


Novi in zmogljivi: serija 270 posluževalnih panelov iz družine SIMATIC HMI. Paneli so zasnovani na
Windows CE in odpirajo vrata popolnoma novim možnostim pri posredovanju med človekom in stro-
jem. Ti na dotik občutljivi, s tipkovnico ali večnamenski paneli so opremljeni z zmogljivimi procesor-
ji za optimalno delovanje. Zasloni najvišje kakovosti so namenjeni za odličen grafičen prikaz. Veliko
število komunikacijskih vmesnikov vključno z USB in Ethernet omogočajo najrazličnejše načine
povezovanja.

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/a-panels

SIMATIC HMI, vse kar potrebujete za nadzor in upravljanje
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Pozdravljeni,

spet se srečujemo na sejmu. Ne vem zakaj, a sejem
Elektronika je zame še vedno referenčni dogodek za
vse leto. Vedno nekako podzavestno računam vse
čase glede na sejem elektronike. Mogoče zaradi tradi-
cije, saj sem že kot otrok zahajal na ta sejem, mogoče
zaradi časov izpred nekaj let, ko smo razstavljali
samo na sejmu elektronike, mogoče tudi zaradi
interesne nagnjenosti k elektroniki. Tako letos kot
leta poprej se bomo tudi na tem sejmu razdelili med

razstavljalce in obiskovalce in če niste naročeni na revijo potem zelo verjetno
brskate po tem primerku kot razstavljalec ali obiskovalec sejma...
Ne glede na sejem in splošno prisotnost reklam pa upam, da boste tudi v tej
številki našli kaj zase. Članki so mogoče bolj strnjeni kot sicer, so pa zato teht-
ni. Zanimiv in poučen se mi zdi članek s področja motorskih pogonov, ki govo-
ri o komunikaciji med elektromotorskimi pogoni v teoriji in praksi, pa že tret-
je nadaljevanje male šole programiranja krmilnikov skladno s standardom IEC
61133-3, pa aplikacija na temo V/f motorskih regulatorjev, kar bo zanimalo
tudi elektronike - razvijalce, pa .... No ja, zanimivosti je dovolj za vsakogar.
Sicer pa se vidimo na sejmu Sodobna elektronika (menda hala A2 - razstavni
prostor 32), čez dobrih 14 dni pa še na InterINFOS-u!

Vaš urednik,

Založba: 
HYDRA & Co. d.o.o.

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

Glavni urednik: 
Branko Badrljica

tel.: 031/460-871 
brankob@avtomatika.com
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Revija AVTOMATIKA
P.P. 5807, 1261 Ljubljana

e-mail: stik@hydra-co.si
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino prizna-
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KAZALO VSEBINE

Express novičke
Novi serijski pretvorniki za priklop serijskih
inštrumentov na USB
Informacije: National Instruments d.o.o.
Nova naprava ponuja transparenten priklop na obstoječe
inštrumente s serijskim vmesnikom preko danes že povsod
prisotnega USB vmesnika. 

Na voljo sta dva pretvornika, tako za
RS232 vmesnik, kot tudi za RS485
vmesnik. NI USB-232 in  NI USB-485
pretvarjata USB vrata v asinhrone
serijske vmesnike. NI-USB-232 deluje
na RS232 protokolu in NI-USB-485 uporablja RS485 ali RS422.
Oba pretvornika sta na voljo v dvo- ali štiri-vratnih konfiguraci-
jah. Vsi modeli omogočajo visoke hitrosti komunikacije, kar
pomeni za RS-232 protokol do 230.4 kbps in pri RS-485 proto-
kolu do 460.8 kbps. 

NI USB-485 omogoča komunikacijo z do 31 napravami po RS-
485 protokolu. Pretvorniki poleg tega podpirajo tudi novi USB
2.0 protokol in so optimalna izbira za laboratorijske aplikacije,
kjer USB-jeva Plug&Play sposobnost vedno prav pride. 

Pri RS-232 modelih se da vrata postaviti v DTE ali DCE način
dela, pri RS-485 modelih pa lahko bias napetost  vklopite ali
izklopite. 
K vsem modelom je priloženo programje za konfiguracijo v
Windows 2000/XP okolju.
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Tomaž Lasič, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju ABB d.o.o., Tel: (01) 58-75-480. 
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instru-
mentacije. 
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

Iztok Pirnat, univ. dipl. inž., vodja Avtomatske Identifikacije,
EMA d.o.o., tel.: 03 428 48 00
Strokovnjak za označevanje izdelkov, materialov in transportnih
enot s črtno kodo in RFID tagi. Vodenje projektov s področja
označevanja in sledljivosti v proizvodnji ter brezžičnih komunika-
cij z mobilnimi terminali v skladiščih.
Info na tel.: 03 428 48 34 ali e-mil: iztok.pirnat@ema.si

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - SLEDLJIVOST

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

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

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 spe-
cialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avto-
matizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

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

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

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

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

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

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške 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 pokliče-
te po telefonu: 061 718 005.

Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega  nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elektro-
nik@siol.net

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

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o., 
tel. 01/83-10-425. 

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB 
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v Robotina d.o.o.,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov,
zaščite motorjev.

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)

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

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.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

MERITVE NIVOJEV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VIŠJI NIVOJI VODENJA

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

ROBOTIKA

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 stro-
jev in naprav.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov 

Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o.
tel. 01/562-60-44, e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter
pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Stikalna oprema

Janez Guzelj, Sales Product Manager, METREL d.d., Horjul 188,
1354 Horjul, web page: www.metrel.si
Tel. 00 386 1 7558 311, e-mail: janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni uporabi merilnih metod,
zagotavljanju varnosti elektriènih instalacij, strojev, aparatov in
naprav.Poklièete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali pa mu
pošljete e-mail sporoèilo.

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - Novi PIC mikrokontrolerji za industrijo

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

Mcrochip serije PIC18xxx 
s CAN 2.0B protokolom

Mcrochip je seriji
PIC18xxx dodal sku-
pino mikrokontroler-

jev, ki imajo vgrajen modul za
CAN 2.0B protokol, poleg
vseh ostalih značilnosti kot so
10 MIPS pri 10 MHz , delova-
nje pri napetosti od 2,0V do
5.5V, oscilator do 40 MHz,
temperaturni razred -40°C do 85°C, 10-
bitni AD pretvornik, serijski vmesnik,
PWM, ...

CAN (Controller Area Network) ni več le
domena avtomobilske industrije. Proto-
kol, ki je bil v osnovi razvit za povezavo
elektronskih sklopov v avtomobilu se je

hitro razširil na ostala področja avtomati-
zacije. Tako lahko CAN najdemo v različ-
nih industrijskih panogah, medicinski
opremi, pametnih hišah in alarmnih
sistemih pa tudi v RAID sistemih shranje-
vanja podatkov in mnogih drugih aplika-
cijah, ki zahtevajo robusten in zanesljiv
multi-master komunikacijski protokol, z
hitrostjo do 1Mbps.
Microchip je na povečano zanimanje
uporabe CAN protokola odgovoril z no-
vo PIC18Fxx8 družino mikrokontroler-
jev.

Trenutno lahko izbiramo med štirimi tipi
kontrolerjev: 

PIC18F248 ima 16 kbytov besed pro-

gramskega spomina in
se proizvaja v 28 pins-
kem PDIP ali SOIC ohi-
šju,

PIC18F258 ima 32
kbytov besed program-
skega spomina in se
enako proizvaja v 28
pinskem PDIP ali SOIC

ohišju, na razpolago imamo še 5-
kanalni 10-bitni AD pretvornik, tri 16-
bitne časovnike, en 8-bitni časovnik
ter WDT. Poleg CAN vmesnika lahko
za komunikacijo z ostalimi napravami
uporabimo še USART ali  I2C,
PIC18F448 ima 16 kbytov in 
PIC18F458 32 kbytov programskega

spomina, oba se proizvajata v ohišjih
40-pinski PDIP, 44-pinski PLCC ali
TQFP. Poleg ostalih vmesniških modu-
lov imamo tudi osemkanalni AD-kon-
verter, PWM modul in dva anlogna
komparatorja.

Za razvoj in preizkušanje aplikacij, lahko
uporabimo razvojno orodje ICD 2, ki
uporablja vse prednosti spominskega
modela serije mikrokontrolerjev 18Fxxx.
Poudariti moramo , da je PIC18F458 seri-
ja mikrokontrolerjev, ki je preizkušena
po standardu CAN ISO-16845, s tem  pa
je zagotovljeno, da performance dosega-
jo stroge zahteve CAN protokola za indu-
strijsko uporabo. A

S

Tabela 1 - Seznam microchipovih kontrolerjev z vgrajenim CAN vodilom



Motor lahko med delovanjem 2,5 krat
preseže nazivno obremenitev oziroma
moment, še večja obremenitev pa bi pov-
zročila zaustavitev motorja. Če motor
dalj časa deluje pri povečani obrementit-
vi, se zaradi izgub v navitjih dvigne obra-
tovalna temperatura, kar lahko pripelje
do termičnega uničenja statorskega
navitja.
Kot vidimo iz digrama na sliki 1 je raz-
merje med hitrostjo in momentom pre-
cej nelinearno. To praktično pomeni, da
se je stranski učinek regulacije hitrosti
spremenljiv  moment motorja.
V tem prispevku bomo obravnavali eno-
stavno metodo nastavitve hitrosti, to je
odprtozančni princip spremenljive na-
petosti in frekvence, na kratko označen
V/f .

TEORIJA V/f KONTROLE HITROSTI
Kot vidimo iz diagrama, motor deluje z
nazivnim tokom, pri nazivni napetosti in
hitrosti. Če se obremenitev povečuje, se
hitrost vrtenja rotorja manjša, hkrati pa
se slip veča. Tipičen motor lahko prene-
se 2,5 krat večji obremenilni moment,
kar pomeni tudi približno za 20 % nižjo
hitrost. Moment, ki ga razvije motor je
proporcionalen magnetnemu polju sta-

torskega navitja, nape-
tost pritisnjena na stator-
sko navitje je premoso-
razmerena produktu
med magn etnim preto-
kom in kotno hitrostjo :

V = φ x 2π f

Iz tega sledi, da je mag-
netni pretok φ, ki ga ge-
nerira statorsko navitje,
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APLIKACIJE - V/f regulator obratov elektromotorjev

Pripravil: Ivan Pirnat, ElbaComp d.o.o., Ljubljana

V/f  regulator
obratov elektromotorjev

Poleg regulacije hitrosti, lahko sedaj vpli-
vamo tudi na dinamiko motorja in delav-
ne karakteristike. Za izvedbo tovrstnih
regulatorjev, lahko uporabimo tudi
namenske DSP procesorje. Z njimi so
izvedljive zahtevne regulacije na podro-
čju pozicioniranja in zelo natančnih
regulacij hitrosti. Za manj stroge zahteve,
lahko uporabimo cenovno ugodnejši
mikrokrmilnik, primeren za realizacijo
klasičnega V/f regulatorja.

MOTOR
Delovanje motorja opisuje daigram, ki
prikazuje razmerje med hitrostjo in mo-
mentom. X os prikazuje hitrost in slip
(zaostajanje rotorja za vrtilnim magnet-
nim poljem statorja), Y os pa moment in
tok. Pri vklopu običajni motorji, rabijo
tudi do sedemkrat večji zagonski tok kot
je nazivni tok motorja. Tolikšen tok je po-
treben za generiranje statorjevega in
rotorjevega magnetnega pretoka, ter za
pokrivanje izgub v navitjih in ležajih.
Med zagonom, motor daje ena in pol krat
večji moment kot je njegov nazivni mo-
ment. Z naraščanjem hitrosti rotorja se
začne tok v statorskem navitju zmanjše-
vati, močneje začne upadati ko doseže
rotor 80 odstotkov sinhrone hitrosti.

ndukcijski motorji so zaradi svoje robustnosti in zanesljivo-
sti, največkrat uporabljeni motorji tako v gospodinjskih apa-
ratih kot tudi v industriji in sodobni avtomatiki. Ko je takšen

motor direktno priključen na nazivno napetost, se lahko vrti le z
nazivnimi obrati. Kot vemo, se vse pogosteje porajajo zahteve po
spremenljivi hitrosti. V preteklosti se je regulacija hitrosti izvajala
z različnimi elektromehanskimi regulatotorji in krmilniki, sodobna
elektronska vezja pa nam nudijo učinkovitejše rešitve. 

I

Slika 1
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premosorazmeren razmerju med nape-
tostjo in njeno frekvenco:

φ = V / f
S spreminjanjem frekvence napajalne
napetosti, se torej lahko spreminja tudi
hitrost vrtenja rotorja, še več, če spremi-
njamo napetost in frekvenco, tako da
ohranimo isto razmerje, lahko spreminja-
mo hitrost vrtenja in hkrati ohranimo
konstanten moment.

Diagram na sliki 2 prikazuje relacijo med
momentom in napetostjo glede na frek-
venco. Opazimo, da lahko napetost in

frekvenco dvigujemo do nazivne hitrosti
motorja. Pri tej hitrosti napetost in frek-
venca dosežeta nazivne vrednosti. 

Motor lahko krmilimo z višjo frekvenco,
ne smemo pa dvigovati napetosti preko
nazivne vrednosti! To pomeni, da od te
točke dalje z dvigovanjem frekvence sla-
bimo magnetni pretok φ = V / f in tako
tudi moment motorja.

IZVEDBA V/f
REGULATORJA 

Napajanje
Standardna omrežna
napetost se usmeri z
trifaznim mostičem,
kondenzator zgladi
preostalo valovanje
napetosti, tako preobli-
kovano napetost, upo-
rabimo za napajanje
generatorja spremenlji-
ve frekvence in ampli-

tude (frekvenčni pretvornik). Močnostni
del je torej sestavljen iz trifaznega usmer-
niškega mostiča, filtra in frekvenčnega

Slika 2
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pretvornika. Motor je priključen na frek-
venčni pretvornik tako kot prikazuje
slika 3.

Frekvenčni pretvornik je sestavljen iz
šestih preklopnih tranzistorjev, kateri se
vključujejo in izključujejo v takem zapo-
redju, da generirajo trifazno izmenično
napetost na priključkih motorja.
Tranzistorje krmilimo s pomočjo pulzno
širinskih impulzov (PWM)  generiranih v
mikrokontrolerju.
Amplitudo napajalne napetosti določa-
mo z širino impulza. Največ trije tranzi-
storji so lahko odprti v določenem tre-
nutku, dva v zgornji veji in eden v spod-
nji in obratno. Ko je tranzistor odprt,
teče tok preko njega v statorsko navitje
motorja. Ko se tranzistor zapre se mora
energija shranjena v navitju sprazniti
preko paralelno vezane diode. 
Zgornji in spodnji tranzistor iste veje ne
smeta biti odprta v istem trenutku, v
nasprotnem primeru imamo kratek stik
napajalne napetosti. Da to preprečimo
moramo dodati mrtvi čas med izklopom
zgornjega tranzistorja in vklopom spodn-
hega in obratno.

Kontrola
Za trifazno izmenično napetost rabimo
torej tri neodvisne PWM signale, pri tem
spodnjo vejo tranzistorjev krmilimo z
invertiranimi signali pripadajoče zgornje
veje. Microchipovi mikrokontrolerji  po-
nujajo različne rešitve krmiljenja frek-
venčnega pretvornika. Najnovejša skupi-
na Flash mikrokontrolerjev PIC18Fxx20
ima na razpolago pet PWM generatorjev,
skupina PIC17C 75x pa optimalne tri. Če
nas pri izvedbi projekta vodi predvsem
cena se lahko odločimo tudi za izvedbo

kjer imamo na razpolago samo dva 10
bitna "hardwerska" PWM generatorja,
tretjega pa generiramo programsko. Fr-

ekvenca PWM sig-
nala se nastavlja v
PR2 SFR registru
(SFR = special func-
tion registers). Fre-
kvenca je skupna za
oba PWM signala.
Register CCPRxL
določa zgornj ih
osem bitov širine

PWM impulza, register CCPxCON 5:4 pa
preostala dva. 

