempljajo" potrebno količino
kokošjega mesa, sol, začimbe in tako
dalje - in prebrane črtne kode se avtomatično zapisujejo. Informacija o surovinah
se skriva v črtni kodi, ki je bila surovinam
dodeljena že veliko prej, preden te vsto-

pajo v proizvodnjo - ob prihodu v skladišče. Na koncu, ko je pašteta narejena, se
na njeno embalažo odtisne posebna številka in iz te številke Droga ve, kdaj in na
kakšen način je bila pašteta narejena, in
ve, katere sestavine so bile pri tem uporabljene. Seveda za vsem tem stoji računalniški sistem, ki na pravi način "sili"
delavce k izvajanju pravih korakov, zapisuje vse potrebne informacije in omogoča hiter prikaz "dosjeja" o konkretni konzervi. V Drogi je ta računalniški sistem
zgradil Metronik.
Doslej smo govorili o sledljivosti
izdelkov v živilski industriji. Za katere panoge bo po vašem mnenju sledljivost izdelkov prav tako zanimiva?
Sledljivost je kot element varnosti za
potrošnika pomembna predvsem v živilski in farmacevtski industriji. Predvsem
za živilsko industrijo sem prepričan, da
trenutno stanje ni dokončno in da se bo
zakonodaja v prihodnje zaostrovala.
Sledljivost je zelo pomembna tudi pri
letalski ali avtomobilski industriji. Če
proizvajalec odkrije napako na seriji
avtomobilskih plaščev, mora vedeti, na
katere avtomobile so bili ti plašči vgrajeni, kam so bili avtomobili prodani, in
konkretne kupce o tem obvestiti. Glavna
razloga za sledljivost sta dva: varnost
končnih uporabnikov in zmožnost proizvajalca, da iz prodaje povleče samo tiste
izdelke, ki so res nevarni, in ne celotne
mesečne proizvodnje. Zelo pomembno
se mi zdi dejstvo, da čedalje več podjetij
uvaja sledljivost, ne da bi jih v to neposredno silila zakonodaja. Interna pravila
kakovosti, predvsem pa želja po čim boljšem obvladovanju procesov, čim manjšem izmetu, čim hitrejšem osvajanju
novih tehnologij proizvajalce silijo v
sledljivost. To pa je problematika, s katero se srečujejo vse panoge.

Izdaja materiala v medfaznem skladišču:
material bo uporabljen pri izdelavi bez-govega čaja na proizvodni liniji.
Članek je bil objavljen v osmi številki
A
glasila V Špici.
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Programiranje, avtomatizacija in meritve na
pralnem stroju s programom LabVIEW
Avtorja: Peter Vrčkovnik, Jože Lukanc, Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

Opisan je program, s katerimi lahko v celoti nadzorujemo proces pranja pralnega stroja, pri tem merimo, opazujemo in shranjujemo veličine. Nadzor vršimo
nad zapahovanjem vrat, vrtenjem motorja v levo in desno stran, centrifugo, ventili, črpalko in grelcem. Merimo temperaturo, obrate motorja in nivo vode.
Temperaturo zajemamo s pomočjo termistorja, ki je vgrajen v bobnu pralnega
stroja. Obrate motorja merimo posredno s taho generatorjem, ki je prav tako vgrajen v samem stroju.
S hidrostatom pralnega stroja merimo nivo vode.
SCXI sistem; sestavljen je iz modulov 1121, 1180 in
terminalnih blokov 1321, 1302. V
programu večino
komunikacije s pralnim strojem poteka preko modula
1180, ki je neposredno povezan s
kartico.
Modul 1121 - štirikanalni univerzaln i p re t vo r n i š k i
modul in terminalS pomočjo SCXI sistema krmilimo proni blok 1321; Upo- Slika 2 - Uporabniški vmesnik za nastavitve in meritve na pralnem stroju
ces in obenem iz procesa zajemamo
raba je namenjena
podatke. SCXI sistem nadzoruje delovave pralnega stroja na napajalno napezajemanju temperature v bobnu pralnenje digitalno vhodnih izhodnih enot,
tost. Stanje izhodov nam služi kot
ga stroja. Modul SCXI 1121 je sestavljen
analognih vhodno izhodnih enot in števpogoj za delovanje celotnega sistema.
iz štirih izoliranih vhodnih kanalov in šticev. Z digitalnimi vhodno izhodnimi liniZapora vrat - s stikalom zapahnemo
rih izoliranih kanalov namenjenih za
jami vklopimo različna stikala in opazujevrata pralnega stroja. Indikacijo zapovzbujanje. Pretvorniški modul je namemo njihova stanja. Z analogno vhodno
re vrat lahko spremljamo na indikatornjen prilagajanju signalov iz uporovnih
izhodnimi linijami vplivamo na vezje za
ju.
lističev, RTD, termistorjev, termočlenov
krmiljenje motorja in merimo temperaMotor
ter tokovnih in napetostnih izvorov.
turo. S časovniki posredno merimo obraMotor levo - s stikalom definiramo
Temperaturo smo merili s termistorjem,
te motorja.
vrtenje motorja v levo stran.
ki je standardno vgrajen v ohišju pralneMotor desno - s stikalom definiramo
ga stroja. Termistor napajamo s konstant2 Opis merilnega sistema
vrtenje motorja v desno stran.
nim tokovnim vzbujanjem 0,045mA.
V aplikaciji pralnega stroja so uporabljePolje motorja - s stikalom povečamo
ni digitalni vhodi/izhodi, analogni vhodi
3 Opis programa
obrate motorja (centrifuga). Stikalo
/izhodi, časovniki za merjenje frekvence
vklopimo v povezavi s stikalom motor
in relejski izhodi. Vse te funkcije posred3.2 Opis posameznih funkcij uporadesno oz. motor levo.
no opravlja kartica DAQ Lab-PC-1200/AI
bniškega vmesnika (slika 2)
Nastavitev obratov - s potenciomez SCXI sistemom (slika 1).
Vrata
trom nastavljamo hitrost motorja.
DAQ Lab-PC-1200/AI je kartica nameStanje izhodov - indikacija priključitObrate oz. frekvenco opazujemo na
njena zajemanju podatkov.
prikazovalniku obrati/min oz. frekvenca.
Temperatura
Gretje - s stikalom vklopimo oziroma
izklopimo grelec. Na voljo imamo
avtomatski in ročni način.
Maksimalna temperatura - je v
povezavi z avtomatskim načinom
delovanja grelca. Vpiše jo uporabnik.
Slika 1 - Sistem avtomatizacija in meritve na pralnem stroju

1 Uvod

Program je namenjen je testiranju različnih tipov pralnih strojev. Za vsak tip pralnega stroja je potrebno predhodno pravilno priključiti vmesniško enoto. S
pomočjo navideznega instrumenta lahko
krmilimo delovanje stroja in zajamemo
veličine. S tem zagotovimo enake pogoje
delovanja in preprosto ugotavljanje medsebojnih vplivov merjenih veličin. Z
izmerjenimi podatki lahko v razvojni fazi
spreminjamo parametre in s spremembo
programa izboljšamo delovanje pralnega
stroja.
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Slika 3 - Opazovanje temperature v bobnu pralnega stroja, stanje grelca, ventilov, črpalke in
maksimalne in minimalne temperature
V trenutku, ko bo delovna točka temperature presegla max. temperaturo,
se bo grelec izklopil.
Minimalna temperatura - je v povezavi z avtomatskim načinom delovanja grelca. Vpiše jo uporabnik. V trenutku, ko bo delovna točka temperature padla pod min. temperaturo, se
bo grelec vklopil.
Temperatura - termometer in digital-
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ni prikazovalnik prikazujeta trenutno
temperaturo v bobnu pralnega stroja.
Voda
Ventil 1, 2, 3 - s stikali vklopimo delovanje ventilov.
Črpalka - s stikalom vklopimo oz.
izklopimo črpanje vode iz bobna pralnega stroja.
Nivo 1 - nivo do katerega se načrpa
voda za normalno pranje.

MERITVE V INDUSTRIJSKEM PROCESU - Nadzor parametrov pralnega stroja

Varnostni nivo - uporablja se v primeru, če je zaradi okvare nivo1 presežen. V tem primeru se aktivira varnostni nivo ter samodejno izčrpa
vodo iz bobna pralnega stroja.
Zaustavitev sistema - s stikalom
izklopimo delovanje aplikacije pralnega stroja. Pomembno je, da vedno
uporabimo stikalo zaustavitev sistema, saj se le tako po koncu incializirajo vse spremenljivke, ki smo jih predhodno nastavili. V primeru programske napake uporabimo v menujski
vrstici opcijo zaustavitev in ukaz stop.

4 Izvedba preprostega pralnega programa
Ker so funkcije nastavitev ločene iz programatorja na uporabniški vmesnik,
lahko te uporabimo za zapis poljubnega
programa za pranje določene tkanine.
Spodnji primer prikaže enostaven algoritem programa v naslednjih korakih (slika
3).
nastavitev maksimalne in minimalne
temperature Tmin = 250C, Tmax =
300C,
vklop programa,

ja. Takšen sistem je sposoben učinkovito
voditi in nadzorovati samo računalnik.
Za sprotno odločanje mora biti sistem
fizično, elektronsko in organizacijsko
povezan.

Slika 4 - Preskusno mesto za avtomatizacijo
in meritve na pralnem stroju

Sistem je sestavljen iz pralnega stroja,
vmesnika, SCXI sistema, računalnika in v
njem vgrajene večnamenske kartice ter
programskega paketa LabVIEW 6i (slika
4). Sam program ob ustrezni prilagoditvi
vmesnika lahko prenesemo na ostale
tipe pralnih strojev.

5 Zaključek

Pri programiranju je možno definirati
časovne omejitve delovanja, zakasnitve,
nastavitve delovanja centrifuge, nastavitve mencanja itn … Sistem omogoča vključevanje novih senzorjev v pralni stroj in
s tem razširitev aplikacije. Primer je čistost vode po pranju in s tem kvaliteto
pranja pralnega perila.

Pri razvoju pralnih strojev se danes ni
več mogoče ogniti podrobnim raziskavam vsakega posameznega segmenta v
pralnem stroju, medsebojne povezanosti
in delovanja sistema. Namen avtomatizacije je izboljšanje lastnosti pralnega stro-

Zaradi možnosti poljubnih nastavitev je
program lahko tudi orodje za testiranje
pralnih praškov, saj lahko poljubno spreminjamo temperaturo, koncentracijo
praška itn …
A

vklop grelca (po 50s),
krmiljenje grelca,
vklop/izklop črpalke,
vklop/izklop ventilov,
zaustavitev programa.
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Krmiljenje in obdelava podatkov
termoluminescenčnega analizatorja
Avtorja: Z. Rupnik, U. Miklavžič, B. Diallo, M. Mihelič - Inštitut "Jožef Stefan"

Termoluminescenčna dozimetrija je široko uveljavljena metoda za kvantitativno določanje
izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju. Temelji na lastnosti TL materijalov, da po tem, ko so
bili obsevani v radioaktivnem polju, med segrevanjem emitirajo vidno svetlobo.
Pred šestnajstimi leti smo na inštitutu "Jožef Stefan" razvili mikroprocesorsko krmiljeni TL analizator.
Izdelanih je bilo več enot, nekatere so še vedno v intenzivni uporabi. V zadnjem času so se pokazale
potrebe po večji fleksibilnosti programske opreme analizatorja s stališča obdelave in arhiviranja
podatkov ter njihovega prenosa do uporabnikov. Zato smo krmilni del analizatorja preselili iz mikroprocesorsko krmiljene merilne enote v PC in razvili programsko opremo v LabVIEW okolju, ki izponjuje vse nove zahteve. V članku podajamo osnovno shemo aparaturne opreme in opisujemo programske
rešitve.

O

Termoluminescenčni (TL) materiali
imajo lastnost, da v času, ko so izpostavljeni radioaktivnemu sevanju, shranijo
del absorbirane energije. Ta energija se
pri kasnejšem segravanju sprosti v obliki
vidne svetlobe. Z merjenjem in evaluacijo svetlobe lahko določimo velikost doze
radioakt sevanja, ki jo je prejel dozimeter
(TLD) oziroma njegov lastnik.
TLD imajo običajno obliko tabletk, ki jih
v nekaj 10 sekundah segrejemo na nekaj
100°C. Ogrevalna krivulja, ki mora biti
zelo dobro ponovljiva, je sestavljena iz
enega ali več naklonov in nivojev. Iz TLD
izsevana svetlobna krivulja je lahko
sestavljena iz enega ali več vrhov tipične
zvonaste oblike, njena velikost pa je proporcionalna prejeti dozi.
Glede na lastnosti materiala TL dozimetra določimo optimalen grelni program
in evaluacijo svetlobne krivulje. Razvili
smo fleksibilni grelni program in več
tipov evaluacijskih programov svetlobne
krivulje, ki se preko določitve številnih
parametrov prilagajajo lastnostim posameznih tipov TL dozimetrov.

močlen, ki daje informacijo o trenutni
temperaturi grelca in posredno merjenega TL dozimetra. Program za krmiljenje segrevanja omogoča oblikovanje segrevalne krivulje z nastavitvijo osmih parametrov.
2. Odjem svetlobnega signala. Svetlobo,
ki jo emitira merjeni TLD je po optični poti speljana do cevi fotopomnoževalke. V času meritve fotopomnoževalka intenziteto prestreženega svetlobnega signala proporcionalno pretvarja v električni tok. Zaradi zelo širokega razpona intenzitete svetlobnega
signala (preko 6 dekad - odvisno od
doze, ki jo je TLD prejel), lahko merilnik deluje v šestih območjih (rangih),
ki so programsko nastavljivi. Med
merilnim postopkom jih program
avtomatsko preklaplja (auto range)
glede na izmerjeno vrednost.
3. Avtomatska kratkoročna in dolgoroč-

Koncept merilnika
TL analizator je bil načrtovan tako, da ga
je mogoče uporabljati kot čitalec doz v
rutinski uporabi ali kot zmogljiv fleksibilen merilnik v raziskovalnem delu s TL
materiali. Koncept zato določa štiri osnovne funkcije TL analizatorja (Slika 1):
1. Krmiljeno segrevanje TL dozimetrov.
Izvedeno je s tokovno krmiljenim
električnim grelcem z nizko toplotno
kapaciteto, ki lahko doseže temperaturo do 350 °C. Grelec ima obliko, ki
omogoča dober toplotni kontakt z
merjenim TLD. Nanj je privarjen ter-
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Slika 1 - Blokovna shema TL analizatorja
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na stabilizacija analognega dela
merilnika. Na začetku vsakega merilnega cikla program izmeri tok ob ničelnem svetlobnem signalu. Izmerjeno
vrednost kasneje odšteje od izmerjenega svetlobnega signala. Poleg tega
program s pomočjo meritve referenčnega svetlobnega signala (precizno
temperaturno stabilizirane LE diode)
določi trenutno svetlobno občutljivost analognega dela merilnika, ki jo
upošteva pri obdelavi merjenih vrednosti v vsakem merilnem ciklu.
4. Vodenje merilnega postopka, pretvorba (evaluacija) izmerjenih vrednosti
v enoto doze, prikaz in arhiviranje
podatkov. Naštete funkcije.

