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doèakali ste obljubljeno tretjo
tevilko, èeprav mogoèe z nekajdnevno zamudo. To niti
ni tako hudo, èe pomislimo
na to, da smo si za prejnjo
tevilko vzeli veè kot dva meseca, pa je na koncu tela doseena kakovost revije in ne
èas, ki je bil za to potreben.
To je obenem tudi druga tevilka, za katero lahko mirno
reèem, da je bolja od prejnje, èeprav je to seveda subjektiven obèutek. Vsekakor pa
velja, da smo naredili nekaj korakov naprej. Povezali smo se
s strokovnjaki Gospodarske zbornice Slovenije, intitutom
Joef tefan in Tehnoloko vertikalo, pa e kaj bi se nalo.
Rezultat tega so kakovostni èlanki, ki jih lahko vidite e v tej
tevilki in ki jih boste lahko brali v naslednjih tevilkah. Vaa
revija se z vami razvija, odkriva nova podroèja, se poglablja
v obstojeèa in vas obveèa o monostih in prilonostih, ki se
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Seveda ne teèe ravno vse tako gladko kot smo naèrtovali, a to
je nuja pri odkrivanju novega. Ravno danes sem deskajoè po
"Svetovnem spletu" nael zanimivo misel, ki jo je nekdo pripisal A. Einsteinu in pravi, da raziskovalec, ki ve kaj poène,
sploh ni raziskovalec. Èeprav se mu seveda ne postavljamo ob
bok, vendarle velja, da z revijo vsi skupaj iz tevilke v tevilko
odkrivamo e neodkrita podroèja. Glede na to sploh nismo
zagreili veliko napak; kak napaèen podnaslov pri sliki tu in
tam, kaka slovnièna napaka, èesa veèjega pa ni bilo.
Tudi odziv tako bralcev kot naroènikov reklamnega prostora
jasno govori o podpori reviji. Vsak dan pride v urednitvo
nekaj novih naroèilnic, reklamna sporoèila, kot tudi kakovost
in raznolikost objavljenih èlankov, pa lahko tako sami primerjate s prejnjimi tevilkami. Po estih mesecih garakega
dela poèasi postajamo zadovoljni in e skorajda ponosni na
doseeno.
Va urednik
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Revija za avtomatizacijo procesov, profesionalno elektroniko in telekomunikacije

NATANČNO MERJENJE ČASA IN SINHRONIZACIJA
PROCESOV
Janez Jarc, Toma Tekavec, Marjan Erinik
stran 15
Točen čas. Ponavadi nam je potreben le takrat, ko se bojimo, da

bomo zamudili avtobus, dogovorjen poslovni sestanek ali večerni
TV dnevnik. Kako pomembna sta točen čas in frekvenca v industriji, telekomunikacijah, informatiki ali elektroenergetiki, pa se niti ne zavedamo. Saj
vendar imamo v vsakem računalniku
kvarčni oscilator, ki deluje sila natančno!
Res je, pa vendarle ne delujejo vsi enako,
oscilatorji pa so tudi podvrženi različnim
vplivom okolja, ki vplivajo na točnost in
stabilnost. Odličen vir točnega časa, ki
nam je vedno na voljo, pa je današnji
GPS sistem in malce starejši DCF77 dolgovalovni oddajnik točnega časa.