Programska izvedba PWM 
impulzov
Timer 2 je osem bitni časovnik uporab-
ljen za kontrolo "hardwerskih" PWM
generatorjev. Prekinitev sprožimo ko
vrednost časovnika doseže vrednost vpi-
sano v PR2 register. 
Timer 1 je uporabljen za nastavitev širine
PWM impulzov programskega PWM_3
generatorja.
Prekinitvena rutina, katera se izvede ob
izravnavi vsebine Timer_2 in PR2, posta-
vi bit, določen za izhod PWM_3 na logič-
no visok položaj, hkrati pa je Timer_1 po-
stavljen na vrednost, ki ustreza trenutni
zahtevani vrednosti PWM_3. Ko Timer_1
preteče, njegova prekinitvena rutina pos-
tavi pripadajoči izhodni bit na logično
nizek signal. Rezultat tega je, da imajo
"hadwerski" in  programski PWM impulzi
isto frekvenco. Da zmanjšamo zaostanek
PWM_3 signala za PWM_1 in PWM_2
postavimo prekinitveni rutini, ki se proži
pri izenačitvi PR1 in Timer_2 višjo prio-
riteto. PWM_3 ima vedno minimalni za-
ostanek 6 instrukcijskih ciklov, ter vedno
prehiti ostala dva pri prehodu iz visoke-
ga v nizko logićno stanje izhoda za osem
instrukcijskih ciklov. Na sliki 4 vodimo
časovni diagram PWM signalov.

Sinusna tabela je postavljena v program-
ski memoriji, le ta se prenese v podatkov-
no memorijo med inicializacijo. Tri ofset
registre uporabimo za kazalce na tabelo,

tako dosežemo 120
stopinj zamika med
fazami. Vedno ko
preteče Timer_0 se
v pripadajoči preki-
nitveni rutini pre-
berejo vrednosti v
tabeli na katere ka-
žejo prej omenjeniSlika 4

Slika 3
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powerbox®
WORLD WIDE LOCAL SUPPORT 

u m i cu m i c

UPS
brezprekinitveni 
napajalniki

ofset registri. Vrednost v tabeli je skalira-
na glede na zahtevano frekvenco vrtenja.
Ta skalirana vrednost se vnese v pripada-
joči register za kontrolo širine PWM
impulza, hkrati se izvede tudi inkrement
ofset registrov. Programsko kodo za zgo-
raj opisano krmiljenje frekvenčnega pre-
tvornika lahko najdemo na  Microchipo-
vi internetni strani.

Vsi trije PWM signali so priključeni na IR
21362 kontrolno vezje proizvajalvca In-
ternational Rectifiers. To vezje napravi
pr i lagodi tev
nivojev krmil-
nih napetosti
in vključi mrtvi
čas med pre-
klopi. Potenci-
ometer priklju-
čen na AD pre-
tvornik lahko
uporabimo za
n a s t a v i t e v
željene hitrosti
vrtenja, ali pa
AD pretvornik
priključimo na
drugo krmilno

napravo, naprimer PLC. Programska ruti-
na uporabi vrednost AD pretvorbe za
izračun širine PWM impulza, ter vredno-
sti Tiemer_0, kateri določa frekvenco
vrtenja motorja.

Širina PWM impilzov se iz sinusne Tabele
prenesejo pri vsakem preteku Timerja_0.
V pomoč za izračun vrednosti Timer_0
lahko uporabimo spodnjo enačbo.

Reload= (Fosc/4) * K

Slika 5
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ZAKLJUČEK
Za kontrolo hitrosti trifaznega indukcij-
skega motorja v odprti zanki, moramo
hkrati spreminjati napetost in frekvenco
tako da ohranjata konstantno razmerje. 
Cenovno ugodno rešitev nam ponujajo
Microchipovi Mikrokontrolerji. Upora-
bimo lahko "hardwerske" PWM genera-
torje, ali pa jih realiziramo programsko.
Za enostaven primer, predstavljen v tem
prispevku  rabimo 0.9 kbytov program-
skega in 36 bytov podatkovnega pomnil-
nika.

pri čemer je K = število vzorcev v sin
tabeli * Timer_0 prescaler * ADC vred-
nost. Rezultat te programske rutine je vi-
den na sliki 5.

Na sliki 6 vidimo blok diagram močnost-
nega in krmilnega dela tipičnega frek-
venčnega pretvornika. Potenciometer
priključen na AD pretvornik na kanal 0
nam daje podatek o zahtevani hitrosti.
Mikrokontroler pa opravi krmiljenje
frekvenčnega pretvornika z ustreznim
programom.

Slika 6

A
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EXPRESS NOVICE - Miniaturni AD pretvorniki

icrochip je nedavno raz-
širil ponudbo svojih ana-
lognih vezij z novim AD

pretvornikom z nizko porabo in
I2C vmesnikom v SOT-23 ohišju.
MCP3221 je v osnovi sukcesivno aprok-
simativni pretvornik  z 12-bitno resoluci-
jo. V hitrem načinu delovanja I2C vmesni-
ka, to je 400 kHz, dosega hitrost vzorče-
nja  22.3 kilo-vzorcev na sekundo. Za nje-
govo delovanje rabimo enojno napajalno
napetost v območju 2,7V do 5,5V .

Vhodno vezje je realizirano z vezjem
vzorči-zadrži, torej ima vgrajen konden-
zator, ki zadrži merjeno napetost med
potekom pretvorbe, pretvornik ima svoj
generator takta. 
Zaradi majhne porabe in miniaturne
izvedbe je posebej primeren za prenosne
in baterijsko napajane naprave, pa tudi
naprave pri katerih je prostor na tiska-
nem vezju omejen. Namenjeni so za upo-
rabo v industrijskem okolju,  to je v tem-
peraturnem razredu od -40°C  do 85°C,

kar lahko označimo že kar za eks-
tremne razmere.
I2C je standardno industrijsko
vodilo, ki se že uporablja v veliko
aplikacijah, to govori v prid dej-

stvu , da je programiranje aplikacije z
uporabo MCP3221 podprto v mnogih
programskih okoljih., kar vse potrjuje
enostavno uporabo in hitrejšio pot
do novega izdelka.Cena MCP3221 pri
količini 1000 kosov je 1,18 $.

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana. 

12-bitni AD pretvornik MCP 3221 v SOT23 ohišju
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Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti  
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro 
servo pogonov

M
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Novosti v družini EASY

Avtor: Maks Tuta, univ.dipl.inž., maks.tuta@synatec.si

Velike sposobnosti
EASY 800

Nova družina krmilno relejnih modulov easy800 združu-
je zmogljivosti PLC krmilnikov z udobnostjo rokovanja,
ki je značilna za module EASY. Novi easy800 tvori sku-
paj  z družinama easy400 in easy600 povezano celoto z
enotnim rokovanjem, z enotno programsko opremo in  z
enotnimi dodatki. easy800 je namenjen za "pametne"

rešitve na strojih, pri meritvah in pri avtomatizaciji zgradb.

bolj pregledno. Vsi moduli EASY lahko
prikažejo povezave, kjer "teče" tok.  
EASY - logične povezave namesto žic.
Vezalne sheme predstavljajo osnovo za
vse električne aplikacije. Klasično je
vezava izvedena z žično povezavo stikal-
nih in kontrolnih elementov. Pri krmilno
relejnih modulih EASY se naredijo logič-
ne povezave med elementi enostavno z

Zakaj EASY ?
EASY je eden za vse.
Pri krmilno relejnih
modulih EASY je mo-
goče izbirati med tre-
mi različicami, ki so
primerne za veliko šte-
vilo aplikaciji. Na voljo
so AC moduli z brez-
potencialnimi relejski-
mi izhodi in DC modu-
li z možnostjo relej -
skih ali tranzistorskih
izhodov. Napetostno
območje vhodnih sig-
nalov je vedno enako
napajalni napetosti
modula. EASY moduli
delujejo v temperatur-
nem območju od -25°C do 55°C.
EASY prihrani prostor. Za EASY je
vedno dovolj prostora. Čelna plošča
modula EASY je standardne širine 45
mm in je tako primerna za uporabo tako
v krmilnih omarah pri avtomatizaciji
zgradb, kakor tudi v industrijskih kon-
trolnih sistemih na strojih in napravah.
EASY v vsakem primeru nadomesti nekaj
klasičnih stikalnih ele-
mentov in pri tem
porabi le del potreb-
nega prostora za njiho-
vo namestitev.  
EASY se vgradi hitro
in enostavno. Na pri-
kazovalniku so med
dejanskim delovanjem
ali med testiranjem
posebej označeni deli
vezalne sheme, kjer
"teče" tok. To poeno-
stavi in pospeši izved-
bo naloge ter jo naredi

Slika 1 -  Krmilno relejni modul easy600

Slika 2 - Primer vezalne sheme
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uporabo tipk ali bolj udobno s programom Easy-Soft na PC računalniku. Vnos elemen-
tov vezalne sheme je enostavno voden preko menija v enem od 5 ali 10 jezikov.
Uporaba modula EASY  prihrani dragocen čas pri montaži in povezavi elementov,
poleg tega pa omogoča enostavne popravke v vezalni shemi.  

Družine EASY• 
pregled vseh družin krmilno relejnih modulov
easy400 - osem vhodov, štirje relejski ali tranzistorski izhodi. Pri vseh DC modelih sta
dva vhoda lahko analogna. Moduli easy400 imajo v vezalni shemi tri pogoje (kontak-
te) in en izvršni element (tuljavo) v vsaki od 41 vrstic vezalne sheme.

easy600 - dvanajst
vhodov, šest relejs-
kih ali osem tranzi-
storskih izhodov.
Pri vseh DC model-
ih sta dva vhoda la-
hko analogna. Mo-
duli easy600 imajo
v vezalni shemi tri
pogoje (kontakte)
in en izvršni ele-
ment (tuljavo) v
vsaki od 121 vrstic
vezalne sheme. Vgrajen tekstovni prikazovalnik lahko prikaže do osem tekstov vsak z
do 48 znaki. V vsak tekst sta lahko vključeni dve spremenljivki ali funkcijska parame-
tra.  

Slika 3 - Tri družine modulov EASY : easy600, easy400 in easy800
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Easy800 - dvanajst vhodov, šest relejskih ali osem tranzistorskih izhodov. Pri vseh DC
modelih so štirje vhodi lahko analogni, pri nekaterih pa je tudi en analogni izhod.
Modulih easy800 imajo v vezalni shemi štiri pogoje (kontakte) in en izvršni element
(tuljavo) v vsaki od 256 vrstic vezalne sheme. 
Vgrajen tekstovni prikazovalnik lahko prikaže do 32 tekstov, vsak z do 64 znaki. V vsak
tekst je lahko kjerkoli vključeno tudi nekaj spremenljivk ali funkcijskih parametrov.
easy800 omogoča tudi štetje hitrih signalov, merjenje frekvence in vrednotenje signa-
lov z inkrementalnega dajalnika impulzov. Poleg tega je enostavno tudi računanje,
shranjevanje podatkov in komuniciranje po NET-u (lokalna mrežna povezava).    

Omrežje EASY• 
vgrajen NET poenostavlja komuniciranje
Krmilno relejni moduli easy800 se lahko enostavno in ekonomično povežejo med
seboj z uporabo vgrajenega mrežnega vmesnika NET. S pomočjo NET vmesnika lahko
do osem modulov
easy800 komunici-
ra med seboj na
razdalji do 1000 m,
ne glede na to ali
posamezna enota
izvaja lasten pro-
gram, ali pa je upo-
rabljena samo kot
oddaljena vhodno-
/izhodna enota. Po-
leg tega je lahko
vsak modul easy-
800 lokalno razširjen preko vmesnika Easy-Link. Vse te lastnosti omogočajo uporabo
krmilno relejnega modula EASY v aplikacijah, ki zahtevajo od 12 pa do več kot 300
vhodno/izhodnih točk.

Komunikacije EASY•enostavne povezave med infor-
macijskim sistemom in  proizvodnim procesom
Ukazovanje, zaznavanje, opazovanje in nadzorovanje na bitnem nivoju. Tudi
za enostavna programska zaporedja kakršna so v proizvodnih procesih, so dobrodoš-
le povezave na procesna vodila. Procesno vodilo AS-i (ActuatorSensor Interface) lahko
povezuje do 31 postaj z največ 248 vhodno/izhodnimi točkami. AS-i vodilo je idealno
za strojegradnjo. Vhodni in izhodni podatki so posredovani zelo hitro - v 5 ms, kar
recimo omogoča hkraten zagon motorjev (s stališča mehanike).
Komunikacijski vmesnik Easy205-ASI omogoča enostavno priključitev na procesno
vodilo AS-i. Modul Easy205-ASI lahko preko vmesnika Easy-Link povežemo na vsak raz-
širljiv krmilno relejni modul EASY - to je na easy600 in easy800. AS-i module povezu-
je poseben dvožilni kabel. Izmenjavo podatkov pa izvaja glavni AS-i krmilnik na višjem
nivoju.

Prenos kompleksnih podatkov. Močnejša procesna vodila, kot na primer Profibus
DP, se uporabljajo za bolj zahtevna opravila pri avtomatizaciji procesov, kjer je potreb-
no prenesti relativno večje količine poda-
tkov - nekaj analognih vrednosti, nastavit-
vene vrednosti, vrednosti števcev ali para-
metre časovnikov. Profibus DP lahko pre-
nese do 20 bytov za vsako postajo v enem
ciklu vodila in lahko poveže do 128 postaj
na razdalji do 1200 m. Modul Easy204-DP
omogoča krmilno relejnemu modulu
EASY večjo fleksibilnost in mnogostran-
skost, ker omogoča branje parametrov in
celo spreminjanje celotnega nabora para-

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Novosti v družini EASY

Slika 4 - Easy moduli povezani v NET

Slika 5 - easy600 z modulom za povezavo
na Profibus DPT
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metrov na EASY-ju preko procesnega vodila. To je na primer
pomembno pri receptih na mešalnikih, ker je potrebno za vsak
izdelek naložiti v EASY nove podatke. Preko takega sposobnega
procesnega vodila lahko nadzorni sistem opazuje časovnike,
nastavlja uro realni čas, odčitava števce in nastavlja ali bere spo-
minske lokacije.
Povezava EASY-ja na druga splošno znana procesna vodi-
la. Enake funkcije, kot so opisane v prejšnjem odstavku,  omo-
goča modul EASY221-CO za procesno vodilo CANopen, modul
EASY222-DN pa za procesno vodilo DeviceNet.   

Razširitve EASY•lokalne in odda-
ljene razširitve
Razširljivi osnovni moduli iz družin easy600 in easy800 dovolju-
jejo lokalno ali oddaljeno razširitev vhodov in izhodov (slika 6).
S povezavo osnovnega modula z razširitvenimi moduli Easy618-
AC-R, Easy618-DC-RE ali Easy620-DC-TE nastane enota s 24
vhodi in z do 16 izhodi. Ti trije razširiveni moduli se povežejo na

osnovni modul preko vmesnika Easy-Link. Z up orabo vmesnika
Easy200-EASY je možno razširitven modul namestiti do 30 m
stran od osnovnega modula in ju povezati z običajnim električ-
nim vodnikom. Tudi zahtevne in obsežne vezalne sheme je
mogoče enostavno izvesti z EASY-em. V primeru, ko so potreb-
ni dodatni izhodi, je mogoče uporabiti tudi modul Easy202-RE,
ki ima dva relejska izhoda.

Povezovanje EASY•"Ožičenje" s tip-
kami•Direkten vnos vezalne she-
me in parametrov
Vsak, kdor pozna relejne sheme, bo hitro obvladal tudi krmilno
relejne module EASY. Vezalno shemo lahko direktno vnesemo v
Easy z uporabo običajnih normalno odprtih in normalno zapr-
tih kontaktov in tuljav. Vse osnovne in posebne funkcije lahko
"ožičimo" z uporabo tipk na modulu. Da ne pride do pomote pri
uporabi EASY-ja, so vsa sporočila na prikazovalniku pripravljena
pri easy400 v petih različnih jezikih, pri easy600 in easy800 pa
v 10 jezikih.
Vsak od osmih gumbov na EASY-ju ima svojo funkcijo. Gumb
"OK" izvede izbrano funkcijo. Štiri smerne tipke omogočajo

izbor ustrezne ak-
cije. Gumb "ESC"
opusti akcijo, gu-
mb "DEL" pa briše.
Gumb "ALT" se up-
orablja za izdelavo
logične povezave v
vezalni shemi. Po-
tem ko je shema
vnešena, krmilno
r e l e j n i m o d u l
EASY preveri ve-
zalno shemo in oz-
nači kako "teče" tok skozi kontakte. 