Krmiljenje merilnega procesa
Za krmiljenje merilnega procesa skrbi
program v PC računalniku preko DAQ
vmesniških modulov (Slika 1). Program,
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ki smo ga razvili v programskem jeziku
LabVIEW firme National Instruments,
izvaja v vsakem merilnem ciklu:
nastavitev merilnih parametrov,
izvajanje merilnega postopka, ki ga sestavljajo:
• izračun svetlobne občutljivosti
analognega dela merilnika,
• zajem vrednosti intenzitete emitirane svetlobe in preračun v vrednosti toka,
• sprotno nastavljanje merilnega območja detektorja svetlobe (fotopomnoževalke) glede na izmerjen
svetlobni signal,
• zajem temperature električnega
grelca in njegova temperaturna
regulacija,
• sprotni prikaz temperature grelca
in toka fotopomnoževalke na časovnem grafu,
evaluacija izmerjenih vrednosti v
rezultat z enoto doze,
arhiviranje izmerjenih vrednosti in
rezultatov v podatkovno bazo.

parametri, ki jih določa uporabljen tip
TLD-je. Ti so: število dozimeterskih
tabletk v dozimetru, kalibracijski faktor
za preračun signala v dozo in vrednost za
dozo ozadja, čas merilnega cikla, izbran
grelni program in evaluacijski program.
Definiranih in spravljenih v pomnilnik je
lahko do devet tipov grelnih programov,
vsakega določa osem parametrov (temperaturni nakloni, platoji, časi ...). Enako
je v pomnilniku lahko spravljenih do petnajst različnih evaluacijskih programov,

ki so razdeljeni na tri tipe algoritmov.
Vsakega določata dva ali štirje nastavljivi
parametri.

Merilni postopek
V merilnem ciklu merilni program, ki
teče v ozadju v 100 ms intervalih, izvaja:
zajema vrednosti na vsakem od treh
analognih vhodov in računa povprečno napetost vsakega vhoda (programsko glajenje),
čita vrednosti na digitalnih vhodih in

Parametri meritve
Pred začetkom serije meritev morajo biti
definirani in vnešeni v program osnovni

Slika 2 - Osnovna slika programa za vodenje TLD analizatorja
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jih kot globalne spremenljivke posreduje programu za prikaz v ospredju,
krmili digitalne izhode in skrbi za
nastavitev ustreznega območja ojačitve svetlobnega signala (autorange).
Vrednosti svetlobne intenzitete iz I / U
pretvornika program sproti korigira
glede na predhodno izmerjeno svetlobno referenco in množi s konstanto trenutno nastavljenega ranga fotopomnoževalke. Hkrati pretvarja dobljene vrednosti samplov v vrednosti z enoto toka, ki
jih prikazuje na grafu v odvisnosti od
časa (slika 2).
Temperaturo električnega grelca program odčitava preko termočlena in termistorja, ki daje podatek o temperaturi
hladnega spoja termočlena. V merilnem
ciklu mora temperatura grelca in posredno temperatura merjenega dozimetra
slediti predhodno definirani temperaturni krivulji (grelni program). Za to
skrbi PID programski regulator. Vhod v
rutino sta zahtevana trenutna temperatura določena z grelnim programom in trenutna izmerjena temperatura grelca.
Izhod je vrednost, ki se preko D/A pretvornika in napajalnika pretvori v tok
skozi grelec.
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Evaluacija, prikaz in arhiviranje
podatkov
Na koncu merilnega cikla glede na
izbran evaluacijski program in kalibracijsko konstanto pretvorbe signala v dozo,
program iz svetlobne krivulje izračuna
dozno vrednost v enoti sieverth (Sv). Na
osnovni sliki na ekranu sta prikazani svetlobna in temperaturna krivulja, ki ju je
mogoče s pomočjo kurzorja podrobneje
analizirati. Hkrati program shrani v bazo
vse nastavljene parametre meritve skupaj z rezultati in obema krivuljama. Tako
je mogoče kasneje iz baze priklicati poljubno meritev in izmerjeno svetlobno
krivuljo evaluirati po novo izbranem programu ali jo obdelati z drugimi programskimi orodji.

Zaključek
Zahteve, ki so se pojavile v času razvoja
kompleksne programske opreme, smo
uspešno reševali z LabVIEW programskim orodjem firme National Instruments. Sistem je izdelan tako, da zadovoljuje
zahteve uporabnikov. Hkrati koncept naprave in uporabljeno programsko orodje
omogočata prilagajanje morebitnim novim željam in potrebam uporabnikov. A
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SWOT analiza v svetu frekvenčnih regulacij
Informacije: Fidele Vergan, Point electronic d.o.o.

Uporaba frekvenčne regulacije v industrijskih pogonih je danes že tako vsakdanja stvar, da o tem
ne razmišjamo prav veliko. In ker je frekvenčnik zelo "zdržljiva" naprava, nam dobrohotno spregleda marsikatero poenostavitev ali celo
napako. Razen kardinalnih seveda. Včasih
pa se le zgodi, da se fizikalna slika "frekvenčnik - motor" ne strinja z našimi željami in nas gladko postavi
pred dejstvo. Običajno takrat, ko je vsa oprema že
vgrajena. Tovrtsne posledice imajo skoraj vedno negativen predznak zato je smiselno, da načrtovanju
pogona posvetimo več pozornosti in ustrežemo zahtevam narave.
Verjemite! Čas, ki ga podarimo analizi našemu pogonu + tehnološkim zahtevam, je prej veliko krajši kot
potem. Pristop pravočasno definiranega pogona, se
vedno pokaže kot optimalna rešitev naloge, naš trud
pa bo poplačan z večjo učinkovitostjo.
Ko načrtujemo pogon s frekvenčno regulacijo je priporočljivo,
da si osvetlimo tudi njene skrite plati, da nas mimogrede ne
zapeljejo v presenečenje. Praksa je polna takih izkušenj zato se
lahko iz njih marsikaj naučimo. Ni pa nujno. Lahko se učimo le
iz svojih lastnih; baje si jih tako bolje zapomnemo.
V pričujoči analizi so prikazane štiri plati ali dva komplementarna para. Prva dvojica, prednosti in slabosti predstavljata osnovo za odločanje - frekvenčnik DA ali NE, druga pa odgovarja na
vprašanje KAKO in ZAKAJ. Ravno ta druga dvojica, možnosti
in omejitve si zaslužita veliko več pozornosti.
Lastnosti karakterističnih pogledov frekvenčne regulacije so
opisane tehnično-informativno kot podatek ali kot smer razmišljanja v specifiki konkretne aplikacije.

PREDNOSTI
delovanje pogona v polju vseh štirih kvadrantov
zagotovljen nazivni moment motorja tudi pri zelo nizkih
frekvencah
mehki start motorja in natančno prilagajanje obratov tehnološkim zahtevam
100%-na prilagoditev fizikalnim karakteristikam pogonov
(linearna, mehka, kvadratična)
varovanje motorja in nadzor nad pogonom
ugoden vpliv na obrabo strojnih sestavov, minimiranje
zagonskih tokov, prihranek energije

SLABOSTI
višja cena pogona - preveriti upravičenost tehnoloških in
ekonomskih pridobitev
frekvenčna regulacija povzroča elektromagnetne motnje v
omrežju in etru - zato filtri in oplaščeni kabli

analogna in digitalna nastavitev frekvence
uporaba frekvenčnega področja nad 50 Hz tudi za standardni asinhronski motor
neodvisna nastavitev in vektorska kontrola za dva različna
motorja z enim frekvenčnikom
paralelni priklop več motorjev na en frekvenčnik
hitrostna zanka in master_slave sinhronizacija več motorjev v razmerju "elektronskega" menjalnika
izhodne informacije o statusu pogona za potrebe kontrole in krmiljenja
PC nadzor, parametriranje in upravljanje pogonov iz windows okolja preko RS 485

OMEJITVE
tandem frekvenčnik - asinhronski motor ne zmore
ekstremne dinamike in preciznosti
dosegljivost momenta v okolici 0Hz je odvisna od kvalitete in konstrukcijskih lastnosti elektro motorja
pri standardnem motorju se moment nad 50 Hz znižuje
1/n - glej komentar
vklop ali izklop motorja pri aktivnem delovanju (on-line
status) frekvenčnika je "škodljiv manever"
dopustna obremenitev frekvenčnika je definirana z max.
trajnim tokom/neglede na na moč v kW
krajšanje časa pospeševanja proti t=0s, povečuje zagonski
tok do mejne vrednosti frekvenčnika
krajšanje časa pojemanja proti t=0s, povečuje napetost
generatorskega učinka do limite frekvenčnika
gornja temperaturna meja okolja v času obratovanja je 50
°C ob zagotovljenem pretoku hladilnih poti
paralelno priključeni motorji na enem frekvenčniku se
vrtijo z isto frekvenco

KOMENTAR
MOŽNOSTI
frekvenčna regulacija omogoča motorju regulacijo obratov, fleksibilnost, dinamiko in natančnost

Kljub izredni zmogljivosti frekvenčnih regulacij moramo
upoštevati, da je narava standardnega asinhronskega motorja neprimerljiva z motorjem v servo-sistemu in njemu pripadajočih pristojnosti. Vsiljeni frekvenci sledi v "slipu" zato je
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pozicijsko stalno v tej "mehki" toleranci do zahtevanega. Tu je pač njegov
življenski prostor. Ta karakter se čuti
tudi v zaprti hitrostni zanki.
Rezultat pozicije in natančnost lahko
izboljšamo tudi z ugodnim polžnim
ali drugim prenosom, ki nam poleg tega prinese večji moment. Na račun te
razlike (momenta namreč) pa si lahko
privoščimo frekvenco nad 50 Hz.
Smotrno je, da se fizikalnih dejstev držimo. Pri projektiranju in dimenzioniranju pogona je osnovno vodilo - mak-

100 Hz daleč od nazivnega.
Možnost, da zadržimo nazivni moment nad 50 Hz je uporabna v praktični izvedbi dinamičnih pogonov za male moči (do nekaj kW). Standardni
motor vežemo v trikot (3 x 230 V); frekvenčnik pa 400V. Bazno frekvenco
postavimo za (koren iz 3) višje, torej
na 87 Hz. Na ta način je zadoščeno
pogoju U/F=konstanta. Zaradi vezave
v trikot je nazivni tok sicer večji - kar
mora "vedeti" tudi frekvenčnik.
Zavedati se moramo, da ima vsak para-

simalna tehnološka zahteva - tako v
obratih kot v momentu. Izhodišče naj
bo vedno 50 Hz. V tej točki razmišljanja se sgodi največ konstrukcijskih napak. Ne prav redko se ponudi ideja, da
bomo pač dvignili frekvenco na 100
Hz (saj imamo frekvenčnik) in mimogrede pademo na izpitu. Z višanjem
frekvence se povečuje induktivnost
motorja. Ker pa je napetost pri 50 Hz
že dosegla 400 V, je tu njen konec. Od
tu naprej vrednost U/F pada z njo pa
tudi tok in moment. Zato bo le-ta pri

meter pogona svoj odziv, svoj kontrapunkt, na katerega je potrebno računati.
S tem bo zagotovljen prvi pogoj za varno
pot do optimalne rešitve.
Zasnova frekvenčne regulacije je odsev
fizikalnih lastnosti asinhronskega motorja in je dokaj kompleksna reč. Narave ne
moremo siliti. Od nje se lahko le učimo.

AVTOMATIKA

Nekaj napotkov in rešitev je tudi v programu FRENIC, ki ga lahko brezplačno
naročite pri Point electronic d.o.o., najdete pa ga tudi na CD HYDRA #5.
A
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PROFIBUS
Industrijsko serijsko vodilo - 2.del
Avtor: Marko Kovačević, univ.dipl.ing, ProMikra d.o.o.