DIALOG ČLOVEK /STROJ - UPRAVLJALNI TERMINALI
Darko agar
stran 29
V preteklosti so različne industrijske procese upravljali pretežno s
pomočjo stikalnih komandnih
pultov in plošč, v katere je bila
vgrajena množica stikal, potenciometrov in preklopnikov ter
signalnih lučk, analognih instrumentov, števcev itd. Zaradi velikega števila elementov in mehanskih gibljivih delov je pogosto prihajalo do napak. V nekaterih primerih so bile stikalne plošče celo najšibkejši člen v verigi upravljanja procesa.
INTELIGENTNE ZGRADBE - IZZIVI ZA RAZVOJ
AVTOMATIZACIJE ZGRADB
Dare Stojan
stran 13
Kaj pomeni pojem "inteligentna zgradba"? Leta 1995 je
bil organiziran na sejmu gradbeništva v Baslu prvi strokovni kongres pod gornjim naslovom. Pobudniki kongresa so bile zavarovalnice, banke, združenja za nepremičnine, instituti, tehnične fakultete in velika podjetja za sisteme za avtomatizacijo. Projekt je bila
pobuda privatnega sektorja za pridobivanje novih konkurenčnih
prednosti in racionalizacijo gradnje. Dosežke znanosti in tehnike v
gradnji naselij in objektov uvajajo najsposobnejša podjetja in ta
skupaj z javnim sektorjem določajo katere tehnične rešitve bodo
prednostno uporabljene, da bo dosežena največja funkcionalnost,
ekonomičnost, združljivost naprav in instalacij, varnost in zanesljivost.

PRIHODNOST AVTOMATIZACIJE V SLOVENIJI
Vladimir Jovan
stran 21
Danes so računalniki naprave najrazličnejših tipov, velikosti in
namembnosti uporabe, ki jih srečujemo v življenju, včasih ne da bi
se tega posebej zavedali. Iz orodja
znanstvenikov za hitro obdelavo
velikega števila podatkov in reševanje enačb v petdesetih letih, se je
področje uporabe računalnikov v
šestdesetih letih razširilo v poslovne
in upravne sfere. S pojavom mikroprocesorja v sedemdesetih letih je
računalnik našel možnosti uporabe
tudi v industriji na področjih avtomatizacije proizvodnje.
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Strokovnjaki svetujejo/Kratki povzetki vsebine

STROKOVNJAKI SVETUJEJO
Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV
Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.
Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 061/11215-250, e-pošta: info@sipronika.si
Se že več let ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega sistema.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)
dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA
sistemi - programska oprema).
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si
G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE - OPREMA IN
FINALIZIRANJE ELEKTRONSKEGA MODULA
Albert Kranjc
stran 39
Tehnologija v elektroniki je v stalnem zamahu hitrega razvoja tja
od odkritja polprevodnika dalje. Proizvodna tehnologija največkrat razvoju ne more parirati in
zaostaja zato, ker je v
veliki meri odvisna od
mnogih drugih branž. Te
se ne razvijajo tako hitro.
Nove tehnologije so odvisne od razvoja kemije,
strojnih elementov, novih
materialov in njihove cene.

SISTEMI ZA IZVAJANJE TRAJNIH MERITEV EMISIJE
Jurij Èretnik
stran 33
Varovanje okolja, razen osveščenosti in zavesti ljudi ter podjetji,
zahteva tudi zakonodaja. V delu je predstavljena celovita rešitev
izvajanja monitoringa na področju varovanja zraka s poudarkom
na emisiji. Slovenska zakonodaja zahteva
prve, občasne in trajne meritve emisije. Prve
meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira onesnaževanja
in nove ali rekonstruirane čistilne naprave
odpadnih plinov. Občasne meritve se izvajajo periodično in sicer v obdobjih od enega
do treh let. Na večjih objektih se izvajajo trajne meritve s kontinuirnimi merilniki in sistemi
avtomatskega vrednotenja. V delu podajamo zahteve za izvajanje avtomatskega
merjenja in avtomatskega vrednotenja trajnih meritev, ki so jih slovenska podjetja dolžna vzpostaviti v
doglednem času.

STROKOVNJAKI SVETUJEJO

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA
Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@sidra.si
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmilnike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE PROJEKTOV
Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v
vseh fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi.
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET
Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro
ali pošljet e vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE IND. PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.