Programiranje EASY•Programski
paket "Easy-Soft" omogoča udoben
vnos vezalne sheme
Programski paket Easy-Soft omogoča enostaven vnos ve-
zalne sheme. Grafični urejevalnik prikazuje vezalno shemo in
njeno stanje. Izbirni meniji in tehnika "potegni in izpusti" olaj-
šata vnos logičnih povezav. Enostavno z nekaj pritiski na miško
se izbere in poveže pogoje (kontakte) in izhode (tuljave). Easy-
Soft lahko komunicira s programerjem v petih jezikih. Prikaz
vnešene vezalne
sheme je možen na
tri načine :

v skladu z med-
narodnim IEC
standardom - s
kontakti in tulja-
vami,
skladno z nači-
nom, ki ga Easy
uporablja za pri-
kaz na prikazo-
valniku ali
v skladu z ANSI
standardom.

V program Easy-Soft je vgrajen simulator, ki omogoča uporab-
niku, da tudi brez priklopa fizičnega modula EASY izvede ana-
lizo delovanja vezalne sheme. Komentarji v vezalni shemi omo-
gočajo boljšo preglednost in večjo jasnost.
Easy-Soft omogoča tudi izdelavo dokumentacije s profesional-
nim izgledom: naslovnica s podatki o projektu, različni izgledi
izpisane dokumentacije, lista povezav z komentarji, itd. 
Easy ne potrebu-
je vzdrževanja.
Ko je program enk-
rat izdelan se v EA-
SY-ju shrani v neiz-
brisljiv spomin in
ostane tam za ved-
no oziroma do nas-
lednje spremembe
programa - za ohra-
nitev programa in
podatkov ni potre-

Slika 6 - Lokalne in oddaljene razširitve

Slika 7 - Označene povezave po katerih teče "tok"

Slika 8 - Konfiguracija omrežja z programom
Suco-Soft

Slika 8 - Simulator za odpravljanje napak
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bno dodatno napajanje ali baterija. Z drugimi besedami, ti krmilni releji ne potrebuje-
jo vzdrževanja. Ko zmanjka električnega napajanje, ostanejo v Easy-ju shranjene vezal-
ne sheme in funkcijski parametri, poleg tega pa si EASY zapomni tudi položaj stikal in
vrednosti spremenljivk v funkcijskih blokih. Na primer: ob izpadu napajanja se shrani
trenutna vrednost števca obratovalnih ur in ostalih števcev, kot tudi časi na časovnih
relejih.  Po ponovnem priklopu napajanja lahko EASY nadaljuje izvajanje "programa" s
shranjenimi vrednostmi. Vsi modeli EASY-ja imajo vsaj nekaj trajnega spomina za spre-
menljivke.

Uporaba EASY
EASY pokaže posel v ugodni luči

Osvetljevanje izložbenih oken:
avtomatska dnevna osvetlitev
in s stikalno uro nadzorovano
vklapljanje luči in zunanje
osvetlitve reklamnih panojev
luči se lahko vključijo ob
alarmu ali naključno
program je lahko zaščiten z
geslom
napajanje in vhodni signali
so lahko od 100 do 240 V
AC 
direktno vklapljanje bremen preko rele -
jev

direkten priklop obstoječih stikal na
Easy

Centralni nadzor v stavbah:
z uporabo funkcije impulzni
rele je mogoče hkrati izvesti
centralizirano in decentrali -
zirano vklapljanje luči
z uro realnega časa lahko iz-
vedemo centralno ugašanje
luči - varčevanje
osnovna enota lahko nadzira
do 12 ločenih skupin svetil
omogoča udoben nadzor
luči - recimo centralni nadzor
v času čiščenja, avtomatsko osvetlitev
stopnišča ali posreduje impulz za opo-
zorilo pred prehodom v zatemnitev

Easy je primeren za vgraditev v nizkon-
apetostne stikalne plošče s 45 mm
čelno odprtino.

Rastlinjaki:
krmiljenje osvetlitve, ogreva-
nja, ventiliranja in vlaženja
glede na zunanjo svetlobo
in temperature
spremljanje do štirih analo-
gnih vrednosti kot so tempe-
ratura, vlažnost ali svetlost
obdelovanje, primerjanje,
prikazovanje in vklapljanje
izhodnih vrednosti s pomoč-
jo ustreznih aritmetičnih fun-
kciji in analognega izhoda
nastavljanje želenih vrednosti direkt-
no na Easy-ju

kadarkoli so možni ročni posegi pre-
ko zunanjih stikal ali štirih smernih tipk
na Easy-ju
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EASY pomaga industriji zniževati stroške

Hladilni sistemi:
delovanje v območju od -
25°C do +55°C omogoča
namestitev modulov Easy na
prostem, na vozilih, itd.
Easy je cenovno ugoden, ker
so dobavljivi tudi modeli brez
prikazovalnika in tipk - ti so
cenejši. V tem primeru  svetle -
ča dioda prikazuje status de -
lovanja.
Temperaturo, pritisk in drugo
lahko spremljamo z analognimi vhodi
Easy modul lahko namestimo na letev
ali pritrdimo z vijaki

Nadzor strojev:
vtični spominski modul omo -
goča prenos vezalne sheme
na drug Easy modul brez PC
računalnika. Vse spremembe
narejene direktno na Easy-ju
se lahko s spominskim modu-
lom prenese drugam.
ob priklopu na napajanje je
mogoče nastaviti takojšnji za -
četek delovanja ali ročni za -
gon
možno je zaznavanje kratkih stikov in
nadzorovano izklapljanje tranzistorskih
izhodov glede na kratek stik ali preo -
bremenitev

Kontrola rezervarjev:
Enostavno in ekonomično
komuniciranje na razdalji
do 1000 m s pomočjo vgra-
jenega vmesnika NET.
Na prikazovalniku je mogo-
če prikazati do 32 stanj z
več parametri. Na enem pri-
kazovalniku je mogoče po-
kazati nastavljene vrednosti
in trenutne vrednosti za nivo
v silosih, čas polnjenja, itd.
Parametre mešanja ali trajanje neke
faze lahko vnašamo direktno na mo-
dulu Easy 

Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo domov/na delovno mesto brez plačila poštnine!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih številk revije v
elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite
naročilnico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com





Multi-robot Synchro Motion
Funkcija "Multi-robot Synchro Motion" je
bila  razvita specialno za dela brez orodij
z večjim številom robotov. Tukaj je mož-
no realizirati združitev robotov v različ-
nih skupinah. Pri tem so lahko roboti
krmiljeni sinhrono ali neodvisno drug
od drugega, v skupinah po dva, tri ali
štiri. Iz tega sledi: individualna in opti-
malna rešitev nalog. Vsi roboti se  progra-
mirajo le z eno ročno programirno nap-
ravo (Teach Box),
tako je omogočeno
preprosto gibanje
korakoma naprej-
/nazaj ali zvezno in
tudi preprost po-
noven zagon po iz-
klopu v sili. V pro-
gram ni potrebno
vnesti niti ukaze za
sinhronizacijo niti
hitrosti (relativna
hitrost gibanja toč-
ke  TCP se izračuna
avtomatsko). 
Sistem omogoča delovanje večjega števi-
la robotov  na majhnem prostoru, ki pa je
upravljan le z enim krmilnikom. Tu odpa-
de običajna I/O komunikacija med več
krmilniki. Lahko se nastavi tudi "Arm
Cube", ki preprečuje kolizijo med roboti. 

Skoraj pri vseh MAG varilnih aplikacijah,
se trudimo zreducirati varilni čas in isto-
časno obdržati kolikor je možno majhen
varilni zamik. Sem spadajo še posebno
simetrični  sestavni deli  kot so avtomo-
bilske osi, avtosedeži, amortizerji itd. Pa
tudi sestavni deli z večimi krožnimi vari
kot so izpušni sistemi oz. naprave, ki v
področju uporabe prinašajo največje
možne koristi za uporabnika.

Prednosti za uporabnika
Poleg gospodarskih prednosti pri investi-
ciji in uporabi multirobotskih naprav je
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Robotski krmilnik Yasnac XRC omogoča odvisno ali neodvisno krmi-
ljenje do 27 servo osi. Tako lahko z enim samim krmilnikom uprav-
ljamo do štiri robotske roke različnih tipov. V naslednjem članku je
opis aplikacije, kjer je uporabljena možnost sinhronega gibanja
robotov.

Avtor: Aljoša Zupan, Motoman Robotec d.o.o.

Multi robot synchro funkcija

potrebno omeniti tudi celo vrsto tehnič-
nih prednosti:

s kombinacijami različnih del v enem
programu se občutno zmanjšajo stro-
ški programiranja
napačna reakcija posameznega robota
je v sinhronem delovanju procesa do-
ločljiva
poveča se varnost procesa
s sinhrono obdelavo se v kratkem ča-
su  opravi  varjenje z visoko močjo, za-

radi hitrosti varjenja pa se drži nizek
nivo vnašanja toplote.

Glede na to, da so pri uporabi industrij-
skih robotov vedno kompleksnejše pos-
tavitve nalog, je nujno potreben nadaljnji
razvoj krmilnih sistemov. Za različne
uporabne primere, ki ne spadajo niti v
linijo niti v celično strukturo, bodo
morali bodoči krmilniki dokazati svojo
zmogljivost oz. storilnost.  
Tako Motoman že danes  aplicira  robot-
ske celice s štirimi popolno sinhrono
delujočimi roboti, pri katerih se opravlja-
jo različne naloge z različnimi konfigura-
cijami. 

Prav tako lahko z velikim pričakovanjem
gledamo v prihodnost tudi  v povezavi s
prav tako hitro napredujočim razvojem
senzorike in komunikacijske tehnike.
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Praktičen 
primer
Motoman robotec
GmbH je na sejmu
Factory Automati-
on 2002 v Hannov-
ru skupaj s firmo
Yaskawa strokovni
publiki  predstavil
"Twin System". Fle-
ksibilni sistem je
sestavljen iz dveh
robotov tipa Moto-
man UP6 in Moto-
man UP 6 Com-

pact, ki sta bila krmiljena preko visokozmogljivega krmilnika Yasnac XRC. Na sejmu je
bila demonstrirana zvaritev dveh cevnih elementov iz aluminija po postopku
MIG/MAG na enem stacionarnem varilniku brez varilnih priprav.

Opis postopka: Industrijska robota sta pod stacionarnim gorilnikom zvarila dva se-
stavna elementa v končni izdelek oz.. proizvod. Pri tem sta se oba robota sprva gibala
neodvisno drug od drugega, nato pa sinhrono okrog stacionarnega gorilnika (ekster-
ni TCP). 
Generalno se lahko roboti tako posamezno kot tudi skupaj, sinhrono premikajo okrog
navidezne točke v prostoru. Pri varjenju sta dva robota medsebojno povezana. To
pomeni, da, ko se en robot premika, mu drugi avtomatsko sledi, kar omogoča zelo pre-
prosto programiranje. Krožeča optimalna pozicija varjenja sledi iz fleksibilnosti robot-
skega para.

Varjenje brez varilnih priprav predstavlja s tem posebnost sistema. Prednosti fleksibil-
nega robotskega sistema:

optimalen dostop brez varilnih priprav, 
najboljša možna varilna pozicija in varilna kvaliteta,
fleksibilni sistem.

Za več informacij se obrnite na podjetje Motoman Robotec iz Lepovč pri Ribnici, ki v
Sloveniji zastopa robote Motoman. A



aponski proizvajalec digitalnih regulatorjev, ki jih zaradi
široke palete vhodov imenujemo kar univerzalni regulatorji,
je na trg lansiral novo generacijo še zmogljivejših in cenejših

regulatorjev pod imenom JC serija. Le ti izhajajo iz serije temper-
aturnih regulatorjev imenovane GC serija, ki je v Sloveniji zelo
razširjena in v uporabi že sedem let.
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Prednost nove JC serije:
• ker izhajajo iz serije, ki se je v različnih procesih odlično izkazala tudi v zelo težkih

pogojih dela, menimo da je tako za nas kot za uporabnike najpomembnejša lastnost
zanesljivost regulatorjev, v katero smo prepričani,

• MULTI-INPUT oziroma univerzalen vhod: K, J, R, S, B, E, T, N, Pt100, 4 ... 20 mA, 0
… 20 mA, 0 … 1 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V,

• ima dva 4 digit LED prikazovalnika - za nastavljeno in dejansko temperaturo ali
kakšno drugo vrednost. Velikost prikaza je odvisna od izbire velikosti regulatorja,
ki so že na voljo v dimenzijah: 48 x 48mm, 48 x 96mm in 96 x 96mm,

• možnost nastavitve dveh različnih želenih temperatur preko zunanjega stikala,
• standardno je vgrajen alarm A1, ki ga lahko poljubno nastavimo. Možnost dogra-

ditve še drugega poljubno nastavljivega alarma,

Nova generacija digitalnih
regulatorjev Shinko

"Kakovost sedaj še ugodneje"
Pripravila: Aleksandra Lepenik, ELPRO Lepenik & Co. d.n.o.

J
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Senzorji in merilniki fizikalnih in kemijskih 
parametrov: vlaga, temperatura, tlak, 
koncentracija plinov, merilniki in kontro-
lerji pretoka plinov…

Laserski merilniki koncentracije in poraz-
delitve prašnih delcev v zraku.

Optika: laserji, uporaba optičnih vlaken 
in miniaturni modularni spektrometri.

Sistemi za zajemanje in obdelavo podat-
kov.

Kalibracija plinskih detektorjev in merilni-
kov. Kalibracijski plini.

Svetovanje in izdelava projektnih rešitev 
s področja senzorske tehnike.
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Standardne funkcije
• 4 digit LED prikazovalnika
• multivhod
• alarm A1
• popravek napake senzorja
• vrste regulacije:

• PID avto-tuning
• PI, PD, P
• ON-OFF

• napajanje 220V - opcija 24V AC/DC
• IP 66 zaščita
• preklop iz avtomatske/ročno regulacijo 

ali obratno
• zaklepanje nastavljene vrednosti
• alarm prekinitve vhoda
• kompenzacija hladne točke

Opcije:
• alarm A2
• alarm prekinitve zanke
• alarm prekinitve grelca
• izhod z funkcijo hlajenja
• serijska komunikacija RS 485
• zunajna nastavitev dveh temp.
• zaščita priključnih sponk

 CT input socket

Power
supply

Heater

CT

(11)
(12)

Alarm prekinitve grelca

• nov način pritrditve v ohišje omogoča
standardno zaščito regulatorja IP 66 s
sprednje strani,

• v vse modele lahko vgradimo računal-
niški vmesnik RS 485,

• ob vgradnji RS 485 dodan Shinko in
Modbus protokol.

To so le prednosti serije glede na starejši
model. Vsi ostali tehnični podatki so vam
na voljo na www.elpro-l.si.
Vsi modeli imajo CE oznako in natanč-
na slovenska navodila. Regulatorja vam
ne bomo samo prodali, svetovali vam bo-
mo najprimernejšo izbiro modela glede
na proces reguliranja, na vašo željo vam
ga bomo ob prodaji tudi brezplačno nas-
tavili ali pa izvedli montažo z nastavitvijo
kar pri vas. A
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Priredil: Rok Koren, univ. dipl. inž., ABB d.o.o., Ljubljana

Robotske rešitve za sestavljanje
vetrobranskih stekel

Sam pogled skozi vetrobransko steklo nam ponavadi ne vzbudi zanimanja o tem, kako je izdelano. Na to,
da izdelava zahteva posebno strokovno znanje, le malokdo pomisli, vendar je ravno to potrebno za zago-
tavljanje kristalno čiste vidljivosti in popolnega prileganja vsakič, ko je steklo vgrajeno v avtomobil.
Vetrobranska stekla so sestavljena iz dveh plasti, ki ju združuje vmesna vinilna plast, ponavadi so izdela-
na ročno, v skladu s strogimi okoljevarstvenimi in proizvodnimi zahtevami.
S ciljem čimboljšega izpolnjevanja teh zahtev industrija veliko investira v opremo za izdelavo takšnih ste-

kel. ABB je razvil na robotih osnovan avtomatski sistem za sestavljanje laminiranih vetrobranskih stekel (ang.: Compact
Assembling System), ki pospešuje in znižuje stroške proizvodnje.

drugem pa odda izdelana vetrobranska
stekla. Stekla, ki zapuščajo sistem - do pet
na minuto - se v naslednji fazi s pomočjo
tekočih trakov in druge opreme  pospra-
vijo v vakuumske torbe (ali kakšno dru-
go obliko shranjevanja).
Avtonomna klimatska naprava zagotavlja
tudi v zahtevnih industrijskih okoljih
konstante temperaturne in higrometrič-
ne pogoje za PVB folije.
Kompaktnost sistema zmanjša velikost
čiste sobe (ang.: clean room), v kateri se
stekla sestavljajo, kar povzroči znatno
znižanje cene.