Že desetletja so komponente za avtomatzacijo tehničnih procesov, kot so senzorji, pretvorniki, pogoni in logični krmilniki,
zasnovani na digitalni mikroelektroniki. Ves ta čas so se serijska komunikacijska vodila uveljavila kot medij za izmenjavo
podatkov med takšnimi komponentami sistemov za avtomatizacijo. Značilnost komunikacijskih sistemov za uporabo pri avtomatizaciji
tehničnih sistemov v industriji, v prvi fazi razvoja in kasneje, je bila velika
raznolikost rešitev pri posameznih proizvajalcih. Uporaba takšnih rešitev
je imela za posledico izoliranost in nekompatibilnost nameščene opreme.
Zadnjič smosi ogledali osnovne značilnosti na fizičnem in podatkovnem
nivoju, nivoje OSI, komunikacijske objekte in FMS servise. Tokrat pa bomo
nadaljevali s Profibus-DP, katerega lastnosti smo videli že v prejšnji številki ...
Za prenos vhodnih ali izhodnih 512 bitov
porazdeljenih na 32 postaj porabi PROFIBUS-DP približno 6 msec pri 1,5Mbps
in manj kot 2 msec pri 12Mbps. Ta podatek v celoti zadovoljuje zahtevo po kratkem reakcijskem času. To dosegamo
predvsem z uporabo SRD (Send and
Receive Data) servisa drugega nivoja
(FDL). Ta servis omogoča prenos vhodnih in izhodnih podatkov v enem sporočilu.
Široka paleta diagnostičnih funkcij omogoča hitro lokalizacijo napak. Diagnostična sporočila se prenašajo preko vodila
in se zbirajo na nadrejenih postajah. Diagnostična sporočila se lahko nanašajo na
postajo, modul ali kanal (npr. digitalni
vhod ali izhod).
Mreža PROFIBUS-DP lahko vsebuje eno
ali več nadrejenih postaj. To nam omogoča veliko prilagodljivost pri konfiguriranju naših aplikacij. Možna je priključitev
do 126 postaj (nadre jenih ali podrejenih) na isto vodilo. Sistemska konfiguracija, ki opisuje DP mrežo, vsebuje podatke o številu postaj, prireditve naslovov postaj perifernim (IO) naslovom, format
diagnostičnih sporočil, ter parametre
vodila. V konfiguracijah z več nadrejenimi postajami lahko vsaka od teh bere
podatke iz vseh podrejenih postaj na
vodilu. Samo ena izmed nadrejenih
postaje lahko pošilja podatke določeni
podrejeni postaji.
Razlikujemo tri vrste postaj na DP vodilu:
DPM1: centralni krmilnik, ki

izmenjuje podatke z podrejenimi postajami v definiranem ciklu. Tipične naprave tega tipa so logični krmilniki (PLC),
Numerični krmilniki (NC), ali Krmilniki
robotov (RC):
DPM2: Naprave ki jih uporabljamo za
programiranje, konfiguriranje ali diagnosticiranje naprav na vodilu
(Programatorji).
Podrejene postaje: Periferne naprave (senzorji, aktuatorji), ki zbirajo
vhodne podatke in posredujejo izhodne podatke procesni periferiji.
PROFIBUS-DP opredeljuje naslednja stanja naprav na vodilu:
STOP: ni prenosa podatkov med DPM1
postajo in podrejenimi postajami,
CLEAR: DPM1 čita podatke iz podrejenih postaj ter drži izhodne podatke v varnem stanju (fail safe),
OPERATE: DPM1 prenaša podatke v
obeh smereh.
Reakcija sistema na izpad posamezne
podrejene postaje je odvisna od konfiguracijskega parametra "Auto Clear". V primeru izpada podrejene postaje DPM1,
ko je ta parameter aktiviran, postavi
postaja vse izhode v varno stanje in preide v CLEAR stanje.
Izmenjava podatkov med postajo DPM1
in podrejenimi postajami se lahko nanaša na konfiguriranje ali prenos procesnih
podatkov. Pri prenosu konfiguracijskih
podatkov primerja podrejena postaja prispele podatke s svojo dejansko konfigu-
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racijo. Pri tej primerjavi se morajo tip
naprave, format in količina podatkov ter
količina vhodov ali izhodov ujemati z prispelimi konfiguracijskimi podatki. Samo,
če je primerjava bila uspešna, preide
podrejena postaja v stanje pripravljenosti za normalno delovanje.
Ob cikličnemu prenosu podatkov, ki ga
avtomatično nadzoruje postaja DPM1,
poznamo še prenos kontrolnih ukazov
podrejenim postajam (eni ali večim).
Uporaba takšnih ukazov omogoča sinhrono (Sync mode) ali zamrznjeno
(Freeze mode) delovanje podrejenih postaj. Izbrana podrejena postaja preide
v sinhroni način, ko sprejme ukaz za sinhronizacijo. V tem načinu so izhodi
podrejene postaje zamrznjeni v trenutnem stanju. V naslednjih podatkovnih ciklih se prispeli podatki shranijo v
podrejeni postaji, vendar se ne prenesejo na izhodne signale postaje. Potem, ko
podrejena postaja sprejme naslednji sinhronizacijski ukaz iz postaje DPM1, se
shranjeni podatki prenesejo na izhode
postaje. Podobno omogoča ukaz za
zamrznitev, zamrznitev trenutnih vhodnih podatkov dokler podrejena postaja
ne sprejme naslednjega ukaza za zamrznitev.
PROFIBUS-DP vsebuje mehanizme za sledenje regularnega pretoka podatkov
med nadrejenimi in podrejenimi postajami. Te mehanizmi so vgrajeni in na
nadrejenih in na podrejenih postajah.
DPM1 postaje sledijo prenos podatkov
na podrejene postaje z uporabo kontrolnega časovnika (Data Control Timer) za
vsako prirejeno podrejeno postajo.
Časovnik se izteče, če v določenem
obdobju ni bilo uspešnega prenosa
podatkov med postajama. Če je avtomatična reakcija na napake na vodilu vklop-

32 25/2002

ljena (Auto Clear), postaja DPM1 zapusti
je možna uporaba obeh protokolov istoOPERATE stanje, postavi vse izhode v
časno. Dodatno, istočasen dostop do iste
varno stanje ter preide v CLEAR stanje.
naprave z uporabo FMS in DP protokola
Podrejene postaje uporabljajo "watchje prav tako možen. Na primer, uporabidog" mehanizem za ugotavljanje napak
mo lahko počasnejši FMS protokol za
pri prirejenih nadrejenih postajah
nastavitev parametrov regulatorja v
DPM1. Če podrejena postaja ugotovi, da
zagonski fazi (časovno nezahtevno) in
ni bilo prenosa podatkov v določenem
hitrejše DP funkcije za prenos procesnih
časovnem intervalu, potem postavi le-ta vse svoje
izhodne signale v
varno stanje. Značilne lastnosti DP
podrejenih postaj so dokumentirane s strani proizvajalcev ter pos- Slika 5 - Primer konfiguracije PROFIBUS sistema z uporabo Siemens
redovane upo- SimaticNet orodij
rabnikom v oblipodatkov iz regulatorja v fazi delovanja.
ki posebne datoteke naprave. Struktura,
Istočasno delovanje obeh protokolov na
vsebina in kodiranje teh podatkov je
istem vodilu je možno, ker oba protokola
standardizirana. To omogoča enostavno
uporabljata isto prenosno tehniko (fizičkonfiguriranje katerekoli DP podrejene
ni nivo) ter isti protokol za dostop do
postaje kateregakoli proizvajalca. Te
vodila (nivo 2). Različne aplikacijske
datoteke so znane kot GSD datoteke.
funkcije ločimo na osnovi različnih
vstopnih točk nivoja 2.
Vsak tip DP podrejene postaje mora
imeti dodeljeno enotno identifikacijsko
Uporaba PROFIBUSa v podjetju
številko. Ta številka je potrebna zato, da
ProMikra
DPM1 postaja lahko identificira tipe
V ProMikri imamo dolgoletne izkušnje
podrejenih postaj na vodilu. DPM1 pripri uporabi PROFIBUS vodila pri graditvi
merja identifikacijske številke postaj, ki
kompleksnih procesnih aplikacij. Pri tem
jih zazna na vodilu s številkami v svojih
uporabljamo oba PROFIBUS protokola
konfiguracijskih podatkih. Postaja DPM1
(FMS in DP). PROFIBUS se je izkazal kot
preide v OPERATE način delovanja
izjemno zanesljiva platforma. Inštalacija
samo, če se ti podatki ujemajo.
in vzdrževanje krmilnih sistemov zasnoDobavitelji DP naprav pridobijo identifivanih na PROFIBUSu sta enostavna in
kacijske številke pri PNO.
cenovno sprejemljiva. Še posebej se izkaFMS in DP na istem vodilu
že velika prilagodljivost takšnih inštalacij
Istočasno delovanje PROFIBUS-FMS in
ter odprtost in enostavnost pri nadaljnjih
PROFIBUS-DP na istem vodilu je odločilrazširitvah sistemov.
na lastnost PROFIBUSa. Pri aplikacijah,
ki ne zahtevajo hitrega reakcijskega časa,
REFERENCE:
1. Dipl. Ing. M. Volz , PROFIBUS Technical Description, PROFIBUS User Organization, Germany,
2. EN 50170-1-2: General Purpose Field
Communication System, Volume 2:
Physical Layer Specification and
Service Definition,
3. PROFIBUS User Organization guidelines: PROFIBUS implementation instructions for Draft DIN 19245 Part 3
Version 1.0 dated 14.12.1995,
4. EIA RS-485: Standard for Electrical
Characteristics of Generators and
Receivers for Use in Balanced Digital
A
Multipoint Systems, 1983.
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Siemens-ov ključ za prepustnost in
vertikalno povezljivost
Avtor: Andrej Maselj, SIEMENS A&D AS

(Informacijske Tehnologije) in spletne tehnologije zagotavljajo prepustnost informacij na proizvodnem področju ter so osnova za nadaljnjo vertikalno podatkovno integracijo. Ta je odvisna od doslednosti informacij in
podatkovnih povezav, kot tudi od priročne strojne opreme, ki naj povezuje vse več odjemno-posredovalnih mest v informacijski tok za sprejemljivo ceno. S svojimi strojnimi in programskimi produkti SIEMENS A&D zagotavlja rešitve, ki jih partnerska podjetja že s pridom uporabljajo pri informacijski modernizaciji svojih delovnih procesov.

IT

Današnja mobilna oprema informacijsko povezuje po procesu razpršene
uporabnike in obenem porabi manj časa ter napora, kot v primerjavi z
namiznimi računalniki
Strokovnjaki so si enotni, da je za današnji uspešni nastop na trgu pomembna
dostopnost vseh vrst informacij na katerem koli mestu v kakršnikoli uporabni
obliki. Temu pogoju je podrejeno tudi IT
povezovanje med posameznimi funkcijskimi in organizacijskimi enotami v podjetju. V mnogih podjetjih so izolirane
rešitve vodile v neheterogeno informacijsko platformo.
V prihodnosti bo odločilnega
pomena dosleden in zanesljiv podatkovni pretok
med področjem načrtovanja in operative, ki
bo osnova za učinkovitost in konkurenčnost podjetja.
Da našnji izziv
razvijalcev je
odpraviti pregrade
med posameznimi
re ši -

tvami in jih povezati v standardizirane informacijske
povezave od avtomatiziranega proizvodnega do upravljalnega (management) nivoja.

SCADA kot informacijsko vozlišče
Centralni nadzorni sistemi (Supervisory
Control and Data Aquisition system) igra
vlogo pomembnega gradnika pri povezavi med avtomatiziranim procesom in
MES (Manufacturing Execution System), sistemom izvajanja proizvodnje. S
svojo odprtostjo povezovanja predstavlja
SIMATIC WinCC informacijsko vozlišče
in s tem steber pri konstrukciji vertikalne podatkovne integracije. Aplikacije
na višjem nivoju posegajo po podatkih, ki jih zbira, ureja in obdeluje
SCADA. Različne sistemske opcije
WinCC, kot tudi poslovno in
tehnološko specifični dodatki
Siemensovih partnerjev že
vsebujejo gradnike vertikalne integracije, npr:
povezovanje na SAP/
R3 poslovni sistem,
standardne sisteme
naročanja od operaterskih postaj
do ERP nivoja
(Enterprise

Kot informacijsko vozlišče zaseda SCADA ključno mesto v IT konceptu vertikalne integracije
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Resource Planning, načrtovanje poslovnih virov), energijsko upravljanje, informacijski sistem upravljanja, sisteme
obvladovanja dokumentov in povezovanje z bazami podatkov drugih podjetij.
IT tehnologija ne povezuje samo področij, ki vsebujejo PC-je, združuje tudi
krmilnike v proizvodnih procesih. Komunikacijski procesor CP 343-IT vključuje krmilnik serije SIMATIC S7 300 v LAN
in spletne povezave podjetja. Z navadnim
spletnim iskalnikom (npr. Internet Explorer) lahko uporabnik dostopa do spletnih strani, ki prikazujejo dinamične podatke krmilnika. V nasprotno smer lahko
uporabnik z IE vnaša ali spreminja procesne podatke ter tako usmerja proces.
FTP povezava arhivira podatke krmilnika
na centralnem strežniku. Podatkovni
bloki se shranjujejo neposredno v centralno podatkovno bazo. Slednje pomeni
preobrat v obstoječi infrastrukturi: "backup" na strežniku je odprt za pomembne
podatke avtomatizacije.