OPRAVIČILO!
Spoštovani bralci, tiskarski škrat in nesporazumi so pri revijah, žal, vsakdanja
stvar. Poleg drugih napak smo eno zagrešili tudi v tej rubriki, zato se opravičujemo g. Samu Babudru in podjetju Siemens d.o.o., ker smo pomotoma objavili
napačne sliko (slika g. Babudra) in napačne podatke (g. Janez Mohorič ni
zaposlen v podjetju Siemens). Seveda se opravičujemo tudi g. Mohoriču.
Ker do zaključka redakcije nismo prejeli slike in pravih podatkov g. Janeza
Mohoriča, jih bomo objavili v naslednji številki!

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

AVTOMATIKA

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov.
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694742 ali pošljete vprašanje po e-posti:
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INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo in sinhronizacijo časa

SAT520FRQ

Radijsko odbiranje
grafičnega prikazovalnika

Frekvenčna referenca - Oscilator OCXO
kontroliran z GPS

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana

Informacije: Sipronika d.o.o., Ljubljana
Domače podjetje Sipronika d.o.o. iz Ljubljane je, v sodelovanju s podjetjem ELTI elrad professional iz Gornje Radgone,
razvilo SAT520FRQ - frekvenčno referenco. SAT520FRQ je stabilen frekvenčni izvor, v prvi vrsti pa je namenjen uporabi v TV
oddajnikih. V
napravo je vgrajen kakovosten
oscilator z majhno temperaturno občutljivostjo
- OCXO. Njegova frekvenca je
primerjana z referenčnim signalom GPS in
ustrezno popravljana. S tem
principom delovanja so praktično izločeni vplivi okolice in staranja, zagotovljena je odlična dolgotrajna stabilnost brez potrebe po periodičnih nastavitvah oziroma kalibraciji. V malo verjetnem
primeru izpada signala GPS, prične delovati krmilni mehanizem, ki zagotavlja nemoteno delovanje oziroma točno frekvenco do ponovne pojavitve satelitskih signalov.
Tehnične karakteristike:
l 10MHz izhod HC-MOS
l točnost frekvence 10-9
l asinhroni serijski port RS232 in TTL
l ugodno razmerje cena/kvaliteta
l možnost prilagajanja lastnosti glede na zahteve stranke
Poleg dobrih karakteristik naprave, je omembe vredno tudi
dejstvo, da je frekvenčna normala domač izdelek, ki sta ga izdelali v sodelovanju dve domači podjetji. Za več informacij lahko
pokličete proizvajalca - Sipronika d.o.o.
n
EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
Spotovani bralci, kazalce na informacije v tej rubriki boste nali na naih internet straneh: www.avtomatika.com
Pri Microchipu so naredili svoj prvi CAN kontroler na posebnem čipu, ki nosi
oznako MCP2510. CAN protokol doživlja široko podporo na trgu in velja kot najpomembnejši protokol za serijsko komunikacijo v mnogih izdelkih avtomobilske
industrije, industrijskih napravah, strojih za proizvodnjo polprevodnikov in še marsikje. MCP2510 je samostojni CAN kontroler in je danes najenostavnejša rešitev za
priklop CAN vodila na mikrokrmilnik, ki nima vdelanega CAN vmesnika, čeprav so
ga pri Microchipu namenili predvsem svoji PIC seriji. MCP2510 vsebuje multinivojski buffer na strani oddajnika in sprejemnika, maske in filterje in več virov prekinitev.
MCP2510 komunicira s mikrokrmilnikom preko SPI vodila. To je načrtovalcem
omogočilo, da so spravili vse funkcije v majhno 18-pinsko PDIP ali 20 -pinsko
TSSOP ohišje. Poleg MCP2510 so predstavili tudi ceneno razvojno programsko
opremo MCP2510 CAN Developer Kit , ki je namenjen dvem nalogam. Z njim
je možno upravljati z vsemi notranjimi resursi čipa MCP2510, kar pospešuje procese učenja in privajanja na uporabo MCP2510. Poleg programskega dela pa è
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Podjetje za razvoj in proizvodnjo prikazovalnikov DENSITRON
je razvilo povsem nov tip prikazovalnika, ki se s kratico imenuje
WIGL (Wireless Interactive Graphics LCD). S tem proizvodom
so odgovorili na povpraševanje po prikazovalnikih, ki bi jih
lahko odbirali na daljavo. Tak prikazovalnik omogoča, da z
ustrezno radijsko napravo v centrali lahko preberemo prikazano
vsebino na daljavo. Na ta način bodo nekatera podjetja za distribucijo (elektrike, vode, plina…) na enostaven način zbirala
podatke o porabi. Razviti so tudi prenosni terminali za odbiranje prikazovalnikov iz relativne bližine, na primer iz hodnika
stanovanja ali kar iz terenskega vozila.