'Vstavi in
proizvedi'
Kompaktni ses-
tavljalni sistem
združuje integri-
rane funkcional-
ne module, kar
omogoča nastav-
ljanje in testira-
nje posameznih

proizvodnih faz posebej, še preden le-ta
zapusti tovarno. Sistem kot celota je pred
transportom preizkušen, s čimer prihra-
nimo veliko časa in dela pri končnem
kupcu.
Dobava standardnega sistema je možna v
trinajstih tednih od datuma naročila. Za
postavitev in zagon sistema je običajno
potrebnih pet delovnih dni.

Preprost za uporabo, točen in 
zanesljiv
Kompaktni sestavljalni sistem ne prinaša
le hitre postavitve in zagona proizvodnje
(v nekaj dneh), temveč tudi cel niz po-
membnih prednosti:

velike dovoljene tolerance vhodnih
materialov,
delovanje s široko paleto velikosti in
tipov stekel,
velik povprečen čas med napakami
(ang.: MTBF),
minimalen čas tehničnega izpada,
velik proizvodni donos.

Tudi zelo izkušeni sestavljalci stekel bi
težko dosegli enako visoko raven kvalite-
te, če pa bi jo, bi jo  bilo nemogoče obdr-
žati pri taki proizvodni hitrosti, kot jo
nudi opisan sistem.

Sedem-stopenjski proces
Kompaktni sestavljalni sistem je zgrajen
kot serija avtomatiziranih celic, ograje-
nih v higro-termostatiranem tunelu (sli-

Tipično avtomobilsko vetrobransko ste-
klo je sestavljeno iz dveh tankih stekle-
nih plasti: notranjega stekla (znotraj avto-
mobila) in zunanjega stekla, ki ju združu-
je posebna plastična vmesna plast, izde-
lana iz PVB-ja (ang.: polyvinylbutyrale).
Robotski sistem je bil razvit posebej za
proizvodnjo avtomobilskih stekel in
opravlja vse glavne korake izdelave vetro-
branskih stekel na zelo majhnem prosto-
ru (ne večjem od 25 m2 - slika 1).

Glavni koraki procesa so:
absolutna in relativna prilagoditev
(prileganje) notranjega in zunanjega
stekla,
"lupljenje", podajanje in nameščanje
PVB vmesne plasti,
sestavljanje stekla,
odstranjevanje odvečnega vinila ok-
rog steklenih robov.

Sistem deluje kot proizvodna linija: not-
ranje in zunanje steklo prejme na enem
koncu v paru skupaj s pladnjem, na kate-
rem so naložene PVB folije (slika 2), na

Slika 1 - Novi ABB kompaktni robotski sistem za sestavo laminiranih vetrobranskih stekel

Slika 2 - Dve stekleni plasti (levo) sta spojeni z vinilno folijo (desno)
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ka 3). Sistem, z devetimi metri dolžine,
2,4 metra širine in 2,3 metra višine (brez
delov za hitro montažo), se lahko trans-
portira v standardnih tovornih kontej-
nerjih.

Slika 3 - Vhodni del Kompaktnega sestavljal-
nega sistema

Vetrobranska stekla potujejo skozi se-
dem procesnih stopenj. Sledeči opis po-
sameznih stopenj se v vsakem primeru
nanašajo na osnovno konfiguracijo.

Stopnja 1: Nalaganje
Prva stopnja sistema je sestavljena iz
tekočega traku, na katerega sta naloženi
notranje in zunanje steklo, in jeklenega
okvirja nad njim, ki nosi pladenj s kupom
PVB folij.
Stekla lahko nalagamo ročno ali robotsko

s stojala ali tekočega traku. Tipične hitro-
sti linije so med 10 in 20 metri na minu-
to na vhodnem delu oz. 60 metrov na
minuto na izhodnem delu.
Pladenj s PVB folijami se ravno tako lah-
ko nalaga ročno ali avtomatsko (s pomoč-
jo povezovalnega tekočega traku). Nalo-
žene folije pobira posamično posebna
naprava (ang.: peel-off device), ki jo je
razvil in patentiral ABB. Z uporabo te
tehnologije lahko "lupimo" posamezne
PVB folije s kupa tudi, ko so le-te zelo lep-
ljive in se sprijemljejo med seboj.
Stekla potujejo skozi prvo stopnjo hori-
zontalno in v parih: najprej notranje in
nato še zunanje steklo, obe "s krili nav-
zdol" in z daljšim robom naprej (slika 4).
Stekla so lahko različnih širin (med 1200
in 1900 mm) ter višin (med 700 in 1250
mm). Debelina stekel je lahko med 1,5 in
2,5 mm in globina (ukrivljenost oz. kon-
kavnost) med 0 in 150 mm.

Na pladenj nad tekočim trakom lahko
naložimo okoli 200 PVB folij debeline
0,76 mm. Folije, ki so lahko trapezne obli-
ke, so lahko večje od stekel za 3 do 120
mm na vsaki strani. 

Slika 4 - Transport steklene plasti, ki se premi-
ka skozi stopnjo 1

Stopnja 2: Prilagajanje oz. 
prileganje

Stekla in PVB folije se od nalagalnega me-
sta hitro transportirajo do modula za pri-

Slika 5 - Prilagoditveni modul. Prileganje je
omogočeno s servo krmiljenim orodjem, ki je
konstruirano za delo s krhkimi predmeti.
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lagajanje (slika 5). Na tem mestu se notra-
nje in zunanje steklo prilagodita s pomo-
čjo skupne referenčne točke po oseh X
in Y ter po ploskovnem kotu t.j. nagibu
ploskve.
Prilagoditev je izvedena s servo krmilje-
nim orodjem, ki je bilo razvito za delo s
krhkimi in lomljivimi predmeti, kot so
steklene plošče. Kljub občutljivosti se ta
operacija izvaja pri visoki hitrosti, ob tem
pa so plošče so prilagojene ena drugi s
točnostjo boljšo od 0,5 mm.
Dvignjena oz. "odlupljena" PVB folija je
položena na poseben trak, ki deluje kot
ozadje video sistema (CCD kamere) za
lociranje PVB folije. Zaradi spremembe
pozicije med ciklom lupljenja in polaga-
nja na trak, kamere določijo pozicijo foli-
je (X, Y in ploskovni kot glede na referen-
co).

Stopnja 3: Transportni vozički
V tem modulu transportna vozička, ki sta
opremljena z vakumskimi priseski, pre-
neseta vsak po eno steklo (notranje in
zunanje) do mesta za sestavljanje.
Notranje steklo prenese spodnji voziček,
ki se premika med trakovi transporterja,
zunanje steklo pa prenese voziček, ki se
premika nad spodnjim vozičkom in pod
napravo za lupljenje. Po prenosu se vozi-
čka vrneta v izhodiščno lego, kjer prevza-
meta novi stekli.

Stopnja 4: Končno preverjanje
Na tej stopnji se izvedejo vsi potrebni
popravki pozicije pred polaganjem PVB
folije na steklo. Popravki so potrebni za
zagotavljanje najboljšega ujemanja nju-
nih središč v koordinatah X in Y in uje-
manja orientacije okrog središča.
Manipulator, ki položi PVB folijo na ste-
klo, ima štiri prostostne stopnje. S tem je
zagotovljena funkcija optimalnega pozi-
cioniranja in orientiranja PVB folije na
steklo. Video sistem detektira dejansko
pozicijo in orientacijo PVB folije še pred
začetkom premikanja z manipulatorjem.

Stopnja 5: Sestavljanje
V tem koraku se dva sloja stekel združita
skupaj z vmesno PVB folijo v končni
laminatni izdelek.
Koraki sestavljanja so:

spodnji voziček preda notranje steklo
prijemalu z vakuumskimi priseski,
manipulator položi PVB folijo na kon-
veksno površino notranjega stekla,
zgornji voziček položi zunaje steklo
na PVB folijo.

Vsaka od teh opera-
cij je opravljena z
največjo možno toč-
nostjo. Točnost po-
laganja steklenih
plasti je boljša od
0,5 mm na katerikoli
točki roba. Točnost
polaganja PVB folije
na steklo pa je boljša
od 3 mm. 

Stopnja 6:
Zadnji voziček
Sestavljeno vetro-
bransko steklo se
prenese z mesta za
sestavo na mesto za
obrez folije. Ta vozi-
ček je robusten, saj
mora zagotoviti, da
se pozicija in orien-
tacija vetrobranske-
ga stekla glede na
voziček ne spreme-
nita. Motorji, ki po-
ganjajo voziček, so
del vgrajene zaprto-
zančne regulacije hi-
trosti in pospeškov,
vključno s končnimi
stikali.

Stopnja 7: Obrez
Ta del naprave je namenjen odstranjeva-
nju oz. obrezu PVB folije, ki izstopa med
obema stekloma (slika 7). 
Za to delo sta uporabljena dva programa-
bilna šestosna industrijska robota. Pred-
nost robotov v tej aplikaciji je programa-
bilnost, saj lahko operacijo izvedeta na
najrazličnješih modelih vetrobranskih
stekel (slika 8). 
Za primere nadaljnje obdelave pa je mož-
no širino odreza folije prilagoditi (npr.:
termična obdelava,
steriliziranje, ki pov-
zroči skrčenje foli-
je). Ostanek odreza
lahko nastavimo na
0 mm takrat, ko ni
tveganja skrčitve, ob
tem pa lahko pride
do problema zlaga-
nja.

Prednosti čiste-
ga obreza
ABB Kompaktni ses-
tavljalni sistem po-

nuja zelo atraktivne prednosti za izdelo-
valce vetrobranskih stekel:

kompakten sistem, ki potrebuje malo
prostora,
testiranje in nastavljanje pred dostavo
končnemu kupcu,
preprost transport (kontejnerski
zabojnik),
dobava standardnega paketa v 13 ted-
nih,
hitra postavitev in zagon linije,
majhni stroški vzdrževanja skozi živ-

ljenjsko dobo.
Ta dejstva bodo proiz-
vajalci vetrobranskih
in ostalih podobnih
stekel težko spregle-
dali. Prednosti, kot
sta kratek čas proiz-
vodnje in stroškovna
učinkovitost, bosta
pripomogli k odločit-
vi katero podjetje je
uspešno na tako kon-
kurenčnem področ-
ju.
Vir: ABB Review, 2/02

Slika 6 - Prileganje steklene plasti, ki je pripravljena za sestavo

Slika 7 - Eden od dveh ABB 6-osnih robotov, ki sta uporabljena za
obrezovanje folije

Slika 8 - Prikaz odreza izstopajoče folije

A
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Komunikacije I

Krmilnik CyBro je zelo zmogljiv glede komunikacije s
svojo okolico. Predstavljamo dva izmed načinov komu-
nikacije.

2.1 Krmilniki v mreži
Krmilnike Cybro je zelo enostavno povezati v mrežo, ki se
imenuje A-bus. V to mrežo lahko povežemo do 64 krmilnikov
v skupni medsebojni razdalji do 1200 m. Vsak od krmilnikov
ima svoj naslov (ali NAD šestmestno številko), eden od njih pa
je master. 

Tak decentraliziran sistem krmiljenja je posebej primeren
tam, kjer imamo več skupin sorazmerno majhnega števila I/O
točk, vendar so precej oddaljene ena od druge. Primeri: avto-
matizacija v stavbah, obsežnejše proizvodne linije, zbiranje ter
obdelava podatkov, SCADA  nadzor proizvodnje in podobno.

Vzpostavitev mreže
Najprej določimo krmilnik, ki bo master in vnesemo vse na-
slove (NAD) krmilnikov, ki bodo v mreži. To storimo preko
menujev Options/Project in prikaže se okno na spodnji sliki.

Slika 1 - Seznam naslovov krmilnikov v mreži

Po določitvi naslova Master krmilnika z gumbom Add dodaja-
mo posamezne krmilnike v mrežo. Pri vpisovanju naslova se
nam pojavi tudi izbor izbira kontrolnega časa komunikacije
(Communication Timeout). V večini primerov je ustrezna
vrednost 100 ms, za SCADA sisteme pa je potreben daljši čas
(1000 ms).

Konfiguracijo mreže potrdimo s tipko OK. Na spodnji sliki
vidimo sestav pravkar določene mreže.

Slika 3 - Primer mreže kmilnikov

Kot vidimo na sliki, je krmil-
nik 1201 master, medtem ko so 1202, 1203 in 1204 slave
enote. Zatem sledi določanje obsega in smeri podatkov, ki se
bodo izmenjevali med posameznimi krmilniki v mreži.

Socket
To je seznam spremenljivk, ki jih posamezen krmilnik preje-
ma ali pošilja preko mreže. Socket je lahko output - izhodni ali
input - vhodni, pač glede na to, ali gre za pošiljanje ali spreje-
manje. Vsak izmed krmilnikov lahko pošilja do 32 vhod-
no/izhodnih socketov. Vsak socket pa lahko vsebuje do 256
spremenljivk. Pri izhodnih socketih ločimo broadcast
(NAD=000000, prejmejo ga vsi krmilniki v mreži) in directio-
nal socket, ki ga prejme le naslovljeni krmilnik. Sockete defi-
niramo preko menujev View/Socket Editor (tipka F8) in
odpre se nam naslednje okno:

Slika 4 - Vpis seznama socketov

Šola programiranja krmilnika CyBro
Programiranje krmilnikov skladno s standardom IEC-61133-3 - 3. del
Avtorja: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o., Izola

Slika 2 - Izbor NAD in Communication Timeout
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S tipko Add dodajamo nove sockete, vsakega lahko na kratko
opišemo in mu določimo smer (input, output), naslov in seve-
da seznam spremenljivk, ki sestavljajo ta socket.
Seveda mora vhodni socket po zgradbi, tipu, številu in vrst-
nem redu spremenljivk ustrezati izhodnemu socketu iz dolo-
čenega krmilnika. 

Slika 5 - Primer izmenjave
socketov

Nekaj primer optimizacije vhodno - izhodnih socketov pri
nekoliko večji mreži (9 krmilnikov, slika spodaj) je podan v
navodilu za uporabo. Z optimizacijo lahko zelo pospešimo
mrežno komunikacijo in ustvarimo učinkovito izmenjavo
podatkov.

Slika 6 - Primer komunikacije
med krmilniki

2.2 COM 2 vrata
Drugi način komunikacije, ki zahteva malo več programerske-
ga truda, je z uporabo serijskih vrat COM 2. Ta vrata niso stan-
dardni sestavni del krmilnika, ampak jih je treba pri naročilu
posebej definirati v kodi za naročanje. Vrata omogočajo full
duplex, torej istočasno komunikacijo v obeh smereh. Vključe-
ne programske funkcije so najbolj primerne za pošiljanje in
sprejemanje ASCII sporočil, čeprav so možna sporočila v čis-
tem binarnem formatu. Protokol komunikacije lahko v celoti
določimo v programu. Vrata se lahko uporabljajo za najrazlič-
nejše naprave, ki serijsko komunikacijo podpirajo, npr. vage
in drugi merilni instrumenti, tiskalniki, modemi, gsm mode-
mi in podobno.

Inicializacija
Pred uporabo moramo port inicializirati, kar storimo z
naslednjo funkcijo:

com_init(baud_rate:long, data_bits:int, parity:int, stop_bits:int):bit;

Baud rate: hitrost komunikacije v bps; običajne vrednosti so
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.

Data bits: 7 ali 8.
Parity: brez kontrole parnosti = 0,

neparno = 1,
parno = 2.

Stop bits: 1 ali 2.

Če uporabimo:
com_init();

preverimo uspešnost inicializacije; rezultat bo true - v prime-
ru, če je vse v redu ali false - če krmilnik ni opremljen z vrati
COM2 ali pa so bili parametri nepravilno nastavljeni. Tipična

inicializacija ob vklopu krmilnika ima obliko:

if first_scan then
com_open:=com_init(19200,8,0,1);

end_if;

Priprava izhodnega sporočila
Najprej je potrebno sporočilo, ki ga bomo poslali preko vrat
COM 2 pripraviti. V ta namen uporabimo funkcije, ki smo jih
spoznali pri uporabi displaya in sicer: dprnc(), dprns(),
dprni(), dprnl() in dprnr(). Vpšisujemo v print buffer, zato
moramo na začetku dodati še eno ničlo. Največja dolžina
print bufferja je 256 znakov, s koordinato x določimo mesto v
bufferju, y koordinata pa mora biti 0.