Upravljanje in nadzor; vse več
preko spleta
Razvoj nadzornih sistemov gre nezadržno v smer "Server/Client" rešitev, ki si
razporejene na funkcionalne ali procesu
specifične nivoje. Dopuščajo veliko število "Fat" odjemnih mest, ki v splošnem
nimajo neposredne povezave do procesa
oziroma podatkovne baze. Kljub temu
lahko prikazujejo vse podatke (vrednosti
spremenljivk, arhivirane podatke, sporočila) z različnih v LAN povezanih strežnikov. Taka odjemna mesta so znana kot
"Multi-Clients", na katera je potrebno ins-
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talirati "Runtime" programsko opremo.
Opisna rešitev ponuja večje število operaterskih mest v proizvodnji, ki so neprestano povezana na informacijsko omrežje v podjetju, npr. Ethernet.
V današnji dobi globalizacije se vse več
ljudi ukvarja s povezovalnimi rešitvami.
Spletni strežniki in spletna odjemna
mesta dovoljujejo vpogled proizvodnih
podatkov preko Interneta oziroma
Intraneta na lokalnem nivoju. Izvedba
vizualizacije, nadzora in upravljanja se
skrči na spletni iskalnik in minimalno
potrebno instalirano programsko opremo. Po potrebi je mogoče minimalno
instalacijo izvesti preko Interneta.
Potencialno to dovoljuje postavitev poljubnega števila operaterskih postaj.
Spletni strežnik hkrati poslužuje definirano število uporabnikov, kar je odvisno
od števila aktiviranih licenc. Uporaba
"Windows 2000 Terminal Services" dovoljuje "Thin Client" rešitve na različnih
platformah, na primer lokalna odjemna
mesta na osnovi Windows CE 3.0 (posluževalni panoji, kot so SIMATIC MP370).
Odjemniki so lahko tudi klasični računalniki z Windows, Linux ali UNIX operacijskim sistemom. Princip "Thin Client/server" povezovanja temelji na fizični ločitvi
podatkov in prikaza aplikacijskih slik.
"Windows 2000 Terminal Services" omogočajo izvajanje aplikacij na enostavnih
pisarniških računalnikih ali specialnih
terminalnih "Thin Client"-ih v pomnilniku centralnega Windows 2000 strežnika.
Izjemna prednost koncepta "Thin Client"
v primerjavi s tradicionalno "Server/
Clent" arhitekturo je v od tri do petkrat
manjših vzdrževalnih stroških administriranja programske opreme.

so vgrajene posebne diagnostične funkcije spletnega strežnika, ki zmanjšajo čas
in napor vzdrževanja z oddaljenega
mesta. Dodatno lahko diagnostična odjemna mesta posredujejo v proces z najvišjo prioritetno stopnjo kjerkoli se pojavi težava.

Povezava z managament nivojem v podjetju
Orodja, kot je WinCC Scope, izvajajo diagnostiko preko spletnih povezav operaterskih mest, ki so povezana v SCADA
sistem. Skupaj zbrane informacije z različnih mest so ključ do učinkovite diagnostike.

Informacijski portali so idealni za predstavitev informacij iz celotnega obvladovanega procesa, iz MES in ERP nivoja, kot
tudi iz vseh ostalih pisarniških dejavnosti. Današnja težnja k globalizaciji in
povezovanju razpršenih proizvodnih
obratov narekuje uvedbo portalnih tehnologij.
Uporabo produkta, kot je "Felten Automation's PM-SCADA", nudi prikaz rezultatov iz različnih SCADA sistemov v eni
aplikaciji (npr. prikaz sporočil in trendov
iz celotne proizvodnje). Uporaba informacijskih povezav skupaj s standardno

Diagnostika in oddaljeno vzdrževanje z minimalnimi
potrebnimi sredstvi
Spletna tehnologija je
primerna tudi za diagnostiko; specialisti lahko odpravljajo težave
in odpovedi neposredno preko Interneta
brez fizične prisotnosti. V "Web Navigator"ju za WinCC - kontrolno nadzornem sistemu
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IT povezljiv krmilnik in mobilni prenosni pregledovalnik v
kombinaciji z brezžičnim LAN
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spletno aplikacijo omogoča hkratno
povezovanje različnih proizvodnih lokacij. Z vključitvijo gesel in ovrednotenja
zbranih podatkov so nadzirane možnosti
posega in uporabniku dostopni zanj
ključni podatki.
Ob do sedaj opisanem so poleg še funkcije za upravljanje procesov, kot je
"Alarm Managing" za obvladovanje dokumentov in poročil. Povezava z MES in
ERP sistemi ni več težava, ker so izvoženi
podatki v XML obliki.

Servisno osebje in delovodje vedno mobilni.
Po raziskavah strokovnjakov je leta 2002
v uporabi približno 19 mili jo nov
mobilnih računalnikov. Za tak hiter
porast uporabe
mobil ne teh no lo gi je je kar ne kaj
r a z l o g ov : np r. v
moder nih indu s t r ij s k i h o b r a t i h
upo ra ba splet nih
tabličnih računalnikov (kot je MOBIC T8) zamenjuje
do sedaj namizne računalnike in s tem
stroške statičnih odjemnih mest.
Ena od aplikacij, ki vzpodbuja uporabo
spletnih tabličnih računalnikov, je sodobno računalniško obvladovanje vzdrževanja. Z mobilnimi terminali imajo oboji,
koordinatorji in izvajalci vzdrževanja na
terenu, neposreden dostop do vseh
informacij, ki so pri današnji praksi vzdrževanja porazdeljene po različnih lokacijah. Z uporabo "Heitech's Web-based Disturbance-Cause-Information System" lahko vzdrževalci npr. posredujejo vzdrže-
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Spletna in IT tehnologija, upravljanje z informacijami
valna poročila neposredno v specifično
podatkovno bazo - kadarkoli in kjerkoli.
Poleg brezžične mrežne povezave morajo biti mobilne naprave tudi robustne,
enostavne pri upravljanju in kompaktno
izdelane. Mobilni industrijski komunikator ali kratko MOBIC iz družine avtomatizacijskih komponent SIMATIC izpolnjuje naštete kriterije. PCMCIA razširitve
podpirajo radio komunikacijske vmesnike za povezavo na brezžično lokalno

omrežje ter GSM modeme za brezžično
globalno povezovanje. Razširitve so
mogoče tudi za posebno velike pomnilniške zahteve ali periferijo, kot so čitalci
črtne kode. Operacijski sistem Windows
CE s svojim spletnim iskalnikom, ki podpira Java Virtual Machine, povezuje uporabnika s klicem na lokalnega Internet
dobavitelja s svetovnimi spletnimi stranmi. Kot "Thin Client" v SCADA sistemu je
spletni tablični računalnik primeren tudi
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za O&M (Operation & Maintenance) operativno vzdrževalne naloge.
Management
lahko hitro ukrepa s podporo katerihkoli
tabličnih računal ni kov. Da nes so ti subra čunalniki z
W i n d ow s C E
učinkovita
platforma za
"Thin Client" v sklopu spletno podprte
rešitve WinCC. Slednje pomeni, da ima
odločilno osebje poleg neposrednega
dostopa do procesnih podatkov tudi
možnost odrejanja ukrepov in akcij nazaj
na proizvodni nivo.
Literatura:
Povzeto po "Manfred Baron & Gunther
Baumann: The key to transparency and
A
vertical integration, IEE 12/01"
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Potenciometri na osnovi
prevodne plastike
Avtor: Aleksander dolenc, Adept plus d.o.o., Postojna

Kljub neizogibni "digitalizaciji" industrijskega okolja, lahko še vedno najdemo veliko aplikacij, ki zahtevajo uporabo
analognih signalov. Določanje pozicije je le eden izmed
takih primerov. Naj naštejem samo nekaj področij, kjer je
določanje pozicije bistvenega pomena za uspešno delovanje naprave. Tu najdemo merjenje pozicije odprtosti zasuna
pri ventilu za izvedbo zaprtozančne regulacije, merjenje
pozicije orodja na strojih za brizganje plastike, merjenje
pozicije batnice v hidravličnem cilindru na stiskalnicah, merjenje pozicije pri
napravah za strego in še veliko podobnih aplikacij.
Potenciometri, ki imajo za uporovno snov
uporabljeno prevodno plastiko, omogočajo cenovno ugodno izvedbo meritve pomika. Meritev je preprosta in zanesljiva tako
na področju linearnih, kot na področju
rotacijskih premikov (zasukov).
Tehnologija prevodne palstike omogoča,
da so potenciometri zelo natančni in
imajo veliko ponovljivost tudi v najtežjem industrijskem okolju. Lahko jih uporabljamo celo v eksplozijsko nevarnih
območjih! Ker je potenciometer pasivni
element, je za uporabo v Ex področju
dovolj že zenerjeva bariera. Kljub temu
so na tržišču na voljo tudi izolacijski
transformatorji.
Sam merilni princip potenciometra, ki je
že po naravi delilnik napetosti, omogoča
preprosto pretvorbo v tokovni signal ali
pa pretvorbo v diskretne vrednosti. Veliko prednost pomeni tudi dejstvo, da v
primeru izpada napetosti ni potreben
premik v referenčno pozicijo, saj je izhodni signal neposredno odvisen od pozicije drsnika na uporovni plasti. Ravno
zaradi tega dejstva je potenciometer primeren tudi za zelo hitre premike, saj se
pri zajemanju pozicije ne pojavljajo nobeni časovno pogojeni efekti niti fazni
zamiki med pozicijo drsnika in izhodnim
signalom.

Pravilno ožičenje potenciometra
Na potenciometer kot celoto seveda vplivajo fizikalni pojavi. Med njimi sta najpomembnejša dva in sicer temperatura ter
vlaga. Vpliv vsakega izmed njih pa se s
pravilno vezavo potenciometra v merilni
tokokrog zelo zmanjša. Tu s pridom izko-
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riščamo dejstvo, da sprememba temperature ali sprememba vlažnosti vplivata na
celotno uporovno plast oz. na nazivno
vrednost upornosti. S pravilno vezavo pa
se nazivna upornost v enačbi za izhodni
signal okrajša. Na ta način pa smo se znebili tudi vpliva obeh fizikalnih pojavov.
Pa poglejmo podrobnosti.
Priključitev kot spremenljivi upor, iz zgoraj navedenih razlogov, ni priporočljiva.
Veliko boljše razmere dobimo če potenciometer uporabimo priklopljen kot
napetostni delilnik. Pri tem velja posebna pozornost bremenskemu toku potenciometra. Tega je zmanjšajmo na najmanjšo možno mero, ki še omogoča
zanesljivo zajemanje vrednosti. V nasprotnem primeru se bistveno "pokvari" linearnost potenciometra. Razmere prikazuje slika 2.
Zaradi opisanih razlogov naj bo bremen-

Slika 2 - Vpliv bremenskega upora na karakteristiko linearnosti merilnega potenciometra

ski tok čim manjši. To dosežemo z uporabo operacijskega ojačevalnika vezanega,
kot je to simbolično prikazano na sliki 3.
Na ta način smo zmanjšali bremenski tok
potenciometra in ohranili linearnost
uporovne karakteristike.
A
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Izdelava potenciometrov

Slika 3 - Vezje za zmanjšanje bremenskega
toka

Nastavitev merilnega dosega in
ničelne točke
Dve funkciji, s katerimi se srečamo takoj,
ko je potrebno signal z merilnega potenciometra ovrednotiti z neko drugo veličino naprimer pomikom v milimetrih ali
zasukom v stopinjah, sta nastavitev ničelne točke in nastavitev točke največjega
dosega oz. zgornje meje. Ti dve točki
nujno ne sovpadata z istoimenskimi točkami na samem potenciometru, ampak
izhajata predvsem iz aplikacije oz.
mehanske definicije problema. Skoraj
vedno se uporablja merilnike, ki imajo
večji hod od dejansko potrebnega. To
dejstvo največkrat sploh omogoča montažo merilnika, še večkrat pa olajša njegovo pravilno nastavitev. Kljub dejstvu, da
se v sodobnih merilnih zankah uporablja
računalniško nastavljenje ničelne točke
in točke največjega dosega, si poglejmo
ta dva primera tudi v t.i. "klasični" izvedbi. S pomočjo teh primerov bomo spoznali pomen bremenskega toka in pravilne vezave potenciometra v merilni tokokrog.
Točka največjega dosega ("Range")
Za premik točke največjega dosega
karakteristike merilnega potenciometra
se ponuja uporaba dodatnega upora, s
katerim premaknemo točko največjega
dosega navzgor ali navzdol. Dejansko se
spremeni napajalna napetost na celotni
uporovni plasti našega merilnega upora.

Potenciometri, ki za uporovno snov uporabljajo prevodno plastiko, se na prvi
pogled ne razlikujejo od svojih "klasičnih" bratov, ki za prevodno snov uporabljajo ogleno plast. Razliko opazimo šele, ko se spustimo v podrobno analizo parametrov potenciometra. Dva najpomembnejša parametera sta naprimer linearnost in
življenska doba.
Bistveni elementi potenciometra so
njegova uporovna plast, izvedba
drsnika in montaža uporovne plasti
ter vodila drsnika v ohišje. Slednje
je seveda pomembno pri kompenzaciji vibracij in vplivov temperature na merjeno vrednost.

"Prevodna plastika" oz. Conductive plastic
Uporovna plast potenciometra je nanešena na izolacijskem materialu. Poznane so
različne metode nanosa. Izbira metode je seveda prepuščena izdelovalcu potenciometrov. Pogojena pa je predvsem z dolžino samega elmenta, ki lahko sega od
nekaj centimetrov pa do
treh metrov, želenih tolerančnih območij, možnosti naknadne linearizacije
elementa in pa seveda
stroškov izdelave, kar seveda neposredno vpliva
na ceno celotnega potenciometra.
V podjetju novotechnik
uporabljajo metodo nanosa prevodnega črnila na posebni plastični podlagi. Ta postopek spada med
zelo natančne in hkrati cenovno ugodne metode. Saj je doziranje črnila na izolacijski nosilec avtomatsko vodeno. Še boljši rezultati se dosežejo z uporabo dveh
nanosov. Oprema za nanos črnila in predvsem sušenje omogoča izdelavo uporovnih plasti do dolžine 3m. Po končanem nanosu pa se izvede še lasersko umerjanje s prekinitvijo uporovne plasti, ki je tudi avtomatsko. Postopek umerjanja poteka po primerjalni metodi, kjer se primerja iznos upornosti in preračunano vrednost
pomika merjeno s pomočjo optične letve. Laserski žarek "odreže" višek uporovne
plasti na določenem segmentu. Na ta način dobi potenciometer izjemno linearnost, ki znaša tipično 0,1 do 1%. V primerih elementov, ki uporabljajo tehnologijo
dvojnega nanosa pa tudi do 0,02%.
(www.novotechnik.de)

Razmere prikazuje slika 4a. Žal lahko
takoj ugotovimo, da je ta sprememba
poleg nastavitve odvisna
tudi od vpliva motilnih veličin. Predvsem že omenjenih
temperature in vlage.
Rešitev tega problema izvedemo s pomočjo enakega
trika, kot smo ga uporabili
že za zmanjšanje vpliva bremenskega toka na linearnost merilnega sistema.
Dodani spremenljivi upor
(trimer) bomo v merilno
Sliki 4a in 4b - Nastavitev točke največjega dosega
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vezje vključili, kot napetostni delilnik z
minimalnim bremenskim tokom in se na
ta način znebili neželjenih vplivov fizikalnih veličin. Vezavo prikazuje slika 4b.
Ničelna točka ("Offset")
Podobno slabe razmere v merilnem tokokrogu dobimo, če želimo nastaviti ničelno točko našega merilnega potenciometra s pomočjo dodanega nastavljivega
upora. Razmere v takem vezju so prikazane na sliki 5a. Z uporabo vezja, ki je prikazano na sliki 5b pa lahko bistveno
zmanjšamo neželjene vplive fizikalnih
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Sliki 5a in 5b - Nastavitev ničelne točke
veličin. Vezje predstavlja impedančni
pretvornik s tokovnim generatorjem v
negativni povratni vezavi ojačevalnika
bremenskega toka (slika 5b).