WIGL je črnobeli kompaktni grafični prikazovalnik velikosti 5,2"
ki ima na svoji tiskanini dodano radijsko duplex povezavo.
Prikazovalnik je občutljiv na dotik (touch screen) in lahko zaradi
dvosmerne komuniciranje omogoča tudi pošiljanje povratnih
informacij v centralo.
Logistiko odčitavanja in nadaljnjo obdelavo podatkov lahko
vsako distribucijsko podjetje prilagodilo svojim zahtevam in
specifičnim pogojem. Možne so tudi modifikacije tega sistema
za različne vrste distribucij ali zbiranje materiala (npr: komunikacija s terenskimi vozili za pobiranje poštnih pošiljk po večjih
firmah, nadzor aktiviranja alarmov na protivlomnih ali požarnih
central itd.). Skratka podatki, ki jih na WIGL izpiše neka naprava ali človek, je možno brati (pisati) na daljavo.
Razvoj omenjenih informacijskih sistemov bo naročnikom prinesel velike prihranke pri delu in manj bo napak nastalih pri odčitavanju ali prepisovanju podatkov. Razviti so tudi že prenosni
čitalci, ki zaradi nizke porabe prikazovalnika lahko z enim polnjenjem baterij zdržijo en delovni dan.
Verjetno bo novica marsikoga vzpodbudila k razmišljanju o različnih drugih možnostih uporabe radijsko čitljivega prikazovalnika. Vsem v opozorilo: prikazovalniki še niso v široki prodaji in o
njih za sedaj še ni podrobnih tehničnih informacij in cene.
n
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INFORMACIJE - Domače novosti iz elektronike

PC-100 SDRAM pomnilnik z drvesno
arhitekturo iz domačih logov
Avtor: mr. Marjan Miletiæ, Artinian d.o.o., Ljubljana
Dr. Andrej Brodnik, vodja razvoja pri IBC-Iskra
Sistemi,
že
dolga
leta
uspešno sodeluje s tehnično
univerzo v mestu
Lulea na severu
Švedske. Z njimi
ima kar nekaj skupnih patentov in izumov.
Leta 1998 je osvojil drugo mesto na tekmovanju "Inovation Cup" s posebno
arhitekturo računalniškega spomina, ki je
optimalno prilagojen obdelavi prioritetnih vrst čakanja v računalniških programih. Te se pogosto pojavljajo v
operacijskih sistemih, simulatorjih,
zahtevnih igricah in industrijskih programih za delo v realnem času pri številnih zunanjih prekinitvah.
Novi patent zagotavlja enakomeran čas
dostopa do podatkov neodvisno od
števila N le-teh. To opravi v času manjšem
od log(log(N)). Novi koncept spomina
velikosti 256kB je bil najprej preverjen na
Švedskem in to na računalniškem vodilu
ISA s statičnimi RAM IC. Kljub relativno
počasnemu dostopu do posebnega pomnilnika kot periferne enote so se odlične
performanse izkazale pri zahtevnih aplikacijah.
S podporo mednarodnega rizičnega kapitala je bilo ustanovljeno podjetje Priqueue A.B. za komercialno trženje teh
posebnih spominov z ustrezno programsko opremo za operacijska sistema