Primer priprave celotnega sporočila:

dprns(0,0,0'>LEVEL=xxx.xx TEMPERATURE=xx.x 
ERROR=xx\n');

dprnr(0,7,0,6,2,water_level);
dprnr(0,26,0,4,2,water_temperature);
dprni(0,37,0,2,no,error_code);

Opombe: \n je poseben znak za LF+CR,
xxx bodo prekriti z dejanskimi vrednostmi 
spremenljivk.

Pošiljanje sporočila
Za začetek pošiljanja bufferja uporabimo funkcijo:

tx_start(char_num:int);

Char_num seveda pomeni število znakov, ki naj se pošljejo.
Pošiljanje se vedno začne od začetka bufferja. 

Funkcija tx_active nam med trajanjem pošiljanja vrne vred-
nost 1, po koncu pa pade na 0.

Funkcija tx_count nam pove, koliko znakov še čaka na pošilja-
nje. Če je ta vrednost 0, tx_active pa je 1, pomeni, da se poši-
lja zadnji znak, kar lahko koristno uporabimo v programu.

S funkcijo tx_stop lahko pošiljanje kadarkoli prekinemo.
Pošiljanje trenutnega znaka se bo dokončalo in potem preki-
nilo.

Sprejem sporočila 
Sprejem sporočil je popolnoma neodvisen od pošiljanja.
Največja dolžina sprejetega sporočila je 256 znakov. Če je zna-
kov več, se sprejemni buffer ponovno polni od začetka in šte-
vilo sprejetih znakov se postavi na 0.
Funkcija, s katero pričnemo sprejem je:

rx_start(beg_ch:char, end_ch:char, len:int, 
msg_tout:int, char_tout:int);

beg_ch: definira točno določen znak, s katerim se dejansko
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prične sprejem; vpišemo 0, če to ni pomembno.

end_ch: definira točno določen znak, pri katerem se sprejem
prekine; vpišemo 0 če to ni pomembno.

len: podaja dolžino sporočila; po podanem številu sprejetih
znakov se sprejem prekine; spet vpišemo 0, če to ni pomemb-
no.

msg_tout: definira čas, ki mora preteči, da se sprejem preki-
ne, če ni nobenega znaka več; največ 32 s, vpišemo 0, če ne
želimo omejevati časa sprejema.

char_tout: definira čas, ki mora preteči med sprejemom posa-
meznih znakov, da se sprejem prekine. Ta čas je seveda odvi-
sen od hitrosti prenosa, praktično pa znaša od 50 do 100 ms.
Vpišemo 0, če te kontrole ne želimo imeti.

Nekaj primerov 

rx_start(0,0,0,0,0);

Ta ukaz povzroči, da se stalno in neomejeno sprejemajo
znaki.

rx_start('>',\r,0,0,0);

Prejem se začne, ko prispe znak > in zaključi, ko prispe pose-
ben znak CR (v novo vrsto).

rx_start(0,0,12,0,0);

Sprejem sporočila, dolgega natanko 12 znakov.

rx_start(0,0,0,0,250)

Čaka na sprejem in ga prekine po 250 ms, če ni novega
znaka.

rx_start(0,0,0,5000,100) 

Prekine sprejem 100 ms po prejetem zadnjem znaku ali če 5
sekund ni nobenega znaka. 
Še druge funkcije pri sprejemu:

rx_count(): vrne število prejetih znakov; resetira se s ponov-
nim ukazom rx_start.

rx_active: vrne vrednost 1, če je sprejem aktiven, sicer je 0.

rx_status: ima lahko več vrednosti in sicer: 
0 = sprejem aktiven, 
1 = izvršena je bila funkcija rx_stop,
2 = prispel je znak za konec sprejema, 
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3 = sprejeto je bilo predvideno št. znakov, 
4 = čas sprejema je potekel.

Analiza sporočila (Parse)
Po sprejemu sporočila ga je potrebno preveriti, če sta format
in vsebina veljavna in vsebino spremeniti v spremenljivke v
krmilniku. Če je format točno določen, je to dokaj enostavno.
Vendar je bolje napisati nekoliko zmogljivejšo subrutino, ki bi
preprečevala, da se celo sporočilo zavrne zaradi enega slučaj-
no dodanega presledka ali kaj podobnega.  

Funkcije, ki služijo analizi sporočila, so nalednje:

rx_bufrd(position:int): vrne vrednost v razponu 0 - 255 za
določeno mesto v sprejemnem bufferju.

rx_strcmp(position:int, str:string): postane true, če je določe-
no zaporedje znakov enako tistemu v sprejemnem bufferju.

rx_strpos(position:int, str:string): vrne išče določeno zapo-
redje znakov, začenši z dane pozicije v bufferju; če ga najde,
vrne pozicijo prvega znaka v bufferju, sicer -1.

rx_strtoi(position:int): vrne integer vrednost števila, začenši
z dane pozicije; če je ta znak ali vsak naslednji presledek,
nadaljuje, dokler ne najde prvega števila. Zaključi, ko najde
prvi znak, ki ni število.

rx_strtol(position:int): enako kot zgoraj, vendar vrne long
vrednost.

rx_strtor(position:int): enako kot zgoraj, vendar vrne real
vrednost.

Še kratek primerček analize sporočila:

if rx_strpos(0,'OPEN')<>-1 then
main_valve=1;

end_if;

if rx_strpos(0,'CLOSE'<>-1 then
main_valve=0;

end_if;

position=rx_strpos(0, 'TEMP=');
if position<>-1 then

set_point=rx_strtoi(position+5);
end_if

position=rx_strpos(0,)CYCLE?);
if position<>-1 then

cycle_timer.pt=rx_strtol(position+6);
end_if;

Nadaljevanje prihodnjič!

A
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Osnovni pojmi pri merjenju
kakovosti električne napetosti

Avtor: Peter Gabrovšek, Metrel d.d., Horjul

den večjih stranskih učinkov skokovitega porasta števila električnih
naprav je 'onesnaževanje' izvorov električne energije. Stroji s stikal-
nimi napajalniki, računalniki, neonske in varčne žarnice, ter druga

oprema, s svojimi energijskimi sunki v kratkih intervalih obremenjujejo
omrežje podobno, kot za velikostni razred močnejši standardni porabniki
(motorji, običajne žarnice). 
Na to dejstvo je ob priključitvi računalniške in druge moderne električne
opreme pomislil le malokateri uporabnik. Dostikrat je bil električni priklju-
ček zaradi tega poddimenzioniran, posledice pa katastrofalne, predvsem
za nemočne uporabnike npr. računalniških sistemov, ki so se sesedali brez
pravila, praviloma ob najbolj neprimernem času. Najhuje od vsega je bilo,
da so se težave preko električnega omrežja dostikrat širile tudi izven de-
lavnice ali pisarne in so posledice čutili tudi drugi porabniki, ki so se slučaj-
no nahajali na istem napetostnem dovodu. 

E

Ukrepi za izboljšanje stanja
V zadnjih letih so bili storjeni veliki kora-
ki k preprečitvi tovrstnih črnih scenari-
jev. Dozorelo je spoznanje, da sta za kako-
vost električne napetosti odgovorna tako

porabnik kot dobavitelj električne ener-
gije, zaradi česar so bili uvedeni različni
korektivni ukrepi (priporočila, standar-
di, zakoni) tako na področju porabnikov,
kot tudi dobaviteljev elektrike.
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Tako morajo danes praktično vsi v evrop-
ski uniji uporabljani električni izdelki
ustrezati CE direktivi, katere pomemben
del je t.i. elektromagnetna kompatibil-
nost (EMC). Pomemben sestavni del
EMC zahtev je tudi predpisani največji

nivo onesnaževanja, ki ga sme v električ-
no omrežje vsiljevati nanj priključena
naprava.

Predpisana je tudi minimalna odpornost
izdelkov na pričakovane motnje iz

omrežja, ki opredeljuje osnovno zaščito
električnih izdelkov pred eventualnimi
destruktivnimi motnjami, kot so npr.
udari strele ali kratkotrajni napetostni
upadi.

Kakovost moci

Direktni monitoring

Testiranje po standardu EN 50160 

Napetost RMS , tok  (povprecje, min., maks.)
THD 
Harmonska analiza
Moc
Aktivna, jalova, skupna
Cos 
V vseh kvadratih, sign
Dogodki na napetosti (
Periodicna analiza
Statisticna analiza
Analiza odstipanja napetosti 
Nevtralni tok (izracun)

Nacin meter - tabelaricni rezultati
Nacin - osciloskop
Spektralna analiza

Hitra nastavitev - Auto mode
Napetost
THD & Harmoniki
Upadi, prekoracitve, prekinitve
Flicker
Frequenca

EN 50160 porocilo

Skupaj
Podobmocja

Φ

dips, sags, interruptions)

 

Interharmoniki / nivo signalov
nesimetrija

Hitro logiranje
Oblika signala
Tranzienti

Posebna orodja

Energija

Power Harmonics Analyser Power Quality Analyser 

Opcija

MI 2192 MI 2092 MI 2130

Tabela 1 - Bogat nabor funkcij Metrelovih instrumentov omogoča uporabniku reševanje vseh problemov v zvezi s kakovostjo električne energije
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MERILNA OPREMA - Osnovni pojmi pri merjenju kakovosti električne napetosti

Pri velikih uporabnikih je določena
dovoljena obremenitev omrežja z jalovo
energijo, presežke je potrebno kompen-
zirati oz. plačati.

Dobavitelji električne energije so se
morali zahtevnejšim razmeram prilago-
dili z ustreznejšim dimenzioniranjem
omrežij, inštaliranjem zaščitnih elemen-
tov ipd.

Standard EN 50160
Enega od najpomembnejših dejavnikov
pri urejanju področja električne energije
pa zagotovo predstavlja evropski stan-
dard EN 50160, ki definira kakovost elek-
trične napetosti v javnih napetostnih
omrežjih. Standard opisuje in ovrednoti
pojave, ki najpogosteje povzročajo teža-
ve na električni opremi.

Pomen tega standarda je še povečal sklep
EU, da se od l. 2001 elektrika tretira kot
tržno blago, in da lahko veliki odjemalci
izbirajo med različnimi koncesionarji -
ponudniki električne energije.

Kot pri vsakem blagu je tudi pri dobavlje-
ni energiji cena odvisna od njene kakovo-
sti. Za nivo kakovosti se stranki pravilo-
ma dogovorita sami, šele EN 50160 pa je
postavil merljive okvirje za vrednotenje
in spremljanje njene kakovosti.

Kako merimo kakovost električ-
ne energije
Standard EN 50160 se zaenkrat nanaša le
na omrežno napetost. Predpisano je ne-
prekinjeno tedensko spremljanje napeto-
sti in beleženje naslednjih pojavov:

1. Velikost omrežne napetosti in frek-
vence

2. Napetostni odkloni in izpadi
3. Kratke in dolge prekinitve napetosti
4. Neravnotežje faznih napetosti
5. Harmonske napetosti
6. Prenapetosti
7. Migetanje (flicker-ji)
8. Medharmosnke napetosti in napeto-

stni signali

Vsak od naštetih pojavov lahko kvarno
vpliva na delovanje električnih porabni-
kov, zaradi tega so predpisane dovoljene
meje in število pojavov znotraj tedenske-
ga intervala. Določeni so tudi pogoji,
kdaj in za koliko časa se napetosti lahko
nahajajo izven postavljenih okvirjev.

Ogromno število izmerjenih podatkov se
na koncu ovrednoti in poda v obliki raz-
meroma preprostega tedenskega diagra-
ma 

V kratkem se pričakujejo novi predpisi,
ki bodo natančno določili merilne meto-
de in postopke, pričakuje se tudi vključi-
tev merjenja toka v kontekst merjenja
kvalitete.

Izbor merilne opreme 
Zaradi velike količine sočasno merjenih
veličin in potrebne hitrosti za obdelavo
podatkov je primerna merilna oprema za
spremljanje kakovosti električne napeto-
sti razmeroma komplicirana in draga.

Izbor merilne opreme je otežen tudi
zato, ker iz tehničnih podatkov ponavadi
ni mogoče razbrati dejanske kompatibil-
nosti opreme z zahtevami standardov.
Zelo pomembne so tudi dodatne funkci-
je instrumentov, s pomočjo katerih
bomo lahko problem s kvaliteto ne le
zaznali, ampak tudi odpravili (merjenje
toka, beleženje oblike signalov z veliko
ločljivostjo, velik spominski prostor…).

Metrel je v zadnjih letih razvil več meril-
nikov za merjenje moči. Vsi se odlikujejo
po visoki točnosti in velikemu številu
funkcij. Najnovejši Power Quality
Analyser ima dodano tudi funkcijo
spremljanja električne napetosti v skladu
z EN 50160.

Ker je vse možnosti teh instrumentov
nemogoče na kratko opisati, bralca vabi-
mo, da obišče Metrelovo spletno stran.
Ogled merilnikov je možen tudi na bliža-
jočem se sejmu Sodobna elektronika v
Ljubljani ali v podjetju samem, kjer vam
bodo demonstratorji na željo tudi prika-
zali delovanje instrumentov na posebnih
simulatorjih.

Slika 1 - Tedenski diagram pojavov na elek-
trični napetosti

A
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MOTORSKI POGONI - Naveza Master-Slave za asinhrone motorje

Naveza MASTER_SLAVE za
asinhronske motorje

Informacije: Fidele Vergan, Point electronic d.o.o

Poletni meseci so za nami in potrebe po globoki senci ni več -
Slovenija gre torej naprej. Frekvenčna regulacija nudi aplikacije
tudi v zelo zahtevnih pogonih. Ena od teh je prav gotovo izpolnitev

tehnološke zahteve po soodvisnem sledenju posameznih pogonov glede
na referenčni - glavni pogon v nekem sistemu - čemur pravimo tudi Mas-
ter_Slave naveza. Govorimo o sinhronizaciji "odvisnih" pogonov z "glav-
nim". Gre za regulacijo, ki natančno zagotavlja zahtevano (v naprej pro-
gramirano) razmerje hitrosti med odvisnim in glavnim pogonom. Odvisnih
motorjev je seveda lahko več in vsakemu posebej lahko določimo, kako naj
se obnaša do svojega "šefa". Tako se bo recimo "Slave 1" vrtel z enako
hitrostjo kot glavni pogon, "Slave 2" bo za njim zaostajal, medtem ko bo
"Slave 3" nekoliko hitrejši kot "Master". Ta medsebojna razmerja skoraj
poljubno nastavljamo in spreminjamo - tudi med obratovanjem. Temu bi
lahko rekli kar "SOFTWERSKI MENJALNIK". Zelo uporabno, enostavno in
natančno.