članek predstavlja
tudi sodobno tehnologijo izdelave merilnih potenciometrov, ki ponujajo alternativo optičnim
in drugim merilnikom pomika. Seveda
v aplikacijah, kjer točnost meritve to
dopušča.
Za tiste bralce, ki jih

Primerjalna tabela:

Slika 6 - Pretvornik signalov, ki omogoča nastavitev ničelne točke in točke največjega dosega po opisanih postopkih.

opisana tematika zanima bolj podrobno
je na voljo tudi članek v originalu (pišite
na aleksander.dolenc@siol.net).

Literatura:
Povzeto po članku v redni publikaciji
A
podjetja novotechnik.

Zaključek
Tako, kot sem že omenil je najpreprostejša možnost za nastavitev ničelne točke in
točke največjega dosega s pomočjo koeficientov v krmilnem/merilnem programu. Vendar je namen tega članka prikazati razmere, ki jih je potrebno upoštevati pri priklopu potenciometrov, da bi dobili dobre merilne rezultate. Hkrati pa

Mobilna peka z Benq-jem
Informacije: Andrej Lipovec, tel.: 01 563 40 42, andrej.lipovec@medis.si

e je mobilnost za vaše življenje in delo velikega pomena, potem gotovo ne
boste spregledali novih prenosnih CD enot proizvajalca Benq. Zmogljivi in
kompaktni zunanji CD enoti z oznakama Benq MiniRW 2410MR in Benq RW
2410EU vam bosta gotovo olajšali in približali marsikatero dejavnost.

Č

Enota Benq MiniRW 2410MR je zelo elegantno oblikovana in omogoča 24-kratno pisanje,
10-kratno prepisovanje in 32-kratno branje
podatkov iz CD plošč, medtem ko sta prvi dve
hitrosti pri modelu Benq RW 2410EU isti, je
njena hitrost branja kar 40-kratna. Združljiva
sta namreč že z vmesnikom USB 2.0 (in hkrati z USB 1.1), ki omogoča te hitrosti in jima
daje bistveno prednost pred tekmeci, obenem pa je priključitev zelo enostavna.
Pri enotah Benq MiniRW 2410MR in RW
2410EU pa ne gre zgolj za hitrost, temveč
jima je lastna tudi Benqjeva patentirana tehnologija Seamless Link III, ki zagotavlja kakovostno zapisovanje podatkov brez napak med
samim postopkom. Tehnologija Seamless
Link III zagotavlja tri bistvene prednosti, imenovane "Anti-Coaster", "Auto Pilot" in "Collision Guard". "Anti-Coaster" sistem preprečuje
napake med zapisovanjem s tem da spremlja
količino podatkov v predpomnilniku in jo ustrezno prilagaja. "Auto Pilot" odpravlja napake zaradi preobremenjenosti pomnilnika,
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omejitve perifernih enot in slabosti izvornih
CD plošč. Za mobilno tehnologijo pa je zelo
pomembna tretja prednost "Collision Guard",
ki omogoča, da optična glava natančno najde
točko prekinitve zapisovanja in nadaljuje od
tu dalje. To je pri mobilnih enotah še toliko
bolj pomembno, ker je tu verjetnost nenamernih tresljajev večja.
Ključna je tudi velikost in oblika obeh enot.
Enota MiniRW 2410MR je, kot že njeno ime
pove, zelo majhna in zato še toliko bolj primerna za prenašanje. Obe pa sta zelo lično
oblikovani.
Enoti Benq MiniRW 2410MR in Benq RW
2410EU sta združljivi z vsemi formati plošč, ki
so na voljo na trgu, s programskimi okolji
Windows 98SE/2000/ME/XP in Mac OS 8.X/
9.X (z dodatno programsko opremo) in omogočata tudi nadgradnjo predpomnilnika. Enota Benq MiniRW 2410MR je združljiva tudi z
vmesnikoma PCMCIA in Firewire.
Enota MiniRW 2410MR je že na voljo tudi pri
nas, njena cena je 86.400 SIT z DDV. Enoto
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Benq RW 2410EU
RW 2410EU pričakujemo v kratkem, njena
cena bo 58.680 z DDV, poleg pa boste v promocijskem obdobju brezplačno prejeli še
USB 2.0 kartico.

Benq MiniRW 2410MR
Benq je eno vodilnih podjetij na področju
arhiviranja podatkov, ki je pred kratkim dobilo prenovljeno identiteto. Je rezultat zadnjih
inovacij in strateških preskokov družbe Acer
Communications & Multimedia.
Izdelke podjetja Benq trži družba Medis,
A
d.o.o. iz Ljubljane.

SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO - Ročni terminal PDT6800

Ročni terminal PDT 6800
Informacije: Andrej Planina, Špica International d.o.o., andrej.planina@spica.si

očni terminal PDT 6800 združuje v svojem kompaktnem ohišju značilnosti potrebne za zajem in obdelavo podatkovo v
najrazličnejših okoljih in področjih dela. Predvsem je namenjen uporabi v obsežnih interaktivnih aplikacijah, ki predvidevajo
intenzivno skeniranje črtne kode in obdelavo velike količine podatkov. Zaradi robustne izdelave in večstranske zaščite pred neugodnimi vplivi okolja je idealen za industrijska okolja (npr. transport,
distibucija ipd.), vendar je povsem primeren tudi v manj zahtevnih
aplikacijah kot so popis artiklov, maloprodaja ipd.

R

laserskega skenerja črtne kode,
terminala za zbiranje podatkov (off-line),
baze podatkov, ki se nahaja v baterijsko
podprtem spominu.

V terminal je vgrajena interna radio antena za
izmenjavo podatkov v brezžičnih aplikacijah.
Uporabnik lahko izbira med različnimi načini
skeniranja in enostavno prilagaja delovanje
terminala trenutnim potrebam. Standardna
izvedba PDT 6800 ima 640k RAMa, ki ga
lahko nadgradimo do 6.1MB. Symbol Technologies posveča izredno pozornost udobju dela. Tehnološke inovacije, s katerimi nenehno
širijo področja uporabe svojih izdelkov in
vzpostavljajo globalne standarde na področju
avtomatiziranih sistemov za zajem podatkov,
praviloma spremlja tudi večja ergonomičnost. Tako je tudi pri terminalu PDT 6800.
Velik 16 linijski zaslon omogoča prikazovanje
večje količine podatkov in lažje branje, kontrast in osvetlitev sta programsko nadzorovana, oboje pa lahko nastavimo tudi ročno.
Na voljo sta dve izvedbi tipkovnice s 35 ali 46
tipkami, z navpično postavljeno tipko Enter
za lažje delo. Na voljo je tudi izvedba terminala z radijskim prenosom podatkov.
Izdelki serije PDT 6800 poleg vseh opisanih
izboljšav uporabljajo enaka komunikacijska
stojala in periferijo kot predhodna generacija
terminalov (serija LDT3800), kar bistveno
zmanjša stroške nadgraditve obstoječega sistema.
Ročni terminal PDT6800 je kombinacija treh
funkcionalnih enot:

Ročni terminal lahko prilagajate specifičnim
zahtevam, njegove izredne zmožnosti pa bodo zadovoljile tudi vaše najzahtevnejše potrebe po zbiranju in obdelavi podatkov. V terminal je vgrajen 16 bitni procesor in DOS arhitektura, ki jo podpira Microsoft C softver, tako
se programerju ni potrebno učiti posebnih
programskih jezikov. Možnost razširitve standardnega 640 kB pomnilnika do 6 MB vam
omogoča uporabo ročnega terminala tudi pri
zelo obsežnih nalogah, kot je on-line dostop
do velikih podatkovnih baz. Aplikativnost
ročnega terminala PDT6800 je izredno široka, tako lahko operater z enim samim ročnim
terminalom izvršuje različna opravila.
Izbira perifernih enot je zelo bogata. Zahvaljujoč modularni zgradbi, lahko zmožnosti
terminala povečujete zelo enostavno.
Robustna izdelava preprečuje poškodbe terminala pri padcu z višine do 120 cm. Terminal je zaščiten proti vplivom okolja in ga lahko uporabljate v zelo zahtevnih pogojih. Na
voljo je tudi izvedba za eksplozivno nevarno
okolje.
Z ustrezno nadgradnjo podpira ročni terminal PDT6800 tudi Spectrum24 radio frekvenčno komunikacijo s host računalnikom.

Lastnosti proizvoda in prednosti za
uporabnika
Preizkušena tehnologija laserske diode VLD.
Prednost: Enaka tehnologija kot pri ročnem
skenerju LS4000 nudi enako zanesljivo
kvaliteto čitanja črtnih kod ter čitanje kod
do razdalje 100 cm ...
DOS operacijski sistem (DR DOS) in
16-bitni procesor.
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Prednost: Odprt operacijski sistem nudi
odlično okolje za razvoj aplikacij tako v
SW-hišah kot pri uporabniku samem ter
hiter odziv tudi pri aplikacijah ko gre za
veliko količino podatkov
Ergonomska oblika terminala
Prednost: Izredno ergonomsko oblikovan
terminal se odlično prilega roki in ne
obremenjuje uporabnika. Terminal se zdi
lažji, kot je v resnici!
Visoko kontrasten LCD display, 16
vrstic s po 21 znaki.
Prednost: Visoko kontrasten in izredno velik
prikazovalnik je pomembna pridobitev za
operaterja saj so izpisi na prikazovalniku
čitljivi in razumljivi, programerju pa precej olajšajo delo na uporabniškem vmesniku. Ekran se v temačnem prostoru lahko
tudi osvetli (backlight).
Robustno ohišje zavarovano pred zunanjimi vplivi.
Prednost: Možna je uporaba tudi v zelo zahtevnih industrijskih okoljih. Zatesnjeno
ohišje preprečuje nabiranje prahu in dežja
pod pokrovom terminala. Terminal ima
zaščito proti prahu in dežju IP54.
Na voljo so tudi izvedbe za eksplozivno nevarno okolje, čitanje kode na večje razdalje...
Optični vmesnik za prenos podatkov.
Prednost: Prenos podatkov je nadvse enostaven - ni potrebno prikljapljanje in izklapljanje konektorja, terminal preprosto
postavimo v stojalo z optičnim vmesnikom. Terminal PDT6800 uporablja enaka
stojala za prenos podatkov, kot njegov
predhodnik LDT3805.
Razširitev spominskega RAM prostora do 6 Mb.
Prednost: Enostavno so izvedljive tudi aplikacije, ki zahtevajo vpogled v veliko podatkovno bazo na terenu. Pred delom namreč preko optičnega vmesnika naložimo
podatke v terminal.
Izmenljivi NiCd akumulatorji
Prednost: Glavna baterija zagotavlja delovanje terminala do cca 8 ur, odvisno od aplikacije. Nato je potrebno napolniti akumulatorje terminala, kar pa se opravi na komunikacijskem stojalu. Lahko pa samo zamenjamo glavne akumulatorje in nadaljujemo delo. Za čas, ko se zamenjuje akumulatorje, ali ko so ti popolnoma izpraznjeni,
za integriteto podatkov v spominu skrbi
litijeva backup baterija.
Non-Volatile RAM spomin
Prednosti: Program in kritični podatki se shranjujejo v t. i. non-volatile RAM pomnilniku. To je spomin, ki ohranja integriteto
podatkov in programov tudi ko terminal
ostane brez vsakega vira energije.
A
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Mali dirkač - TDS-2022
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Kot smo že pisali, je prenovitve doživela tudi najcenejša
Tekova serija digitalnih osciloskopov TDS-2xx. Ta se je razcepila v novi seriji TDS-10XX (monokromatski LCD) in TDS20XX, ki jo krasi barvni LCD. Kaj je torej novega in koliko
novi seriji manjka do zmogljivosti TDS-30XX? Za vas smo se
malce poigrali s TDS-2022. Kot verjetno že veste, imata
tako serija 1000 kot 2000 dvokanalne in štirikanalne
modele frekvence vzorčenja 1 Gs/s oziroma 2 Gs/s ter frekvenčno širino 60,
100 oziroma 200 MHz.
Scope je v primerjavi s TDS-3000 nenaosvežitev in nekako daje vsem stvarem
vadno majhen, tanek in lahek a precej
bistveno večjo preglednost.
tega gre na račun odsotnosti baterije.
Velik paket
TDS-2022 je prenosen, potrebuje pa
A začnimo zgodbo lepo na začetku. TDSmrežno napajanje. Ker tudi njegovi pred2022 sem dobil varno zapakiran v veliki
niki niso znali delati z akumulatorjem, to
kartonski škatli, skupaj s potrebnim
ni izguba. Kljub temu je lahko akumulanapajalnim kablom, dvema sondama Ptor zelo uporaben, pa ne samo na terenu.
2200 (1:1 in 1:10), knjižico z navodili in
Namreč, če napajate scope iz akumulatordokazilom o opravljeni kalibraciji (NIST
ja, lahko odklopite omrežno napetost in
traceability certificate).
takrat masa osciloskopa ni ozemljena,
torej lahko opazujete pojave, kjer so
vsi potenciali različni od potenciala
mrežne ozemljitve.
V praksi mi je to
velikokrat pomagalo pri iskanju napak po televizorjih
in raču nal ni ških
monitorjih, pa tudi
napajalnikih. Vem,
sliši se butasto in je
lahko celo nevarno, ampak v praksi
dela.
Serija TDS-20XX to- Slika 1 - TDS 2022 (200MHz, 2 kanala) v delovnem okolju
rej nima priključka
Merilne sonde
za akumulator, ker bi to zakompliciralo
Priloženi 200 MHz sondi sta videti veliko
napajalnik in podražilo sam osciloskop.
bolje od tistih, ki jih dobite ob TDS-2XX,
Tako si ne boste mogli privoščiti lenobe
le pri območju 1:1 imata rahlo veliko
in si boste za tistih nekaj tolarskih tisočakapacitivnost - 95 pF. Tu pravzaprav ni
kov verjetno omislili kak ločilni transforkriva sonda, ker je pri tem območju pač
mator, seveda če tovrstne možnosti
efektivna kapacitivnost sonde enostavno
potrebujete. Po drugi strani pa kupovaseštevek vseh kapacitivnosti vhodnega
nje akumulatorja ne upraviči teh potreb,
dela osciloskopa, koaksialnega kabla v
ki bi jih tako in tako morali reševati z galvsej svoji dolžini, nekaj pa seveda doprivansko ločitvijo.
nese tudi ročka sonde s konico.
Scope je na papirju tako hiter, kot nekateri dražji modeli in človek se pač vpraša,
Tu se da uporabiti nekaj trikov z deljekje se skriva razlog za to. Na prvi pogled
njem napetosti, kjer lahko efektivno v
je stvar bistveno bližje veliko dražjemu
praktično istem razmerju zmanjšamo
TDS-30XX kot staremu TDS-2XX, kateretudi kapacitivnost sonde, kar velja tudi
ga naj bi zamenjal. Barvni zaslon je prava
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tukaj: pri območju 1:10 je kapacitivnost
le še 15 pF. Tako boste razmerje 1:1 uporabljali pri nizkih frekvencah in napetostih ter sklopih, kjer dodatna kapacitivnost ne moti, območje 1:10 pa povsod
drugje.
Sondi tudi nimata posebnega kontakta,
preko katerega bi ju lahko osciloskop
prepoznal in tako osciloskop v danem
trenutku ne ve, v katerem položaju imate
preklopnik delilnika - ob preklopu delilnega razmerja ga morate o tem obvestiti.
Malo me je presenetil tudi precejšen šum
na vhodu, ki pa je najbolj viden pri najmanjšem napetostnem dosegu (20 mV/
rd) in znaša po grobi oceni 15 mVp-p, torej
je prisoten tudi pri kratkostičenem vhodu. Takoj sem odklopil sondo in ugotovil,
da je vir tega šuma v samem osciloskopu
in ne v sondi ali okolju, zato bomo to
podrobneje obdelali pozneje. Tu samo
povejmo, da problem ni vzrok za paniko.
Pri vseh osciloskopih, ki sem jih doslej
videl, se to dogaja, tudi na TDS-30XX in
tudi pri "dobrih starih" analognih osciloskopih. Proizvajalci
jim poskušajo dati
čimboljšo občutljivost in odnehajo
nekoliko prej preden šum postane
primerljiv opazovanemu signalu. Nekaj šuma v signalu
je še vedno bistveno bolje, kot če tega
dosega ne bi imeli.
Pri TDS-2022 je ta
šum pač nekoliko
večji, kot denimo
na veliko dražjem
bratcu TDS-3034.