Windows NT in UNIX. Nadaljnji razvoj
spomina z najnovejšo tehnologijo PC100
MHz SDRAM je prevzel avtor s pomočjo
Instituta "Jožef Stefan" in ljubljanske
Fakultete za elektrotehniko.
SDRAM imajo multipleksirane naslovne
linije zato je izvedba posebne drvesne
ahitekture veliko bolj težavna. Vsa tehnična dokumentacija, specifikacije vezij in
vodil, komuniciranje s tujim naročnikom in
dobavitelji komponent iz celega sveta
večinoma poteka preko Interneta.
Zapleteno DIMM šestplastno tiskano
vezje s 168 kontakti, 11 SDRAM 16MB x
4 IC in FPGA s 160 nogicami je razvil
dipl. ing. Roni Leben z IJS.
Xilinx 3.3V FPGA, tip 4036XLA, je bil
prvič predstavljen v ZDA oktobra 1998.
Ljubljansko podjetje IC Elektronika ga
je hitro dobavilo že januarja kljub
enomesečni zamudi v silikonskih pečicah
proizvajalca. FPGA EPROM program za
delo pri 10 ns uri je ročno optimiziral
mag. Andrej Trost z FE. Pet prototipov
tiskanin smo v drugem poskusu uspešno
naredili pri podjetju Elgoline. To je bil
za njih, vključno s testiranjem, najzahtevnejši izdelek do sedaj. Avtomatsko
montažo SMD komponent je opravilo
podjetje Metrel v Horjulu. Programsko
opremo razvija podiplomski študent na
Švedskem v okviru doktorata pri dr.
Brodniku. Testiranje je bilo opravljeno na
računalniku, ki ga je za celo leto posodilo podjetje Jerovšek Computers, v
zadnji fazi pa tudi v podjetjih Iskra Računalniki in FIDO d.o.o. Naj še ome-

nimo, da smo 1Mb serijske EPROM-e programirali pri glavnem uredniku revije
AVTOMATIKA, g. Branku Badrljici, ki
nas je prenašal kar nekaj mesecev.
Hitre SDRAM spomine v Evropi izdeluje
samo še Siemens. Obeta pa se tudi
nadaljevanje razvoja na hitrem PC-100
vodilu z zvišanim taktom (133 MHz) s

Prototip PC-100 SDRAM pomnilnika z
drevesno arhitekturo. Merilo 1:1

EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
je v kompletu tudi razvojno vezje, ki ima podnožja
za PIC mikrokontrolerje, torej lahko takoj že tudi
demonstriramo neke osnovne elemente komunikacije
po CAN vodilu.
èèè
Microchipova serija PIC17C7xx je doživela širok
sprejem na trgu. Gre za trenutno največje modele
PIC procesorjev, če odmislimo najnovejšo "GoldenGate" 18C serijo, tako po številu I/O nogic, kot tudi
po bogastvu vdelane periferije, količini pomnilnika
in hitrosti izvajanja.
Dosedanjima modeloma PIC17C752/6 sta se sedaj
namreč pridružila še PIC17C762/6, ki sta predhodnikoma praktično v vsem enaka, imata pa 16 I/O
nogic več...

èèè
Zanimiva je tudi serija miniaturnih nadzornikov napajanja, predvsem zaradi dimenzij in cene. Družina se
deli na tri veje MCP809/810, MCP120/130 in
MCP100/101. MCP100/101 in MCP809/810 imajo izhod tipa push-pull, MCP120/130 pa open-drain.
Vsi člani so na razpolago v sedmih napetostnih področjih od 2.55V do 5V. Možna je izbira med TO-92,
SOT-23-3 in 150mil SOIC ohišjem. Podrobnejše informacije dobite tako na Microchipovem Websiteu
(http://www.microchip.com), kot tudi pri podjetju
Elbacomp (tel: 061/183-79-10).
èèè
Podjetje FCI (Fluid Components International) je razvilo novo serijo nivojskih stikal, ki je optimalna za industrijska okolja visokih pritiskov ali v majhnih procesih, ki
AVTOMATIKA