Ta projekt, ki ima sicer status "nad stan-
dard", zato potrebujemo po dva dodatka
k vsakemu pogonu.

opcijsko kartico, ki jo vtaknemo v
frekvenčnik in

inkrementalni dajalnik, ki ga montira-
mo na osovino motorja

Sinhronizacijska kartica ima na razpola-
go dva ločena vhoda. Za pogon Slave je
prvi vhod (YA, YB) namenjen inkremen-

M
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MOTORSKI POGONI - Naveza Master-Slave za asinhrone motorje

talnemu dajalniku lastnega motorja, s
katerim si zaključuje hitrostno zanko. Na
drugi vhod (XA, XB) te iste kartice pa
priključimo inkrementalni dajalnik, ki je
na Master motorju. V primeru, ko imamo

več pogonov Slave, so digitalni vhodi XA
in XB na Slave karticah v paralelni veza-
vi, saj mora vsak Slave "vedeti" za hitrosti
glavnega pogona.  Regulacija pa poskrbi,
da bo hitrost Slave sinhrono sledila hitro-
sti Master - oziroma zahtevanemu raz-
merju. 
Morda velja pripomniti, da se inkremen-
talni dajalniki napajajo direktno preko
pripadajočega vhoda na sponki PO in
CM. Glede tega obstajata dve možnosti.
Kartica za 12 ali 15V (možnost nastavit-
ve) in kartica z napajalno napetostjo 5V
(TTL). 
Ko opcijsko kartico vstavimo v frekvenč-
nik, se osnovnemu meniju samodejno
doda funkcijski blok o01 do o18 , v kate-
rega vpisijemo parametre sinhronizacije.
Poudariti je treba, da je učinkovito delo-
vanje Master_Slave aplikacije odvisno od

skrbnih priprav osnovnih pogonov tako
glavnega kot odvisnega. 
V fazi projektiranja moramo optimalno
definirati moči, obrate in nazivne
momente el. motorjev. Upoštevati mora-

mo dejstvo, da proces sinhronizacije
deluje z vektorsko regulacije in za vzdrže-
vanje zahtevane natančnosti potrebuje
dovolj široko paleto momenta. Slave
pogon, ki v tem smislu ne bo izpolnil
pogojev, bo v sinhronizacijski navezi
hitro padel iz ravnovesja. 
Pri montaži inkrementalnega dajalnika
pa moramo posvetiti pozornost pred-
vsem na vibracije in centričnost ter za
povezavo uporabiti  kable z zaščitno mre-
žico. 
Po uspešno izvedeni konfiguraciji je na
vrsti parametriranje. Smiselno je, da se
funkcij sinhronizacije lotimo šele tedaj,
ko smo uspešno opravili osnovno para-
metriranje pogona. Poseben poudarek je
P blok za vnos nazivnih podatkov motor-
ja in auto_tuning P04=2. Dinamični tu-
ning je za to aplikacijo zelo priporočljiv. 
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MOTORSKI POGONI - FRENIC

Kakor je razvidno iz tabele se  SY-kartica
aktivira za Master pogon z o01=01 in za
Slave z o01=31. V primeru, ko so izbrani
dajalniki 1024 impulzov in montirani
direktno na osovini motorjev, je storjeno
že skoraj vse. Ostanejo nam še nastavitve
razmerij na relaciji Master_Slave. Na
Slave kartici opremimo funkcijo o11 s
parametrom recimo 1000 kot Master
referenčno vrednost za vse Slave in o12 z
parametrom za posamezni Slave kot
zahtevano razmerje obratov do glavnega
pogona. Primer delovanja "softverskega
menjalnika" za parametriranje kartice
Slave_pogona: 
o11 = 1000 ………. Master referenca 
o12 = 1000 ……… Slave ima enako hitrost
o12 = 977 ……… Slave se vrti z manjšo 

hitrostjo kot Master
o12 = 1123 ……… Slave je hitrejši

Vrednost parametrov za o11 in o12 je
lahko od 1 do 10000. Širok razpon nasta-
vitev in izjemna natančnost so osnovne
značilnosti Master_Slave naveze, ki omo-
gočajo elegantno rešitev sinhronizacije v
pogonih z asinhronskimi motorji in njim
pripadajočim reduktorjem. A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Tehtanje v industriji

S prihodom elektronskih tehtnic se je močno razmahnilo tudi industrijsko tehtanje. Tehtnice so
postale mnogo preprostejše za vzdrževanje in predvsem cenejše. Na področju cestnega transpor-
ta so nepogrešljive pri prodaji gradbenega materiala in nalaganju tovornjakov v skladiščih. Z

uvedbo strogih denarnih kazni za preveč naložen tovornjak, se je želja prevoznikov po preveč nalože-
nem tovornjaku spremenila v skrb po primerno naloženem tovornjaku.

Nove smernice na področju tehtanja v industriji
Informacije: IMK industrijska elektronika d.o.o., Ljubljana, Tel. 01 544 25 65

S

V svetu sta se uveljavila dva načina zago-
tavljanja primerne naloženosti tovornja-
kov:
1) tehtanje naloženih tovornjakov in
2) tehtanje materiala pred oziroma med

nalaganjem.

1.1 Cestne tehtnice
Osnovni in dobro uveljavljen način je
tehtanje tovornjakov na cestni tehtnici
(slika 1). Bistvena prednost cestnih teht-
nic je njihova velika točnost. 
Pomanjkljivost cestnih tehtnic je v tem,
da jih ni moč uporabljati med nalaga-
njem tovornjaka, ampak šele, ko je le-ta
že naložen. V kolikor tehtnica pokaže
"preveč", se mora tovornjak vrniti v skla-

dišče, kamnolom, gramoznico..., kjer je po-
trebno odvzeti preveč naložen material.

1.2 Podložne plošče
Cestne tehtnice lahko nadomestimo s
podložnimi ploščami-osnimi tehtnicami

(slika 2), ki
so mnogo
cenejše.
S pomočjo
merilnih ce-
lic merijo os-
ni tlak vozil,
računalniški
program pa
izračuna celotno težo vozila. 
Te vrste tehtnice so lahko tudi prenosne,
zaradi manjše točnosti pa v večini prime-
rov neprimerne za javno uporabo.

Da bi nepotrebno vračanje in razlaganje
tovornjakov preprečili, moramo material
stehtati med oziroma pred nalaganjem. 

Slika 1 - Cestna (mostna) tehtnica.

Slika 1 - Podložne plošče.
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Tehtanje v industriji

2.1 Žerjavne tehtnice
Kadar nalagamo materi-
al (predvsem kovine in
kovinske izdelke) z
žerjavom, lahko up-
orabimo žerjavno
tehtnico (slika 3).

Slika 3 - Žerjavna tehtnica.

Pri izbiri žerjavne tehtni-
ce moramo biti pozorni
na pogoje delovanja
tehtnice (temperatura,
maksimalna dovoljena pre-
obremenitev, maksimalna dovoljena
bočna obremenitev). Žerjavna tehtnica
je teoretično obremenjena le natezno v
smeri dviganja (spuščanja) bremena, v
praksi pa včasih pride tudi do velikih
bočnih obremenitev (kadar se z "mač-
kom" zaletimo v kakšno oviro), ki poško-
dujejo merilno celico.

2.2 Dinamično tehtanje materiala z
nakladalnikom
Razsuti gradbeni in drug material (pe-
sek, gramoz, zemlja, premog, sol...) obi-
čajno nalagamo z nakladalniki. Tehtanje
z nakladalnikom med naganjem temelji
na merjenju tlaka v dvižnem valju zaje-
malke. Tehtnica na nakladalniku (slika 4)
med dviganjem stehta vsako zajemalko
materiala in operaterju nakladalnika
sproti izpisuje težo materiala v zajemalki
in skupno naloženo težo materiala na
tovornjaku.

Slika 4 - Sestavni deli tehtnice za dinamično
tehtanje z nakladalnikom.

Tako je možno vsak tovornjak naložiti
točno do dovoljene obremenitve. V koli-
kor ima tehtnica pridobljen certifikat o
odobritvi tipa merila in je overjena s stra-
ni Urada RS za meroslovje, lahko tehtalni
list, ki ga izpiše tehtnica, služi kot doku-
ment pri izdaji računov in policijskem
nadzoru. 
Pomembna prednost tehtanja na nakla-

dalniku je tudi možnost kasnejše analize
podatkov.

2.3 Paletne tehtnice 
Veliko večino tovornjakov se naloži s
pomočjo viličarjev. Ker skoraj vsi viličar-

ji uporabljajo hidravlični valj za dvigo-
vanje palet, je sistem dinamičnega

tehtanja na osnovi merjenja
tlaka v dvižnem valju (kot na

nakladalnikih) teoretično prime-
ren tudi za viličarje. V praksi pa se ta
način tehtanja za viličarje ni uveljavil, ker
se na vodilih nosilca vilic pojavlja neena-
komerno trenje, ki onemogoča ustrezno
točnost in ponovljivost meritev. Zato vili-
čarji običajno vozijo palete na paletne
tehtnice (slika 5),
od tam pa na to-
vornjak. 

Slika 5 - Paletna
tehtnica.

Tak postopek sicer zagotavlja ustrezno
naloženost tovornjakov in odpravlja sla-
bosti cestnih tehtnic, je pa zaradi dodat-
nih poti zamuden  in posledično (pre)-
drag. 

2.4 Tehtanje na vilicah viličarja 
Novost na področju mobilnega tehtanja -
tehtanje na vilicah viličarja - odpravlja
tudi te pomanjkljivosti. Tehtalni sistem
(blok) se namesti na nosilec vilic (slika
6), vilice pa se obesi na sam tehtalni
blok. V tehtalnem bloku so s
pomočjo posebnega vpetja
nameščene merilne celice, ki
merijo težo bremena na vilicah. 

Slika 6 - Tehtanje z viličarjem
med nalaganjem.

Položaj bremena na vilicah
zaradi posebne oblike tehtalnega bloka
ne vpliva na rezultat meritve. Pomembno
je, da merilna celica prenaša le silo teže,
ne pa tudi sil, ki so posledica delovanja
vrtilnega momenta zaradi same geome-
trije vilic, udarcev in drugih obremeni-
tev.
Zaradi velike ponudbe različnih tehtal-
nih sistemov in "ne" zmožnosti prilagaja-
nja določenega sistema specifičnim
potrebam, je izbira ustreznega načina
tehtanja zelo pomembna. Za podrobnej-
še informacije in koristen nasvet se lahko
obrnete na podjetje IMK industrijska
elektronika d.o.o. A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - HMI paneli z Windows CE

Simatic OP270 operacijski panel je opremljen z membransko tipkovnico, medtem,
ko ima Simatic TP270 analogno-uporovni na dotik občutljiv zaslon. Obe napravi sta
v izvedbah s 5.7 ali 10.4 paličnim STN zaslonom. Vse naprave podpirajo 256 barv: 5.7"
zaslon z grafiko ločljivosti QVGA ponuja 320 x 240 točk, zaslon 10.4" z VGA resolucijo
podpira 640 x 480 točk. Vgrajene HMI funkcije omogočajo: enostavno arhiviranje pro-
cesnih vrednosti in sporočil, nadaljnjo obdelavo receptov in arhiviranih podatkov s
standardnimi orodji, kot je Excel, uporabniku prijazen grafičen prikaz krivulj s pre-
miki in povečavami, individualno nadgradljive funkcije z "Visual Basic Script" in pri-
lagojene razširitve z uporabo "ActiveX Controls". Paneli imajo mesto za "Compact
Flash" - CF kartico kamor lahko uporabnik shranjuje recepte in arhive, zaščiti projekt
ali razširja komunikacijske zmožnosti. 

Simatic MP270B več-namenski panel ima 10.4 palični TFT zaslon in je na voljo v verz-
iji s tipkovnico ali "Touch". Naprava podpira 256 barv z ločljivostjo 640 x 480 točk v

Avtor: Andrej Maselj, SIEMENS A&D AS

Nove SIMATIC HMI posluževalne
enote na osnovi Windows CE

iemens Automation and Drives (A&D) je razširil družino poslu-
ževalnih panelov Simatic HMI z Windows CE operacijskim
sistemom. Novi napravi za nadzor in upravljanje na samem

stroju sta Simatic OP270 in Simatic TP270, na dotik občutljiv panel.
Oba sta na voljo s  5.7" ali 10.4" barvnim STN zaslonom. Simatic
MP270B večnamenski panel je opremljen z 10.4" TFT zaslonom in
ga je mogoče upravljati opcijsko preko vgrajene tipkovnice ali ne-
posredno preko zaslona.  
V primerjavi s predhodnimi modeli MP270 je naprava MP270B
zmoglivejša po procesni moči in grafičnih lastnostih. Vsi novi poslu-
ževalni panoji uporabljajo operacijski sistem Windows CE V3.0.
Vgrajene imajo različne komunikacijske vmesnike in mnoge nove
funkcije za posredovanje med strojem ter uporabnikom. Enako kot
pri dosedanjih SIMATIC HMI posluževalnih panojih, je programsko
orodje ProTool namenjeno za konfiguracijo naprav.

S
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - HMI paneli z Windows CE

VGA kakovosti. V primerjavi z dosedanjim modelom MP270 ima nova izvedba večjo
procesno moč in s tem hitrost ter občutno izboljšano kakovost tehnike prikazovanja
procesov in podatkov. Svetilnost s 350 kandelami na kvadratni meter zagotavlja izred-
no berljivost tudi v svetlih okoljih. S povprečnim časom med odpovedmi MTBF (Mean
Time Between Failures) 50,000 ur je LCD osvetlitvena žarnica načrtovana za nepreki-
njeno obratovanje več kot pet let. Poleg izboljšane učinkovitosti pri sami konfiguraci-
ji so dodane nove funkcije servisiranja, nova komunikacijska vrata, dodatni gonilniki
in rešitve ter popolnoma nova rešitev MS Internet Explorer za WinCE. Multifunkcijska
Platforma (MP) združuje robustnost industrijske strojne opreme, kot so operaterske
konzole in programabilni krmilniki, s prožnostjo in razširljivostjo sveta osebnih raču-
nalnikov. 

Vsi novi paneli 270 imajo vgrajen univerzalni serijski vmesnik USB. Ta omogoča prik-
lop med samim delovanjem dodatnih enot, kot so tipkovnica, tiskalnik, miška ali
čitalec črtne kode. Ethernet priključek povezuje industrijsko okolje s pisarniškim sve-
tom, kjer se lahko shranjuje in ureja podatke ter recepte na PC-ju ali centralnem
strežniku v omrežju. Ethernet vmesnik je na voljo pri OP270 in TP270 panelih kot
dodatna opcijska CF kartica, na večnamenskih panojih MP270 B pa je Ethernet vmes-
nik že vgrajen v osnovni verziji.

Dodatno novim napravam serije 270, program Simatic HMI Windows CE vsebuje
dosedaj že na slovenskem tržišču uveljavljene operaterske panele OP170 in TP170
"Touch", oba primerna za enostavne aplikacije. Na najvišjem nivoju posluževalnih
panojev ima WinCE vgrajen tudi večnamenski panel MP 370 v verziji s tipkovnico ali
z na dotik občutljivom zaslonom.

Še več informacij najdete na spletni strani: http://www.siemens.com/panels.

Design Centar 
CadCamCadCam

CadCam Design Centar d.o.o.
Kraljeviceva 3 

10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/fax: + 385-1-2302-454

E-mail: cadcam@cadcam.hr
URL: http://www.cadcam.hr

CadCam Lab d.o.o.
Tržaška 2 

1000 Ljubljana, Slovenija
Tel/fax: 01-4267-333

E-mail: cadcam@cadcam.hr
URL: http://www.cadcam.hr
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1. IZHODIŠČA, MALO ZGODOVINE

1.1 Izhodišča
Sodobni elektromotorski pogoni so v veliki večini izvedeni kot krmiljene ali reguli-
rane enote (asinhronski motorji z ustreznimi frekvenčnimi pretvorniki, enosmerni
motorji z ustreznimi krmilniki, servomotorji s servoregulatorji,…). Omenjene naprave
za krmiljenje/regulacijo motorjev so dandanes že vse v digitalni izvedbi, mikroproce-
sorsko vodene. Vsaka taka naprava je pravzaprav mali računalnik, z lastnim operaci-
jskim sistemom in uporabniškim programom, ki izvajata osnovne funkcije naprave.
Lastni mali operacijski sistemi in uporabniški programi pa se seveda močno razliku-
jejo med napravami različnih proizvajalcev. 

(Vsaj) eno stvar pa imajo skupno: Za take sisteme je najbolj "naravna" izmenjava
podatkov z okolico z uporabo ustreznih serijskih komunikacij.
Elektromotorski pogoni so zelo pomemben in aktiven člen v industrijskih procesih.
Sodoben pristop k avtomatizaciji industrijskih procesov zahteva, da v procesu sodelu-
jejo naprave in podsistemi, ki so sposobni konsistentno komunicirati med sabo in
ostalimi sistemi v  vseh smereh pretoka informacij.  

1.2 Malo zgodovine
Že v 80. letih prejšnjega stoletja  se je začel intenziven razvoj na področju digitalnih
komunikacij med posamičnimi senzorji in aktuatorji v procesih. Namen teh aktivnos-
ti je bil poiskati alternativo za klasične, paralelne povezave med krmilniki ter senzorji
in aktuatorji (npr. 4-20mA  ali 0/10V signale za analogne veličine, 24VDC/AC za bina-
rna stanja, ipd.). Ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih so se oblikovalne
razne interesne skupine proizvajalcev opreme, ki so skupno definirale svoje rešitve, z
namenom standardiziranja opreme, predvsem njenega vmesnika proti krmilniku. 

electronic

Avtor:  Slavko Senica, univ.dipl.ing., Sistemi IN ES d.o.o.

Komunikacije z elektro-
motorskimi pogoni

članku je opisana uporaba PROFIBUS vodila pri integraciji elektro -
motorskih pogonov v sodobne sisteme avtomatizacije iz stališča
aplikacijskega inženirja. Podane so osnovne definicije protokola.