Zaslon in DPO?
Čeprav ga Tektronix ne deklarira kot
DPO, je scope na videz presenetljivo podoben TDS-30XX ravno zaradi barvnega
zaslona, ki ima verjetno tudi nekaj manjšo persistenco kot stari monokromatski
TDS-2XX, vendar pa kontrast in vidni kot
nista ravno idealna. Nista slaba, a lahko
bi bila boljša. Kontrast lahko nastavite, a
pri optimalni nastavitvi črna ni več povsem temna. Zanimivo je, da se da nastaviti programsko persistenco žarka na nekaj
vrednosti od 0 do 5 sekund. Ker jo pač
izvaja vdelano programje ne pa elektronika, ni primerljiva s pravim DPO-jem, a
lahko pride prav.
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Slika 2 - Na zadnji strani je lepo viden 68000 CPU, ki očitno poganja TDS-2022

Vhodne impedance
Pri TDS-2022 sta torej na voljo dva vhoda
za signal in dodatni, tretji za zunanje proženje. Pri vhodih lahko nastavimo, razen
vhodne impedance, vse opcije, ki smo jih
od Teka vajeni. 50 Ohmov ni več na razpolago (vhod ima vedno 1 MOhm pri konek tor ju), zato pa
imamo opcijo za fino
nasta vi tev meril nih
d o s e g ov ( ve č a l i
manj na dve decimalki) in pa opcijo za
delitev sonde od 1:1
do 1:1000 - seveda za
sonde, ki to omogočajo.

je, da ta šum ali vsaj njegova večina nastaja v vzorčevalnem delu.
Poleg tega ima šum še eno komponento,
ki z merilnim območjem v absolutnem
merilu narašča. Gre za šum A/D pretvor-

Šumenje
Kot sem že omenil
prej, je opaziti šum v
vhodnih kanalih, katerega izvor je očitno
v osciloskopu. Kot je
videti, ima ta šum
nekaj zanimivih lastnosti. Ko sem ga spustil čez FFT analizo,
sem opazil, da gre za
širokopasoven šum,
ki pa vendarle ni
čisto naključen, saj je
denimo lepo vidna
konica na natanko 2
GHz, kar je enako
frekvenci vzorčenja.
Na 1 GHz je videti
podobno konico, le
da je v šumu. Videti

Slika 3 - Šum v vhodnem kanalu ...

Slika 4 - ... in še enkrat v frekvečnem prostoru
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nika, ki koleba pri
najnižjem bitu (bitih?) tudi pri povsem
enosmernem signalu. Ta šum prevladuje pri najvišjih merilnih dosegih, kjer se
tistih 15 mV šuma že
zdavnaj zgubi pod
vrednost najnižjega
bita A/D pretvornika.
Pri izklopu deljenja
sonde je najnižji merilni doseg 2 mV in
takrat tudi šum pade
na cca. 1.7 mVp-p (s Slika 5 - Proženje s 5V-nim pravokotnim signalom pri 4.56 V, kar dela...
kratkostičenim vhodom - brez sonde).
Tudi ni videti, da bi
bil šum v obeh kanalih očitno povezan pri prikazu razlike
realnih kanalov skozi
matematični kanal ni
bilo videti, da bi bila
razlika kanalov manjša od vsote...
Šum sicer izgine, če
pod nastavitvijo kanala nastavite "Coupling-GND" a pri tem
ni slišati tistega znanega klikanja releja Slika 6 - .. in pri 4.72V, kjer ne dela več korektno...
in občutek imam, da
FFT analiza dela lepo in je mogoče zaradi
je ta "GND" bolj softversko odsimuliran.
bistveno manjšega števila zajetih vzorcev
Kot rečeno, stvar sploh ni kritična, pona trenutke videti celo bolj tekoče kot na
trebno pa se jo je zavedati, da boste znali
TDS-30XX in definitivno lepše kot na stapri opazovanju oceniti, ali kak podrobrem TDS-2XX. Tisto, kar me je ob tem
nost mogoče le ni šum in kaj realno
pošteno presenetilo, je to, da imajo očitsploh lahko vidite pri nekem merilnem
no novi TDS-20XX kot glavni procesor
dosegu.
vdelano staro, dobro Motorolo 68000,
Matematika in FFT
kot jo poznamo še iz časov hišnih mlinZanimiva in nadvse dobrodošla pridobičkov, kot so Atariji in Amige! Res je, če
tev je "matematični kanal", ki sedaj omosnamete prazen plastični holder, ki ščiti
goča tudi frekvenčno analizo.
razširitveni slot pred prahom in poškodJe že res, da to zmore tudi TDS-2XX, venbami, lahko že od daleč brez truda skozi
dar le z dragimi dodatki, pri TDS-20XX
relativno veliko odprtino vidite procesor
seriji pa je to v sklopu standardnega arze68SEC000FU8, kar pomeni 68000-ko
nala orodij.
namenjeno delu s taktom do 8 MHz!
Matematični kanal se obnaša tako kot kaGlede na to, da je za ta opravila v TDSterikoli od obeh kanalov, le da nima real30XX zadolžen procesor PowerPC na 40
nega vhoda ampak ga scope izračuna iz
MHz, sem presenečen nad tem, kako doosnovnih operacij nad "realnimi" kanali.
bro se je odrezala 68000-ka, ki da na 8
Tako lahko prikažemo vsoto ali razliko
MHz od sebe tipično "skorajda" 1 MIPS
obeh kanalov oziroma FFT. Pri slednjem
in nima pravega hardverskega deljenja
lahko nastavimo tip okna ("Flattop", "Recter NE pozna plavajoče vejice!
tangular", "Hanning") in vodoravni "ZoNastavitve horizontalne stopnje so preom".
cej podobne nastavitvam povprečnega
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analognega osciloskopa - tu ni nič revolucionarnega. Lahko nastavite področje
proženja v zajetem nizu vzorcev, kar
pomeni uravnavanje števila vzorcev, ki
so bili zajeti pred in po trenutku proženja, na voljo pa je tudi "hold-off"- zadržanje proženja za željeni čas, ki znaša najmanj 500ns in ga lahko povečujemo v
korakih po 25 ns.

te proženje bodisi na vse vrstice, na obe
polsliki (sodo in liho) na izbrano polsliko ali celo na izbrano vrstico! Slednje opcije celo TDS-30XX nima! No, vsekakor je
nima brez dodatne kartice. Skratka, opcija, ki je bodo zelo veseli na RTV servisih,
pa mogoče še v kakem studiu, v proizvodnji televizorjev in videonaprav in verjetno še kje.

Proženje

Seveda so na voljo tudi opcije za zunanje
proženje, proženje na prehode napajalne
napetosti skozi ničlo itd., a to je pač pričakovati že v neki povprečni "orodjarni"
prožilnika. Ni pa denimo dvojnega proženja, proženja na kombinacijo logičnih
stanj in strmino signala, kar TDS-30XX
ima. Pri proženju se torej TDS-20XX
bistveno razlikuje od TDS-30XX, a to je
pričakovano, saj so te stvari odvisne od
stopnje za zajem in obdelavo signalov, ki
je verjetno najdražji del osciloskopa in, ki
je pri tej seriji pričakovano skromnejša
zaradi ciljne cene naprave.

In kaj je v danem primeru "preblizu"? Zanimivo, to je odvisno od vertikalnega merilnega območja. Pri 2V/rd je preblizu
vse, kar je manj od 400mV (se pravi,
dovoljeno območje v tem primeru je od
0.4V do 4.6V), pri 1V/rd pa je preblizu
približno pol manj - 200mV (od 200mV
do 480 mV). Stvar je lepo vidna, saj scope
jasno napiše nivo proženja v spodnjem
desnem vogalu in tudi po pritisku na
gumb "TRIG VIEW" se lepo vidi, da se
zaveda, da je napetost trigeriranja povsem v mejah signala, pa vseeno "preskakuje". Domnevam, da je tudi tu problem
kakšen šum kje v delu za zajem signala.

Bi pa imel morda še pripombo na natančnost sklopa za proženje, ki ni videti
ravno blesteča. Če denimo opazujete

Na trenutek sem pomislil, da se stvari
dogajajo zaradi velike strmine pravokotnika, kjer bi zvonjenje ob prehodu lahko

Tudi prožilnik ("trigger") je izveden
podobno kot na kakem analognem osciloskopu, vendar z dvema bistvenima dodatkoma. Lahko prožimo na rob, izberemo polariteto, vir proženja in to je bolj
ali manj vse pri standardnih opcijah. Od
naprednih opcij je na voljo proženje na
širino impulza (večjo, manjšo, enako ali
neenako zadani širini) in pa proženje na
video signal.
Slednje je sploh prijetno presenečenje,
saj sem pričakoval kaj podobnega videoproženju, ki ga lahko vidite na kakem starem Hamegovem analognem modelu,
dobil pa nekaj povsem drugega.
Scopeu lahko poveste, na kakšen signal
proži (NTSC/PAL&SECAM) in mu določi-
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kalibracijski signal, ki je pravokotnik s
frekvenco natanko 1 kHz in amplitudo
5V, bi teoretično lahko nastavili napetost
proženja kamorkoli med 0 in 5V pa bi
osciloskop prožil praktično enako. To pa
se tu ne dogaja. Če nastavite proženje
preblizu meji, bo v velikem procentu
primerov odpovedalo.
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zakrivilo kaj takega. Zato sem paralelno k
vhodu povezal kondenzator 1 nF in tako
zmanjšal strmino prehodov in nekoliko
zaoblil signal, a pojava nisem odstranil.
Velikost pojava se tudi razlikuje med kanaloma - pri meni je na prvem kanalu rahlo bolj izrazita kot na drugem kanalu.
Stvar je vzbudila mojo radovednost ravno toliko, da sem šel stvari primerjat s
TDS-30XX in tudi tam sem opazil podobna odstopanja. Očitno se pri tako velikih frekvencah zajema ne da zahtevati
pretirane natančnosti. Pojav sicer sploh
ni zaskrbljujoč, le zavedati se ga je treba
pri nastavljanju proženja na kakšnih problematičnih signalih.
Mogoče še ena malenkost okrog prožilnika, ki pa je bolj kozmetične narave. Če
pritisnete na "TRIG VIEW", bo TDS-2022
sled kanala, na katerega prožite obarval
temnoplavo, in pri nivoju proženja bo
izrisal črtkano rumeno črto, kar naj bi
jasno pokazalo kako in kje pride do proženja. Do tu vse lepo in prav, a ko sem to
poskusil s prej omenjenim pravokotnikom na vhodu prvega kanala, je ob uporabi te funkcije stvar zamaknila opazovani signal za kak pixel ali dva navzdol.
Videti je bilo, kot da so se vsi nivoji opazovanega signala pomaknili cca 100mV
navzdol, a samo ob držanju "TRIG VIEW".
Stvar je torej pri kazanju proženja nepravilno skopirala zaslonsko sled prvega
kanala. Zanimivo! Pri ponovljeni vaji na
drugem kanalu tega nisem opazil.

zabeleženo število vklopov.
TDS-2022 ima menije v desetih jezikih
(slovenščine ni med njimi) a ker verjetno
pri teh stvareh tako in tako uporabljate
angleščino, vas francoska, italijanska,
nemška ali celo kitajska verzija ne bodo
zanimale kaj dosti.