zahtevajo hiter odziv. Nova serija je nadaljevanje
priznane FlexSwitch tehnologije , ki ponuja možnost
dvonivojske konfiguracije.
Napredna FlexSwitch FLT serija je oblikovana na
tak način, da lahko nadzira, pretok, nivo ali temperaturo in lahko zaznava pretok ali nivo hkrati s temperaturo.
Stikala so narejena v skladu z industrijskimi zahtevami po natančnosti pri merjenju tekočin, plinov ali
pen. Je prilagojen stalni uporabi v grobem industrijskem okolju (FLT93S) in hitrim spremembam merjenih veličin (FLT93F). Tipične aplikacije so
"wet/dry" detekcija, detekcija nivoja greznic,
"high/low" nivojski nadzor in alarmiranje, nadzor
stika v separacijskih posodah, nadzor stika pene in
usedline in detekcija vzbujanja.
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N OVO V
n senz orji
T U R C KO V E M
pr e t oka
P RO G R A M U :
t ekočin in
plinov
n tlačni
senz orji

d.o.o.
Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 61 200 51 50
Fax: +386 61 200 51 51
http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si
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ZASTOPAMO IN
DISTRIBUIRAMO:

Rotec
Intelligent Instrumentation
Hirschmann
Leuze Lumiflex
Elan Schaltelemente
Leuze Electronic
Turck
Hengstler
Comat
Burr Brown
Proizvodnja tiskanih vezij d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 061/793336
Tel.: 061/796-100
gsm: 041/733-393
fax:
061/796-105
lingva@siol.net

www .lingv a.si
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INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo

Tlačno stikalo podjetja TURCK
Informacije: Damijan Jager, univ. dipl. in, Tipteh d.o.o., Ljubljana
Nemško podjetje HANS TURCK je poznano
predvsem po senzoriki za strojno
industrijo (induktivni, kapacitivni,
ultrazvočni in optični senzorji).
Pred nekaj leti pa so začeli pokrivati tudi
področje senzorjev v procesni industriji.
Prvi iz nove družine so bili pretočni senzorji, pred kratkim pa so predstavili paleto tlačnih senzorjev. Ukvarjajo pa se
tudi z razvojem temperaturnih senzorjev in senzorjev nivoja.
Tlačno stikalo serije PC
je kompaktna naprava,
ki združuje
senzor in mikroprocesor v enem ohišju. Namenjeno je
kontroli relativnega tlaka, referenca je
tlak atmosfere. Deluje na piezo-uporovnem principu, ki je primeren za merjenje
statičnega in dinamičnega tlaka.
Piezo-uporovna polprevodniška merilna
celica zaznava tlak s
pomočjo
deformacije
nosilne plošče. V nosilno ploščo
so vgrajeni
polprevodniški upori,
povezani v
mostiček, ki
se jim ob
deformaciji
spremeni
upornost.
Nosilna plošča je narejena iz keramike, ki je
odporna na
večino agre-

AVTOMATIKA

sivnih medijev. Zato je lahko merilna celica v direktnem stiku z medijem, kar
močno izboljša odzivni čas, natančnost in
ponavljivost senzorja.
Naprava je opremljena s štiri številčnim
LED-prikazovalnikom, ki prikazuje relativni tlak za katerega lahko izberemo dve
različni enoti: bar ali psi. Pod številčnim
prikazovalnikom se nahaja veriga LED
diod (bar graph), ki nam pomaga pri hitri
oceni trenutnega tlaka, s spremenjeno
barvo pa označuje tudi mesto izbranih

preklopnih točk. Naprava omogoča nastavitev dveh preklopnih točk in je opremljena z dvema neodvisnima tranzistorskima izhodoma. Vsaki preklopni točki nastavimo histerezo, izhodu pa lahko določimo "normalno odprt" ali "normalno zaprt" način delovanja. Enostaven postopek
programiranja opravimo s tremi membranskimi tipkami, ki so nameščene na
napravi.
Stikalo je namenjeno plinastim medijem
in tekočinam, izdeluje pa se za območja
tlakov 0..10 barov, 0..40 barov, 0-100
barov in 0..400 barov. Za vgradnjo
stikala v sistem so na voljo navojni
adapterji vseh standardnih premerov.
V kratkem času pričakujemo prihod novih
naprav, v enakem ohišju, ki bodo opremljene z enim analognim in stikalnim izhodom ali pa z dvema analognima
izhodoma.
n

INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo - novi krmilniki

Krmilnik PS4-271-MM1
za široko uporabo
Informacije: Synatec d.o.o., Idrija
Podjetje Moeller je v času sejma INTERKAMA '99 predstavilo nov kompakten
programabilen krmilnik.