Poglavje o inženirski praksi podaja podrobnejši opis tvorjenja uporab -
niškega dela telegrama mastra. Podrobno sta opisani Krmilna beseda in
Beseda stanja, skupaj z avtorjevimi izkušnjami pri delu z napravami
različnih proizvajalcev. 

V
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Na področju elektromotorskih pogonov v industriji sta bili v Evropi najbolj aktivni
skupini okoli PROFIBUS standarda ter INTERBUS standarda, v Ameriki pa SERCOS.
Kasneje so se pojavila še ostala združenja (DeviceNet, BITBUS, CAN, LON,… ), glede
na ciljne aplikacije.   
Danes je stanje na tem področju takšno, da je vsak izmed naštetih standardov našel
svojo ciljno skupino uporabnikov. Proizvajalci naprav za elektromotorske pogone so
se temu prilagodili tako, da ob svojih izdelkih ponujajo (opcijske) vmesnike za priklop
na različna vodila (PROFIBUS-DP, INTERBUS, CAN,…). Občutek pa je, da v industriji,
predvsem v najbolj splošnih aplikacijah na področju procesnih vodil, močno pre-
vladuje PROFIBUS (poleg ostalih razlogov tudi zaradi razširjenosti in popularnosti
krmilnikov družine SIMATIC).
Več o zgodovini in trenutnem stanju iz tega področja si lahko ogledate na naslednjih
naslovih: www.profibus.com, www.interbusclub.com, www.sercos.com, www.odva.
org, www.can-cia.de, www.lonworks.com, …

2. PROFIBUS 
2.1 Splošno
O samem vodilu PROFIBUS je bilo objavljenih že dovolj kakovostnih publikacij, tudi v
tej reviji. Ker se v članku omejujem na inženirsko prakso pri izvedbi komunikacije z
elektromotorskimi pogoni, bom samo na kratko povzel osnovne lastnosti vodila:

Hitrost komunikacije:  Od 9.6 do 12000 kbit/s 
Možni fizi ni mediji:c  RS 485, FO, MBP 
Komunikacijski protokoli: (*)  PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-PA 

PROFIBUS-DP 
Splošni uporabniški profili (4):  PROFIsafe, HART, Time stamps, Slave redundancy  
Posebni uporabniški profili (12):  
(**) 

PROFIdrive, PA devices, Robot s/NC, Panel devices, 
Encoders, Fliud Power, SEMI, Low - voltage switchgear, 
Dosage/weighing, Ident systems, Liquid pumps, Remote 
I/O for PA devices;  
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Opomba (*):
Protokol PROFIBUS-FMS je namenjen
predvsem za komunikacije med krmil-
niki (povezave peer-to-peer); omogo-
ča cikličen in acikličen prenos podat-
kov;
Protokol PROFIBUS-PA je splošni pro-
tokol za procesno avtomatizacijo;
Protokol  PROFIBUS-DP  je namenjen
hitri izmenjavi podatkov med krmil-
nikom in inteligentno periferijo

Opomba(**): 
Uporabniški profil (Application pro-
file) je skupek smernic in določb, ki
veljajo za določeno branžo ali skupino
naprav. Definira minimalne skupne
lastnosti naprav, ki se priključujejo na
PROFIBUS. Na ta način naj bi bila
zagotovljena interoperabilnost in iz-
menljivost naprav različnih proizvajal-
cev.  Določen uporabniški profil defi-
nirajo zainteresirani člani organizaci-
je PNO (PROFIBUS Nutzerorganisa-
tion) preko tehniških odborov in jih
publicirajo kot PNO navodila.

Za komunikacijo med krmilniki in elek-
tromotorskimi pogoni se uporablja ko-
munikacijski protokol PROFIBUS-DP.
Skupne lastnosti izdelkov iz področja
elektromotorskih pogonov, ki se priklju-
čujejo na PROFIBUS-DP pa so definirane
v PROFIdrive profilu.

2.1 Kratek opis PROFIBUS-DP 
protokola:

Ta protokol je namenjen hitri izmenjavi
podatkov med krmilnikom in inteligent-
no periferijo (v našem primeru je to
krmilna naprava elektromotorskega pog-
ona). V osnovi se promet po mreži izvaja
ciklično. Centralni krmilnik je nadrejeni
(master) v mreži, inteligentna periferija
pa je podrejena (slave). Master ciklično
komunicira s posamičnimi slave-i v
mreži. 

Potrebne komunikacijske funkcije so
specificirane kot DP bazne funkcije (DP
V0). Zaradi hitrega razvoja in narašča-
jočih potreb so bile bazne funkcije pro-
tokola že dvakrat nadgrajene:  na DP V1
ter DP V2. 

DP V0: definira osnovno funkcional-
nost DP protokola, predvsem pa cik-
lično izmenjavo podatkov, specifično
diagnostiko ter različne tipe prekini-
tev za izjemna stanja 
DP V1: uvaja tudi acikličen prenos po-

GPS 167 PC

Nudimo širok izbor opreme za 
sinhronizacijo, :

Profesionalne radijske sprejemnike 
  casa DCF77 in GPS za sinhronizacijo 
  racunalnikov in lokalnih omrežij
• Radijsko sinhronizirane maticne ure
• Sinhronizirane datumske ure in 
  prikazovalnike

Reference:
• V Elektro gospodarstvu, na letališcih, 
  na železnici, radio in TV difuziji, 
  bankah, itd.

med drugim tudi
• 
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datkov (ne na škodo cikličnega; aciklična komunikacija poteka vzporedno s cik-
lično!) ter dodatne prekinitvene tipe. Preko acikličnega prenosa je omogočen di-
rekten dostop do udeležencev na mreži z razvojnimi orodji, nastavitve parametrov
ipd.
DP V2: dodana je možnost direktne slave-to-slave komunikacije (brez posredovanja
mastra), ter točna sinhronizacija urinega cikla; (opcije verzije 2 so dodane ravno
zaradi uporabe protokola pri elektromotorskih pogonih!).

3. INŽENIRSKA PRAKSA
3.1 Koristni podatki v telegramu
Pri najbolj običajni PROFIBUS-DP (ciklični, DP V0) komunikaciji poteka promet tako,
da master pošlje telegram določenemu slave-u, ta pa mu odgovori.

Oba telegrama
sta sestavljena
iz vodilnega de-
la (Header), ko-
ristnih podat-

kov ter zaključnega dela (Trailer). Kompleten PROFIBUS sistem je zastavljen tako, da
se aplikacijski inženir v končni fazi ukvarja samo s koristnimi podatki, vse ostalo
(generiranje Headerja, Trailerja, ki vsebujeta kompleksne mehanizme komunikacije
(adresiranje, kontrola kakovosti prometa,…), komunikacijo samo) pa opravi sistem
sam, (navidezno) brez posredovanja programerja.
Programer mora  poskrbeti le za pravilno sestavo in zaporedje koristnih podatkov, ki
se izmenjujejo med krmilnikom in pogonom. 

Slika 3.1-2 prikazuje strukturo koristnih podatkov, kot jih definira PROFIdrive profil.
Koristni podatki se v grobem delijo na dva dela: PKW del in PZD del.

PKW del telegrama se lahko uporablja za čitanje in pisanje posamičnih (poljubnih)
parametrov priključene naprave. 

Protocol frame

(Header)
Useful data

Parameters (PKW) Process data (PZD)

Protocol frame

(Trailer)

PPO

PKW PZD

PKE IND PWE
PZD1 PZD2

PZD3 PZD4 PZD5 PZD6 PZD7 PZD8 PZD9 PZD10STW1
ZSW1

HSW
HIW

1st
Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word

2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th

PPO1
PPO2
PPO3
PPO4
PPO5

Slika 3.1-1

Slika 3.1-2
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PZD del telegrama se uporablja za prenos procesnih podatkov med krmilnikom in
napravo.

PROFIdrive profil s pomočjo PPO tipov (PPO = Parameter process data object) tudi
predlaga nekaj kombinacij za sestavo koristnih podatkov (npr. tip PPO3 vsebuje samo
2 procesna podatka (= najkrajši telegram), tip PPO5 pa vsebuje del za spreminjanje
parametrov in 10 procesnih podatkov (= najdaljši telegram)). Pravo dolžino telegrama
določi aplikacijski inženir glede na to, kakšen telegram je priključena naprava sploh
zmožna obdelati. Ti podatki so poleg ostalih zajeti v GSD datoteki, tako da programer
že pri HW konfiguraciji v okolju STEP7 vidi, koliko podatkov lahko izmenjuje med
mastrom in slave-om in potem izbere ustrezen tip, glede na potrebe. 

Pomen posamičnih wordov znotraj koristnega telegrama:
PKW del telegrama: (del za spreminjanje parametrov):

PKE:  
• biti 12 do 15 (AK) določajo akcijo na parametru (read, write,…)
• bit 11 je rezerviran
• biti 0 do 10 (PNU) določajo številko parametra, na katerem se izvaja akcija
IND:
• Odvisno od naprave; indeks, če je parameter indeksni in višji biti številke para-
metra
PWE: 
• Vrednost parametra

Opomba (1): točen pomen bitov je podan v spremni dokumentaciji naprave, ki jo
priključujemo na profibus
Opomba (2): PKW del telegrama je rezerviran za nastavljanje - spreminjanje para-
metrov preko PROFIBUS mreže. Osebno smatram, da je parametre na napravah veliko
lažje nastavljati preko drugih vmesnikov naprave (operaterskega panela ali posebej
priključenega PC računalnika z uporabniškim programom, ki ga dobavi dobavitelj
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same naprave …), ali s pomočjo drugih
mehanizmov (uporaba aciklične komu-
nikacije, po protokolu DP V1 ali DP V2),
zato se ta del telegrama uporablja le
redko.

PZD del telegrama: (del za izmenjavo
procesnih podatkov)

PZD1 (*):
• Pri mastrovem telegramu je to v
splošnem  krmilna beseda (STW)
• Pri slave-ovem telegramu je to v
splošnem  beseda stanja (ZSW)
PZD2 (*):
• Pri mastrovem telegramu je to v
splošnem  glavna želena vrednost
(HSW)
• Pri slave-ovem telegramu je to v
splošnem glavna dejanska vrednost
(HIW)
PZD3
…
PZDn
• To so prosto nastavljive želene
vrednosti (v mastrovem telegramu) in
dejanske vrednosti (v slave-ovem
telegramu). 

Opomba (*): Nekatere naprave dovolju-
jejo popolnoma prosto razporejanje
posamičnih wordov iz telegrama po svo-
jih parametrih, tako, da sta lahko tudi
prva dva procesna podatka popolnoma
svobodno definirana.
Ta del telegrama se vedno uporablja pri
ciklični izmenjavi podatkov (DP V0),
zato mu v članku posvečam malo več
pozornosti.

3.2 Krmilna beseda, beseda stanja
Krmilna beseda (posamični biti v tej
besedi) naj bi nadomeščala klasično
krmiljenje  priključene naprave preko
njenih digitalnih vhodov (start/stop
vhod, enable vhod…);
Beseda stanja (posamični biti v tej
besedi) naj bi nadomeščala klasično
indikacijo stanja naprave preko nje-
nih digitalnih izhodov (npr. motor de-
luje, ni napake, želena je dosežena,…).

Naprave, ki v komunikaciji s PROFIBUS-
DP mastrom uporabljajo krmilno besedo
(STW, PZD1 v telegramu mastra) in bese-
do stanja (ZSW, PZD1 v telegramu slave-
a), naj bi v splošnem upoštevale enotno
sestavo in pomen posamičnih bitov v
obeh besedah, kot jo definira PROFI-
drive profil. Naslednji tabeli ponazarjata
definiciji obeh besed s kratkim opisom
stanja naprave.
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Krmilna beseda, po PROFIdrive profilu:

Tabela 3.2-1

Primer krmilne besede za stanje pred startom motorja: 0000_0100_0111_1110
Primer krmilne besede za start motorja: 0000_0100_0111_1111
(zgornja primera kažeta primer uporabe ON/OFF1 ukaza za start/stop motorja).

Beseda stanja, po PROFIdrive profilu (tabela 3.2-2).
Primer besede stanja pred startom motorja: 0000_0011_0011_0001
Primer besede stanja med normalnim delovanjem: 0000_0111_0011_0110
(zgornja primera kažeta primer uporabe ON/OFF1 ukaza za start/stop motorja).

3.3 Ostali procesni podatki 
Ostali procesni podatki v telegramu mastra naj bi nadomeščali klasično krmiljenje
priključene naprave preko njenih analognih vhodov. 

Bit Vrednost Pomen stanja bita Stanje naprave 
0 1 (ni OFF1) Motor deluje, e so vsi ostali pogoji (biti) izpolnjeni; c

pogoj za normalno delovanje!  
 0 OFF1 Prehod 1 ->0 med delovanje m: motor zavira do hitrosti 

0 po nastavljenem splošnem asu zaviranja; ko se c
zaustavi, se napetost odklopi;  

1 1 (ni OFF2) Motor deluje, e so vsi ostali pogoji (biti) izpolnjeni; c
pogoj za normalno delovanje ! 

 0 OFF2 Prehod  1>0 med delovanjem: motorju je takoj 
odklopljeno napajanje, motor se prosto izvrti; pogon 

pade v blokado vklopa, za ponoven zagon je potrebna 
akcija na bitu OFF 1!  

2 1 (ni OFF3) Motor deluje, e so vsi ostali pogoji (biti) izpolnjeni; c
pogoj za normalno delovanje ! 

 0 OFF3 Prehod 1 ->0 med delovanjem: najhitrejša možna  
(elektrièno vodena) zaustavitev motorja (odvisno od 

naprave: zaviranje z enosmernim tokom (pri 
frekvenènih pretvornikih), ali zaviranje na dopustni 
tokovni /napetostni limiti naprave); pogon pade v 

blokado vklopa, za ponoven zagon je potrebna akcija 
na bitu OFF1!  

3 1 ENABLE Motor deluje, e so vsi ostali pogoji (biti) izpolnjeni; c
pogoj za normalno delovanje!  

 0  Prehod  1>0 med delovanjem: motorju je takoj 
odklopljeno napajanje, motor se prosto izvrti; pogon 

pade v bl okado vklopa, za ponoven zagon je potrebna 
akcija na bitu OFF 1!  

4 1  (RFG = Ramp Function Generator); algoritem za 
pospeševanje in zaviranje normalno deluje!  

 0 DISABLE RFG (RFG = Ramp Function Generator); izhod algoritma za 
pospeševanje in zaviranje je  postavljen na vrednost 0!  

5 1  (RFG = Ramp Function Generator); algoritem za 
pospeševanje in zaviranje normalno deluje!  

 0 STOP RFG (RFG = Ramp Function Generator); izhod algoritma za 
pospeševanje in zaviranje je zamrznjen na trenutno 

vrednost!  
6 1 ENABLE SETP. (SETP = Set point, želena vrednost). Želena vrednost 

je pripeta na vhod algoritma za pospeševanje in 
zaviranje  

 0 DISABLE SETP. (SETP = Set point, želena vrednost). Želena vrednost 
ni veljavna, na  vhodu algoritma za pospeševanje in 

zaviranje je  vrednost 0  
7 0->1 FAULT ACK. Kvitiranje napake, ob prehodu 0 ->1. Pogon gre po 

kvitiranju napake v blokado vklopa, za ponovni zagon 
je potrebna akcija na bitu OFF 1.  

8 1 JOG1 Pogon starta na hitrost JOG1  
 0   
9 1 JOG2 Pogon starta na hitrost JOG2  
 0   

10 1 CTRL. FROM 
PLC 

Pogon upošteva ukaze krmilnika preko  (PROFIBUS) 
serijske linije  

 0  Pogon ne upošteva ukazov krmilnika preko 
(PROFIBUS) serijske linije  

11-
15 

  Ti biti v PROFIdrive profilu nimajo predpisanega 
pomena  
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Ostali procesni podatki v telegramu
slave-a naj bi nadomeščali klasično
indikacijo stanja priključene naprave
preko njenih analognih izhodov.

Tako lahko master preko teh besed
priključeni napravi nastavlja želeno hit-
rost (frekvenco), limito toka, momenta,
… , odvisno od potreb in zmožnosti pri-
ključene naprave. Le-ta pa v svojem odgo-
voru pošilja svoje dejanske vrednosti (de-
jansko hitrost (frekvenco), dejanski tok,
dejanski moment, temperaturo motorja,
temperaturo hladilnika,…, načeloma po-
ljubno spremenljivko, ki jo priključena
naprava meri ali izračunava).