Meritve
Scope premore tudi samokalibracijo in
pomoč pri kalibraciji sonde.
Pri opazovanju signalov si lahko pomagamo s (psevdo) meritvami, ki jih vdelano
programje izračuna iz opazovanega signala. Naenkrat imamo lahko do 5 meritev
na zaslonu, izbiramo pa lahko med meritvami 12-tih vrednosti, ki se nanašajo na
različne napetosti in čase (vrhnja, srednja, peak-to-peak, frekvenca, čas periode,
porast itd...). Ne morem dati roke v ogenj
za to, a zdi se mi, da je bila vsaj za meritve časa obljubljena za TDS-1xxx in TDS2xxx posebna elektronika, ki bi jim dala
visoko natančnost. Tako naj bi se dalo
dobiti odčitek frekvence na kar nekaj
decimalk.
In res. Pri opazovanju testnega signala je
frekvenca slednjega vidna na 5 decimalk,
vendar se mi zdi, da vsaj še kakšne 2 - 3
več ne bi bile odvečne.
Če imate posebne števce s katerimi si
lahko pomagate pri merjenju frekvence,
potem tudi 8-9 decimalk ne bi smelo biti
preveč, kar koneckoncev dokazujejo
mnoge amaterske samogradnje frekvencmetrov.

Tiskanje in pomnjenje
V nadzornem delu gumbov na osnovni
plošči lahko z enim pritiskom na "PRINT"
pošljete sliko na tiskalnik, če imate
dodatno kartico s paralelnim vmesnikom. Pri tem je zanimivo, da nisem uspel
najti opcij za nastavitev tiskalnika, a
domnevam da se ta pojavi ob instalaciji
omenjene kartice. Poleg tega lahko shranite že vnešene nastavitve. S shranjeno
nastavitvijo se shranijo vsi podatki, tudi
merilni dosegi, položaji kurzorjev, shranjeni signali v obeh referenčnih spominskih kanalih itd. Shranite lahko do 10
nastavitev, ki preživijo tudi izklop osciloskopa. To je pripravno, če imate več glavnih tipov meritev, ki se med delom pon avljajo in tako lahko hitro preklapljate
med njimi. Ali pa recimo, če si več ljudi
deli isto napravo, kot je to dostikrat pri
laboratorijskih meritvah itd.
Zanimiv je tudi "Error Log", ker si lahko
ogledate, morebitne napake v delu in
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ci vzorčenja signala. Torej vam vdelana
natančnost ne bo v celoti nadomestila
frekvencmetra, je pa lepa pridobitev,
celo glede na TDS-30XX, ki ponuja
samo kaki dve decimalki. O dejanjski
točnosti in natančnosti tu ne bi, ker pač
nisem imal na razpolago ustreznih
merilnikov, videti pa je solidno in
korektno, do meja podanih decimalk.
Tisti, ki jih to zanima naj pokukajo na
www.tektronix.com, če uspejo najti kaj
več podatkov o tem. Meni ni uspelo,
nisem pa ravno obupano poskušal.
Za lažjo oceno pojavov imate na razpolago tudi dva kurzorja (napetostna ali
časovna), ki ju lahko postavite na zanimiva mesta na zaslonu. Na zaslonu
imate stalno poziciji obeh kurzorjev in
njuno razliko.
Lahko tudi vplivate na tip zajema podatkov. Scope vam lahko prikazuje podatke tako, kot jih je zajel, lahko poudari
vrhove in odstopanja, lahko pa izrečunava povprečje večih zaporednih prehodov (4/16/64/128).

Prikaz na zaslonu
Možen je prikaz posameznih vzorcev
("dots"), lahko pa jih sistem poveže z daljicami ("vectors"), lahko vklopite simulirano perzistenco fosforja ali jo izklopite (off/1/2/5s/infinite).
Persistenca pride prav, če vas zanima
zgodovina signala. Glede na naravo
izvedene persistence je tu uporabna za
signale, ki se spreminjajo skokovito v
časovnem obdobju vsaj nekaj sekund
ali pa za signale, ki vsebujejo veliko špic
in drugih motenj. Ker "fosfor" med bledenjem ne spreminja barve (samo in-

Pravi razlog za samo 5 decimalk se razkrije šele, ko se poigrate s prožilnikom. Če
izberete merjenje frekvence pojava, bo
prikazano število proženj prožilnika, kot
je ta nastavljen v sekundi. Će boste pogoj
za proženje postavili
tako, da ga pojav ne
bo mogel izpolniti,
bo tudi izmer je na
frekvenca padla
proti ničli. To nam
daje dodatno svobodo pri izbiri točke na
pojavu, pri kateri bi
radi merili frekvence
ali čase, vendar lahko
izva ja mo tovr st ne
"meritve" šele, ko je
opazovani signal šel
skozi vzorčenje in je
natančnost premosorazmerna frekven- Slika 7 - Vdelana pomoč celo v kitajščini...
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tenziteto), boste težko kaj videli pri frekvenčno ali amplitudno moduliranih signalih, hitro spreminjajočem se PWM-u
itd, a temu ta persistenca niti ni namenjena.
Za tiste, ki ne morejo brez Lissajouvih
likov je tu tudi izbira koordinatnega sistema XY ali YT. V prvem načinu imamo na
ordinatni osi signal iz prvega kanala, na
drugi pa signal iz drugega kanala, v drugem primeru pa je na drugi osi čas.

Upravljanje in pomoč
Tako kot pri drugih TDS-ih lahko spreminjate način proženja z eni pritiskom na
tipko. Lahko prožite enkrat ali pa stalno,
s posebnim gumbom pa lahko sprožite
avtomatiko, ki postavi glavne parametre
vertikalne in horizontalne skale glede na
opazovani pojav. Seveda elektronika ne
more vedeti, kaj točno na signalu vas
zanima, vendar v splošnem kar dobro
izbira in je sploh dobrodošla pomoč
šolarjem, ko signala kar naenkrat ni in ni
na zaslonu.
Slednjim sta očitno namenjeni opciji
"HELP" in pa "DEFAULT SETUP". "Default

Setup" spravi Scope v neko preddefinirano začetno stanje, kar vam lahko pomaga, če se ne znajdete ob premnogih spremenjenih opcijah in bi najraje stvar nekako "zresetirali". "HELP" je vsaj zame povsem nova stvar na TDS-seriji.
Opcija ponuja zares pravo pomoč v obliki tekstovnega HTML drevesa. Po pritisku na gumb je treba počakati kakih 20
sekund za pripravo dokumentov, na kar
vas osciloskop prijazno opozori. Ta čas za
premislek si stvar vzame samo ob prvi
aktivaciji pomoči. Ko so enkrat dokumenti razpakirani, je pomoč na voljo trenutno. Meni se je zdel zabaven ogled
pomoči v kitajščini. Vdelana pomoč je
kar izčrpna, a ne pokriva vseh tehničnih
podrobnosti. Če vas denimo zanima
natančnost vertikalnih ojačevalnikov ali
časovne baze, boste morali pogledati v
specifikacije.

Uporaba
Pri Tek-u pravijo, da sta seriji TDS-10XX
in 20XX optimalni za uporabo v šolah,
servisih in industrijskih aplikacijah in v
vsakem okolju, kjer potrebujete soliden
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spominski osciloskop, niste pa pripravljeni plačevati kompleksnih analitičnih
funkcij in ostale navlake. Šole ponavadi
zelo zaostajajo v opremljenosti za industrijo. Tu sta omenjeni seriji naravnost
optimalni za izobraževanje saj lahko
učencem privoščijo pravi digitalni spominski osciloskop. Glede na to, da imajo
šole skoraj brez izjeme stare analogne
osciloskope, ki jih industrija kmalu sploh
ne bo več uporabljala, so omenjeni TDSi
trenutno praktično edina smiselna izbira.
Če se malo ozrete po servisnih delavnicah, boste verjetno zagledali podobno
stanje, predvsem v manjših delavnicah in
celo na mestih, kjer se poleg servisa
dogaja celo nekaj razvoja. Mnoge delavnice bi nujno potrebovala tovrstna orodja a si jih doslej niso mogle privoščiti.
Kar se industrije tiče, bodo novi TDS-i
blesteli predvsem pri delu na terenu, v
testnih delih proizvodnje (enostavnejši
"pass/fail" testi) in kot specializirana
oprema za hiter zajem podatkov.
A
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Panasonic DVD RAM/R
Avtor: Branko Badrljica - Informacije: Aroba d.o.o.

Arhiviranje podatkov postaja z naraščanjem velikosti modernih
trdih diskov vse večji problem. Saj vem, da obstajajo tračne enote
v ta namen, a te so zelo redke. Večinoma smo do sedaj uporabljali
CD/RW enote, a te imajo premajhno kapaciteto...
Do pred nekako
petimi leti je CDR
/ W m e d ij p re d stavljal učinkovit
odgovor na ta vpra ša nja. 640 MB
se je zdela impresivna prostornina
v časih, ko je tipičen trdi disk premogel kak Gbyte
ali dva. Ta ko ste
la hko prak tič no
celoten disk spravili na nekaj CDjev. Poleg tega pa
so bili takrat trdi
diski že tako veliki, da so omogoča li iz de la vo bi narne datoteke za
neposreden vpis
na plošček, ki je
bila seveda enake
velikosti kot končni vpisan CDR. To je bilo sprva sicer
moteče, saj ste v trenutkih, ko vam je bil
prostor najbolj potreben in ste hoteli
nekaj podatkov umakniti na CDR, morali
najprej na disku narediti dodaten prostor za binarno datoteko. Ta problem je
bil sčasoma ublažen s pojavom hitrejših
diskov, ki so omogočali zapis "on the fly"
in veliko pozneje še z "burnproof" CDRW enotami.
Sčasoma se je tudi hitrost vpisovanja in
branja dvignila do vrtoglavih višav in
danes niso več redkost enote, ki vam
celoten CD-R plošček zapišejo v manj kot
petih minutah in preživijo tudi morebiten "buffer underrun". Ob moderni programski podpori za neposredno pisanje
na disk so bila odpravljena tudi zadnja
nelagodja ob delu s CD-RW ploščki, torej
recimo raje vsa razen majhne kapacitete.
Napredek tehnologije je bil na tem
področju zares impresiven, saj je v manj
kot desetih letih skrčil našo percepcijo
CD plošče z enormnega pomnilniškega
medija na povsem vsakdanjo stvar s pre-
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cej omejeno kapaci te to, ki jo v po novno vpisljivi verzi ji upo rab lja mo
pri vsakodnevnem
delu že nekaj let,
podobno kot smo
včasih diskete.
Tehnologija nam je
še enkrat priskočila na pomoč in
nam ponudila
DVD enote, ki so
prinesle kapacitete cca 5 in celo 10
Gb in ki naj bi zamenjale priljubljene CDjke a se to
zaenkrat še ni zgodilo. Po mojem
prepričanju je vzrokov za to več a
naj po memb nej ša
sta več, do nedavnega nezdružljivih
standardov, komplikacije s zemljepisnimi conami in predvsem dragimi vpisovalnimi enotami in mediji.
Zadnje čase pa opažamo nove generacije
DVD enot, ki so dovolj fleksibilne, da
podpirajo vse glavne DVD standarde, obenem pa berejo tudi CD plošče. Ena takih je tudi nova Panasonicova DVD
RAM/R enota LF-D321. Dobili smo jo
skupaj z avdio kablom praznim DVD/R
4.7 Gb ploščkom in dvema CDjkama s
spremljajočimi programi.
Enota je na las podobna znanim CD enotam in edino kar izdaja njen namen je
zlati napis "DVD RAM/R" na čelni plošči.
Zato pa je pladenj za zajem ploščka povsem drugačen od tega, česar ste verjetno
vajeni.
To je zaradi univerzalnosti pogona, ki je
namenjen vpisu tako navadnih ploščkov
kot tistih v posebnih zaščitnih ohišjih.
V pogonu lahko predvajamo CD, CDR,
CDRW, DVD, DVD/R in DVD/RAM ploščke, tako z kot brez posebnega zaščitnega ohišja. Na žalost pa lahko vpisujemo