V osnovi naj bi bile spremenljivke skali-
rane tako, da 100% vrednosti spre-
menljivke pomeni 16383 v telegramu
(0x3FFF v hexa zapisu). Skaliranje si
lahko določi tudi uporabnik sam, odvis-
no od možnosti priključene naprave.

3.4 Problematika krmilne besede in
besede stanja
Osnovna ideja uvajanja standardizirane-
ga vodila je v tem, da bi lahko uporabniki
priklapljali različne naprave različnih
proizvajalcev na vodilo brez težav ali
ostalega prilagajanja. Vendar v praksi (po
mojih izkušnjah) ni vedno tako. Največje
težave so ravno pri krmilni besedi in
besedi stanja.

V PROFIdrive profilu predpisana struk-
tura obeh besed namreč privzema, da
vse naprave uporabljajo enake načine
startov, zaustavitev, hitrih zaustavitev,…,
da imajo enaka stanja. Resnica pa je taka,
da so naprave različnih proizvajalcev
razvite po različnih konceptih (kar je
seveda normalno) in imajo različne reak-
cije na ukaze, različna stanja. 

Pri razvoju PROFIBUS vmesnika za svojo
napravo se proizvajalci poskušajo pri-
lagoditi na zahteve PROFIdrive profila in
s svojimi tipičnimi stanji simulirati v pro-
filu predvidena stanja. Aplikacijskega
inženirja, ki priklaplja njihovo napravo
na PROFIBUS in ki ne pozna podrobnos-
ti in ozadja krmilne besede, pa zmedejo s
svojo interpretacijo stanj le teh. 

Naj navedem nekaj primerov iz lastnih
izkušenj pri priključitvah naprav elektro-
motorskih pogonov na PROFIBUS vodilo
(proizvajalcev in tipov naprav nameno-
ma ne omenjam):

Bit   Stanje naprave 
0 1 READY TO 

POWER UP 
Naprava je priklopljena na napajanje, inicializirana in 

caka na nadaljne ukaze. Na motorju še ni napetosti. 
(enosmerni motor: na vzbujalnem navitju še ni 

napetosti)  
 0   
1 1 READY Naprava je pripravljena na start. aka na nadaljne C

ukaze. Na motorju še ni napetosti. (Enosmerni motor: 
vzbujanje je vzpostavljeno, na kotvi še ni napetosti)  

 0   
2 1 RUN Motor deluje, vse je normalno  
 0   
3 1 FAULT Motor ne deluje, prišlo je do napake. Potrebno je 

kvitiranje napake. Po kvitiranju gre pogon v zaporo 
vklopa.  

 0   
4 1 Ni OFF2 Bit 1 krmilne = 1 (OFF2 ni aktiven)  
 0 OFF2 aktiven! Bit 1 krmilne = 0 (OFF2 aktiven)  
5 1 Ni OFF3 Bit 2 krmilne = 1 (OFF3 ni aktiven)  
 0 OFF3 aktiven! Bit 2 krmilne = 0 (OFF3 aktiven)  
6 1 POWER-ON 

INHIBIT 
Pogon je v stanju zapore vklopa. Potrebno je umakniti 

komando ON (bit OFF1 postaviti na 0) in po ž elji 
ponovno startati napravo)  

 0   
7 1 ALARM Motor deluje, vendar obstaja opozorilo o 

nepri akovanem stanju motorja (npr. limita toka, c
momenta,…). Koda opozorila je v ustreznem 

parametru.  
 0   
8 1 SETP. -ACT 

DEVIATION OK 
Razlika med želeno in dejansko v sistemu je znotraj 

dopustnih meja  
 0   
9 1 CTRL. FROM 

PLC 
Pogon pri akuje ukaze krmilnika preko  (PROFIBUS) c

serijske linije  
 0   

10 1 FREQ/SPEED 
REACHED 

Frekvenca/hitrost, prednastavljena v enem od 
parametrov je dosežena (presežena)  

 0  
11-
15  

 Ti  biti v PROFIdrive profilu nimajo predpisanega 
pomena  

MOTORSKI POGONI
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biti 11 do 15 pri obeh besedah: v profilu niso specificirani, njihova funkcija je pre-
puščena za prosto uporabo priključenim napravam. Tu se velikokrat nahajajo ukazi
in stanja, ki so še kako pomembni za delovanje naprav!
Različna interpretacija stanja Zapore vklopa (bit 6 besede stanja) in različni načini,
kako se izvleči iz Zapore vklopa
Nekatere naprave sploh ne morejo realizirati vseh stanj samo preko krmilne besede
po PROFIBUS liniji, ampak je treba hkrati delovati preko njenih digitalnih vhodov
…

Posledica vsega tega je,
da si aplikacijski inže-
nir, ki programira kr-
milnik, na katerega so
preko PROFIBUS vodi-
la priključeni elektro-
motorski pogoni raz-
ličnih proizvajalcev, ne
more izdelati univerzal-
nega gonilnika, ampak
rabi gonilnike, prilago-
jene lastnostim posa-
mičnega dobavitelja
pogonov. (Kam se je
izgubila deklarirana
enostavna interoper-
abilnost in izmenljivost
naprav različnih proiz-
vajalcev??) 

SODOBNA ELEKTRONIKA 2002

Na sejmu predstavljamo praktično izvedbo integracije 
sodobnih elektromotorskih pogonov v sisteme Informacijske 
Tehnologije preko PROFIBUS vodila. 

Veselimo se vašega obiska!

(Hala A2  razstavni prostor št.13)

MOTORSKI POGONI - Komunikacije za elektromotorskimi pogoni
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4. ZAKLJUČEK

Nesporno je, da je edina pravilna pot za integracijo elektromotorskih pogonov v sis-
teme avtomatizacije preko komunikacij po serijskih linijah. Prednosti in prihranki te
tehnike v primerjavi s klasiko so očitni. 

Kakšne so napovedi?
Pri PROFIdrive profilu je v pripravi večja posodobitev. Cilj teh aktivnosti je omo-
gočiti izvedbo digitalne zaprtozančne regulacije preko PROFIBUS-a. (= časovna
sinhronizacija algoritmov krmilnika, prenosa podatkov preko vodila ter algoritmov
regulatorja motorja v priključeni napravi). Ciljna kapaciteta je obdelava do 12 osi s
kompletnim časom cikla manj kot 2 milisekund. Ob tem naj bi nemoteno tekla tudi
aciklična komunikacija ...  
SIEMENS, nesporni svetovni trend-setter na področju avtomatizacije in elektromo-
torskih pogonov, je julija letos predstavil novo generacijo frekvenčnih pretvor-
nikov SINAMICS G150, ki ima PROFIBUS vmesnik vgrajen že v osnovni izvedbi,
ostalih vmesnikov pa ni več! 

Literatura in ostali viri:
• PROFIBUS Profil Drehzahlveränderbare Antriebe, VDI Berichte 962, VDI Verlag
• PROFIBUS Technical overwiew (Draft April 2002), publikacija, www.profi-

bus.com
• PROFIdrive Profile for drive technology, publikacija, www.profibus.com
• COMPENDIUM MasterDrives, spremna dokumentacija, SIEMENS

MOTORSKI POGONI - Komunikacije za elektromotorskimi pogoni
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AVTOMATKSE MERITVE - Orodje za podatkovno analizo in kreiranje poročil

Avtor: Andreja Dular, National Instruments d.o.o., Celje

Novi DIAdem 8.1 omogoča uporabnikom LabVIEW-ja
učinkovitejšo obdelavo podatkov in kreiranje poročil 

uporabo LabVIEW-ja in DIAdem 8.1, najnovejše verzije orod-
ja za podatkovno analizo in kreiranje poročil po končanem
zajemanju podatkov, lahko sedaj inženirji in strokovnjaki še

bolj učinkovito kot kdajkoli prej interaktivno kreirajo tehnična
poročila.

Integracija DIAdem-a z grafičnim razvoj-
nim okoljem LabVIEW je realizirana z vir-
tualnim instrumentom (pod VI-jem), ki
zažene DIAdem znotraj LabVIEW okolja. 

Merilni podatki so takoj pripravljeni za
nadaljno obdelavo, ker se ob zagonu
DIAdem-a pojavi pogovorno okno čarov-
nika, ki vodi inženirje in strokovnjake pri
izbiri ustrezne predloge in hitrem kreira-
nju poročila. Z orodjem DIAdem lahko
ugotavljamo medsebojno povezanost različnih kanalov, izvorov in signalov. Natančen
vizualni pregled podatkov je možen s številnimi interaktivnimi orodji, kot je npr. FFT
analiza. Z uporabo kurzorjev lahko analiziramo podatke točko po točki, medtem ko se
odpirajo interaktivna okna, ki povečujejo ali zmanjšujejo natančnost prikaza grafov.
Standardna opravila, ki se ponavljajo pri  poročilih, lahko tudi avtomatiziramo z upo-
rabo Microsoft Visual Basic Script.

Izboljšan je uvoz in izvoz Microsoft Excell dokumentov in
ASCII datotek. Orodje DIAdem je zmožno obdelati več kot bili-
jon podatkov, ki so lahko urejeni v več kot 65.000 stolpcih,
torej inženirji in strokovnjaki enostavno uvažajo, obdelujejo in
analizirajo veliko količino podatkov, ki se npr. pojavi pri var-
nostnih testih avtomobilov in obremenitvenih testih.

DIAdem je zgrajen posebej za inženirje in prekaša standardna programska orodja, ki
tehnične podatke prikazujejo v obliki tabel.
Za več informacij pokličite National Instruments, tel.: 03 425 4200, ali obiščite splet-
ne strani www.ni.com.

Z

A
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SPLETNE TEHNOLOGIJE V AVTOMATIZACIJI - MobiPanel 100

Priredil: Abit d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, tel.: 01/5636-300, www.abit.si

WEB TEHNOLOGIJA in MobiPanel™ 100
pletne storitve (web services) se uveljavljajo kot ključna tehnologija za elektronsko poslovanje.
Omogočajo povezljivost med informacijskimi sistemi ne glede na programski jezik, platformo ali
operacijski sistem. To se je doseglo z združitvijo izrazov kot so uporabniški Internet (poceni,

hiter dostop kjerkoli in kadarkoli) S tradicionalnim izrazom avtomatizacije (drago, zaprtost sistemov,
omejeni dostopi). Web tehnologija omogoča mnogo več - gre preko običanje horizontalne integracije
B2B in B2C rešitev vse do vertikalne integracije, vključno z proizvodnjo.  

S

Zahteve podjetij in predvsem zaposlenih, katerih delo je izven pisarn, na terenu, so dostopi do podatkov v vsakem trenutku
kjerkoli. To je omogočilo združevanje Interneta, brezžične tehnologije in mobilne tehnologije. Pionirji med uporabniki web in
mobilnih tehnologij so bili v zdravstvu, skladišča, logistika, transport, ki so v praksi potrdili zanesljivost in učinkovitost uporabe
naprav za mobilni dostop. Uporaba teh tehnologij se sedaj seli tudi na druge dejavnosti.

Web tehnologija predstavlja ključno teh-
nologijo za elektronsko poslovanje, in-
tegracijo podjetij, spletne aplikacije in
storitve, kot tudi za področje avtomatiza-
cije poslovnih procesov. Zato je web teh-
nologijo danes potrebno obravnavati
skupaj z množico povezanih tehnologij,
ki razširjajo njeno uporabo praktično na
vsa področja poslovanja podjetja. 

Kaj prinaša uporaba Web teh-
nologije uporabnikom na nivo-
ju proizvodnje? 
Enostaven in hiter dostop do podat-
kov v realnem času o:

Delovnih postopkih.
Proizvedenih količinah. 
Porabljenih resursih.
Učinkovitosti strojev.
Učinkovitosti osebja.

Stanju zalog in cenah.
Kupcih in dobaviteljih.
Stanju strojev in naprav.
Proizvodnem procesu...

Spremljanje in upravljanje na daljavo:
Tehnološkega procesa.
Proizvodnih naprav in strojev.
Sistemov za nadzor okolja.
Energetike.

Inteligen-
tnih zgra-
db.
Informa -
cijskih sis-
temov.
Stanja skl-
adišč.

Mobilnost uporabnikov:
GSM.
PDA - dlančniki.
Tablični računalniki.
Bluetooth.
Wireless Ethernet.
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SPLETNE TEHNOLOGIJE V AVTOMATIZACIJI - MobiPanel 100

Kaj potrebuje podjetje za upo-
rabo web tehnologije?
Med opremo, ki jo podjetje potrebuje za
uporabo web tehnologije, sodi:

vmesnik za stroj/proces/stavbo/objekt
(MMI), ki omogoča upravljanje in nad-
zor preko internet/ethernet omrežij;
web strežnik, ki omogoča dostop do
željenih slik in podatkov z standard-
nim internet brskalnikom;
vmesnik, ki omogoča izmenjavo poda-
tkov med lokalnimi (Thin server) in
oddaljenimi sistemi (Thin client).

Kako vpeljati web tehnologijo?
Za vpeljavo je potrebno izdelati koncept
uvedbe, izbrati primerno opremo in
ustreznega izvajalca. Podjetje Abit d.o.o.
že od ustanovitve leta 1989 razvija pro-
gramske rešitve za podporo avtomatizira-
nim proizvodnim procesom. Med dru-
gim uvaja tudi rešitve s področja web
tehnologij. Uporabljena je web oprema
podjetja Advantech, ki ustreza najvišjim
industrijskim standardom. 
Podjetje Advantech, eden izmed vodil-
nih proizvajalcev na področju procesne
opreme, že od svoje ustanovitve leta
1983 velja za pionirja novih tehnologij -
od IPC, Networking Computers, Infor-
mation Appliances, do današnjih web

naprav. 
Najnovejša oprema MobiPanel™ 100 pri-
naša novo vizijo in
nove elemente
funkcionalnosti
brezžične web
tehnologije.

MobiPanel™
100

10.4" TFT LCD
na dotik občut-
ljiv zaslon 
Windows™ CE 

R e s o l u c i j a
800x600
Možnost zasuka za 90°: landscape/por-
trait
Brežična povezava Wireless Lan
802.11b
Zvočna kartica z zvočnikom
PCMCIA II 
CompactFlash II 
IrDA, USB, PS/2, VGA, RS-485/422/
232, audio
Odporen na prah
in udarce - IP 53 
Odporen na
padec z višine
(1m) 
Majhna dimenzi-
je (295 x 235 x
28mm)
Zelo lahek (1.3 kg)
M a g n e z i j e v o
ohišje
Trajanje baterije:
do 6 ur

MobiPanel™ 100 je preizkušen v različ-
nih okoljih in se uporablja med drugim

za:
Geografske infor-

macijske sisteme -
GIS 

CAD uporaba na
terenu

Nadzor na terenu
za proizvodna pod-
jetja 

Rešitve v realnem
času za bolnice in
zdravstvo 

Mobilno vzdrževa-
nje sistemov za bolnice 
Mobilno upravljanje skladišč v real-
nem času 
Mobilno upravljanje in nadzor v letal-
skem in železniškem prometu
Sisteme kontrole kvalitete
Sisteme sledljivosti proizvodnje

Vpeljava web tehnologije bo podjetju
zagotavlja hiter in neodvisen
dostop do informacij, hitro
posredovanje v proizvodnji
in s tem zmanjšanje časa
zastojev, zniževanje stroškov
v proizvodnji ter izboljšanje
kvalitete izdelkov.

To pomeni pridobitev na
fleksibilnosti poslovanja po-
djetja, konkurenčni predno-
sti in boljši podpori poslov-
nim odločitvam. A
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PRODUKT
MESECA

Na vašo faks zahtevo vam pošljemo:
q Brošuro Rittal TopTherm
q CD-ROM Rittal TopTherm

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Poštna številka, kraj

Telefon, faks

Datum, podpis

Inovativna osnovna 
strategija

Enostavna montaža kot 
rezultat poenostavljenih 
standardnih montažnih 
izrezov.Povečana uporabna 

fleksibilnost zahvaljujoč 
inovativnemu sistemu 
zračnih dovodov in z 
izborom priključnih 
napetosti.

Enostaven dostop do 
modulov in standardi-
zacija velikosti filtrov 
pripomoreta k enostav-
nemu vzdrževanju in 
servisiranju.Povečana varnost za-

hvaljujoč optimiziranemu
kondenzacijskemu uprav-
ljanju z novimi krmilnimi 
sistemi (osnovni in komfor-
tni mikro krmilnik).

Inovativni industrijski 
design s samo osmimi 
osnovnimi modeli 
pokriva celotno močno-
stno področje.