RAČUNALNIŠKA OPREMA - DVD RAM/R

samo DVD-R in DVD-RAM medije. Ker je
bistvo DVD-RAM/R pogona v delu z DVD
ploščki in ker boste verjetno CDR/W
opcije uporabljali samo za branje starih
CDjev, ta izguba ni tako huda. Če pa planirate tudi vpis kakega CD/R(W) medija,
boste morali na žalost poleg tega imeti
tudi CD zapisovalnik. Malo sem prebrskal okrog sebe da bi našel enote brez te
"pomanjkljivosti" a kot sem uspel videti,
tu gre za naravne omejitve in ne proizvajalčevo napako.
Delo s CDji zahteva laser in optiko z daljšo valovno dožino, ki pa je praktično
noben od proizvajalcev tovrstnih enot ni
uspel spraviti v isto optično glavo za vpis
in branje DVD medijev. S pomočjo posebne tehnologije so uspeli doseči branje CDjev, vendar ne povsem v specifikacijah in lahko se zgodi, da vam kakšen
(predvsem) starejši CD-medij ne bo berljiv v novi enoti. Problem je menda v tem,
da reflektivni sloj navadnih CDjev baje
skorajda ni reflektiven pri krajši valovni
dožini DVD-jevega laserja. Sam sem
poskusil s kakimi pedesetimi pločki, ki
sem jih kar na slepo pograbil okrog sebe
in vse so delovale brezhibno.
Videti je, da so izjeme redke, a vseeno bi
verjetno kazalo imeti ob tovrstnih enotah vsaj CD, če že ne CD/RW enoto, že
zaradi Murphyjevih zakonov ...
V praksi je pogon med delom precej tih,
veliko tišji od povprečne CD ali CDRW
enote, vendar gre dobršen del tega na
račun nižje hitrosti, saj lahko enota bere
CD-je pri 24-kratni hitrosti, DVD-je lahko
berete s 6-kratno hitrostjo in vpisujete z
do 1.3 Mb/s pri DVD-RAM ploščkih 2.6
Gb oziroma DVD-R medijih in 2.77 Mb/s
pri DVD-RAMih kapacitete 4.7 Gb.
V praksi to pomeni, da je vpis praktično
celotnega DVD-R medija trajal cca. 1 uro
za nekaj nad 4 Gb podatkov. To niti ni
slabo, vendar bi si človek želel ob priloženem programju mogoče česa malce
hitrejšega.
To pravim zato, ker priloženi krmilniki
omogočajo neposreden vpis na DVDRAM medij, kot bi šlo za navaden trdi
disk. Medij vstavite v enoto nato pa jo z
desnim klikom na njeno ikono najprej
sformatirate v željenem sistemu, zatem
pa ji dostopate kot navadnemu trdemu
disku. Nadvse zanimivo, vendar sem
vedno pozabil, da bo kopiranje kakega
gigabajta na DVD-RAM trajalo 15 minut...
Tudi formatiranje 4.7 Gb DVD-R medija
traja približno uro, čeprav seveda lahko
izberete hitro formatiranje, ki samo

posodobi podatke v direktoriju. Ob enoti
sta CDja s spremnimi programi in krmilniki. Pričakoval sem, da bom videl nekaj
podobnega "Neru", ”WinOnCDju” ali
kakemu drugemu popularnemu orodju,
ki smo ga zadnja leta tako veselo uporabljali za snemanje CDR/W medijev, a tega
tu ni. Praktično vsi programi se nanašajo
na delo z multimedijo, krmilni programi
pa so skriti nekje v drugem ali tretjem
nivoju map. Ob namestitvi s CDja se krmilni programi tiho vgradijo v drobovje
Windows okolja in kakih 15 minut mi ni
bilo jasno, kako zaboga sedaj zapeči
DVD-RAM. Zanimivo pa je, da se po inštalaciji za enoto pojavita dve ikoni; ena je
namenjena delu z read-only mediji,
druga pa delu z vpisljivimi mediji.
Tako lahko po vstavitvi praznega diska letega enostavno sformatirate in nato delate z njim kot z navadno disketo. To se
mogoče niti ne sliši tako nenavadno v
teoriji. Mnogi programi so to doslej omogočali CDRW enotam, le da je v praksi to
vsaj pri meni zelo slabo in nezanesljivo
delovalo. Vpisni časi za posamezne datoteke so bili veliko predolgi, stvari so se
rušile, itd. Tukaj pa stvar dela. V mejah
podanih vpisnih hitrosti sicer, a dela
100% in ves čas.
Pri Panasonicu pravijo, da je danes dominanten standard DVD-RAM in da je število prodanih enot, ki ga podpirajo 94% in
da le 6% odpade na DVD-R. Kot sem
uspel razumeti, je DVD-RAM bistveno
fleksibilnejši, medtem ko je bil DVD-R
zasnovan s ciljem doseganja čimvišjih
kapacitet ob čimmanj režijskih informacijah na mediju. Kakorkoli že, enota podpira oba standarda, kar pomeni, da imate
večjo svobodo pri iskanju medijev.
Priloženih je tudi nekaj programov za
manipulacijo z multimedijsko informacijo, a ker me je zanimala samo pomnilniška zmogljivost novih medijev in njihova
uporabnost v arhivske namene, se bomo
teh dotaknili samo na kratko:
• DVD-it LE je namenjen kompilaciji
predpripravljenih materialov in zapisu na DVD medij. Omogoča izdelavo
"špic", ki jih lahko sestavljamo iz različnih elementov v sekvenci. Lahko
vstavljamo ozadja, animacije, mirujoče slike, itd.
• Intevideo WinDVD je DVD predvajalnik, ki pa zna predvajati tudi druge
formate, ki bi jih drugače namenili
Windows MediaPlayerju.
• MotionDV Studio je prava simulacija
filmskega studia.
A
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PRIREDITVE- Dan Elektrotehnike v Tehniškem muzeju Slovenije

Dan Elektrotehnike 13-14.6. 2002 v
Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Fakulteta za Elektrotehnike je pripravila ob tej priliki razstavo projektov svojih raziskovalnih
oddelkov v Muzeju. Sam že ne pomnim več, kdaj sem bil nazadnje v Bistri in to priliko sem izkoristil, da se malo sprehodim po prelepem muzeju. Projekti so bili razporejeni v petih sobah muzeja, ki so bile na raznih koncih in so se morali obiskovalci sprehoditi od točke do točke ter si tako dali
priložnost ogleda muzeja nasploh.

F

Tako smo si imeli priložnost ogledati Kheperomajhnega robotka, ki samostojno išče svojo pot
po labirintu in ki predstavlja klasičen a zanimiv
eksperiment te veje robotike. Osebno me je najbolj prepričala enostavnost in kompaktnost robotka. Na žalost si ga nisem mogel ogledati med
delovanjem, ker si je ravno takrat polnil
akumulatorčke, zato pa sem ga toliko laž-

je poslikal. Na sosedni
mizi je
bil prikazan takoimeno-

vani haptični vmesnik.
Gre za nekaj, kar
naj bi opravljalo
funk ci je
3D miške prihodnosti, z vdelanim taktilnim feedbackom.
Prikazano miniaturno skladišče je kljub

svoji navidezni preprostosti pokazalo
vsaj dve stvari. Prvič, mehansko zasnovo
XY sistema in povezava z bazo podatkov,
ki je bila na tekočem s stanjem v "skladišču" in drugič, možgani skladišča so v
posebej razviti mikrokrmilniški ploščici,
zasnovani na 68HC11 procesorju. Slednji
je odprti design, ki je dostopen na fakultetnih internet straneh in upam da v trenutku ko to berete tudi že na CD-
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HYDRA, ki ste ga kot naročnik dobili ob
reviji.Ena bolj izvirnih domislic je bila
tudi prikaz krmiljenja avtomobilskega
modela z GSM telefonom.
Prikazani modelček ste lahko krmilili kar
s svojim mobilcem. Na strehi je imel
napisano klicno številko, po klicu katere
ste se lahko vozil z
njim preko tipkovnice
(tipka 2 za naprej, 4 za
levo, 6 za desno itd.).
Pokazali so mi tudi poseben trik: pošiljanje
elektronske razglednice kar preko GSM aparata. Kako to dela? Priskrbite si kje kak GSMček z vdelano kamero,
poslikate željeni motiv,
vpišete ciljni e-mail naslov in pošljete fotografijo kar s telefona.
Bolj na temo avtomatizacije je bil izdelan
projekt za kontrolo kakovosti ležajev z
računalniškim vidom. Prikazani sistem je

bil sestavljen iz mehanskega sistema za
rotacijo merjenca, posebne kamere z
zahtevanim vidnim kotom in ločljivostjo
in sistema za analizo podatkov.
Prikazanih je bilo še mnogo drugih,
enako zanimivih projektov a nam ne
prostor ne čas ne dovoljujeta, da bi obdelali vse, lahko pa si ogledate daljšo verzijo članka na CD HYDRA, ki ste ga dobiAli
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Svetovno prvenstvo v robobrcu
Avtor: Milan Simčič, Fakulteta za Elektrotehniko, tel. (01)47 68 417

lovenska ekipa se je vrnila s svetovnega prvenstva v robotskem nogometu, kjer je kljub izpadu iz finala zasedla vsega
upoštevanja vredno uvrstitev. Tekmovanja za svetovno
prvenstvo v robotskem nogometu so potekala v času od 23. do 28.
maja 2002, v sklopu FIRA (Federation of International Robot-soccer Association). Zanimivo je, da so se tekme odvijale v istih mestih
kot nogometne tekme svetovnega prvenstva FIFA.

S

Tekmovanja so potekala v več različnih
kategorijah:
Narosot - Nano Robot Soccer Tournament (robotki 4 x 4 x 5,5 cm, igrajo
trije proti trem)
Robosot - Robot soccer Tournament
(roboti 20 x 20 x 40-popolnoma avtonomni, do 3 roboti)
Kheperasot - roboti so valjaste oblike
do premera 6 cm in igrajo eden proti
enemu
Hurosot - Humanoidni roboti, ki hodijo po dveh nogah.
Mirosot - Micro Robot Soccer Tournament. Robotki so veliki 7,5 x 7,5 x
7,5 cm.

Tekmovalna ekipa v kategoriji Mirosot
Simurosot - Simulirani Mirosot, kjer
tekmovanje poteka kot simulacija na
računalniku

Najbolj množično je bila zasedena kategorija Mirosot. V kategoriji mali Mirosot je nastopalo 62 ekip, v srednji kategoriji pa 32 ekip.
Ekipa Ljubljanskih zmajev s Fakultete
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se
je udeležila tekmovanja v obeh kategorijah Mirosot. Zaradi velikega števila prijavljenih ekip v kategoriji mali Mirosot je
tekmovanje v predskupini potekalo po
izločilnem sistemu, kar pomeni, da že
prvi poraz ekipo izloči iz nadaljnjega tekmovanja. Slovenska ekipa je v prvem
kolu premagala ekipo TU Dunaj iz Avstrije z rezultatom 18 : 0, v drugem kolu ekipo Robodream iz Koreje z rezultatom 4 :
2. Na žalost pa je ekipa Ljubljanskih zma-
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jev v finalu predtekmovalne
skupine izgubila tekmo proti
korejski ekipi Powersupply 4,
ki je na koncu zasedgla zavidanja vredno drugo mesto (3 :
4). Ker je bilo 6 predtekmovalnih skupin pomeni, da je slovenska ekipa zasedla 7 - 13
mesto.
V kategoriji srednji Mirosot je
bil sistem tekmovanja nekoliko drugačen, saj se je prijavilo
precej manj ekip, 32. Predtekmovalne skupine so bile
sestavljene po teritorialnem
načelu. Sistem tekmovanja je
bil organiziran tako, da so se v osmino
finala uvrstili klubi iz 15 držav (Koreja je
imela dva predstavnika). Slovenija je igrala v skupini z Avstrijo, Turčijo in Hrvaško
(ki pa se ni udeležila tekmovanja), iz skupine pa so se v osmino finala uvrstili trije
klubi. Slovenija je premagala Avstrijo z
10:0 in Turčijo z 18:0 in zasedla prvo mesto v svoji skupini. V osmini finala, ki je
bilo v Seulu, so Ljubljanski zmaji igrali
proti Združenim državam Amerike (Univerza Rebel, Las Vegas) in jih premagali z
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10:0. Žreb je slovenski ekipi v četrtfinalu
določil nasprotnika iz Koreje, za katerega
se je izkazalo, da je ena najboljših ekip na
prvenstvu. Ekipa KingGo je postala tudi
svetovni prvak. Tekma je bila vseh 10
minut trda in neizprosna. Korejski robotki so bili hitrejši, slovenski pa masivnejši
tako, da so neposredne dvoboje praviloma dobivali Ljubljanski zmaji. Rezultat je
bil neodločen do zadnjih 7 sekund, ko je
sodnik zaradi napake v slovenski obrambi (dva robotka v vratarjevem prostoru)
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dosodil najstrožjo kazen, ki
so jo Korejci na našo žalost izkoristili. Pred tem je slovenski vratar uspel ubraniti kar
tri kazenske strele. Korejci so
nato v polfinalu premagali Kitajce in v finalu Nemce kar s 7
: 0. Končni vrstni red je bil
tako: Koreja, Nemčija, Kitajska in Avstrija. Avstrijsko ekipo
so Ljubljanski zmaji v predtekmovanju visoko premagali.
Slovenija pa je zasedla 5 - 8
mesto. Ob upoštevanju odlične gol razlike 38 : 1, pa bi lahko rekli, da je bila slovenska
ekipa peta.
Z nastopom slovenske ekipe na Svetovnem prvenstvu v robotskem nogometu
smo lahko več kot zadovoljni, saj so z zelo
dobro igro opozorili nase. Temu v prid
govori tudi dejstvo, da so Sloveniji zaupali organizacijo Evropskega prvenstva v
letu 2003.
Veliko informacij o svetovnem prvenstvu
z rezultati in posnetki vseh tekem v različnih kategorijah je na voljo na domači
strani svetovnega prvenstva http://www.
fira.net in na ploščku CD HYDRA#6. A

NOVO! Vabimo vas, da obiščete
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