Krmilnik PS4-271-MM1 je izdelan za
neposredno priključitev na napajanje
230 VAC ali 115 VAC.
Krmilnik lahko razširjamo z lokalnimi
razširitvenimi moduli (LE) ali pa se ga
razširja z distribuiranimi mrežnimi enotami.
Krmilnik ima 12 digitalnih vhodov in 8
digitalnih izhodov, ki omogočajo
neposreden priklop naprav
z

izmenično napetostjo. Vhodi so lahko v
območju 115 - 230 VAC in imajo ločene
potenciale. Vsak izhodni rele lahko
preklaplja 8 A tokove.
Naslednja zelo uporabna lastnost je število
analognih kanalov. Krmilnik PS4-271-MM1 ima
štiri analogne vhode, pri
čemer sta dva lahko
tokovna ali napetostna,
druga dva pa sta uporovna - primerna za
temperaturne sonde Pt1000 ali Ni1000.
Tudi analogni izhodi so štirje in so lahko
napetostni ali tokovni.
Krmilnik ima tudi dva komunikacijska
vmesnika, RS 232 in RS 485, za programiranje in mrežno komuniciranje.
Oba se lahko uporabita tudi za transparentno komuniciranje z napravami.
Ustrezni funkcijski bloki za programiranje krmilnika PS4271-MM1 so v programskem paketu S40 verzija
4.0 oz. novejšem, ki je
certificiran po standardu
EN 61131-3.
Glavna uporaba krmilnika
se predvideva pri avtomatizaciji zgradb, kjer pridejo
njegove lastnost - neposredne
povezave v okolje z izmenično napetostjo - še posebno do izraza.
n

EKSPRES NOVICE Z INTERNETA
FLT serija je hidrostatično odporna do pritiska 240
bar pri temperaturi 21°C. Priporočeno področje
delovanja sega do pritiska 162 bar pri temperaturi
260°C, so pa na razpolago tudi odpornejše verzije po naročilu.
Značilnost FCT serije je odsotnost lukenj, vzvodov,
ležajev in drugih zunanjih mehanskih faktorjev, ki bi
lahko vplivali na zanesljivost stikala.
Na voljo je široka paleta standardnih in naročenih
povezav v merjeni proces. Elektronsko vezje je lahko
integrirano s senzorjem ali ali pa montirano na
posebni lokaciji. Standardno ohišje FLT senzorja je
narejeno iz aluminijske linije. Je primeren za
uporabo v nevarnih okoljih (FM, CSA in CENELEC
klasifikacije) in deklarirano za NEMA okolja tipa 4X
(IP66). Možna je tudi dobava v jeklenih ohišjih ali
ohišjih iz fiberglasa. Za FLT 93 serijo velja triletna
garancija.

èèè
Podjetje Ambient je pokazalo svojo tehnologijo
Interneta po napajalnem omrežju s hitrostjo do 25
Mbps. Čeprav se že dolgo časa govori o možnosti
priklopa na Internet kar preko napajalnega
omrežja, do sedaj ni bilo kakih konkretnih priklopov
v večjem številu. Nova tehnologija omogoča hitrosti
prenosa do 25 MBps po obstoječem električnem
omrežju in tako predstavlja resno alternativo
lokalnim omrežjem v pisarniških komunikacijah in
avtomatizacijskih sistemih.
Na demonstraciji so dosegli hitrost prenosa 25
MBps, računajo pa, da bodo v povprečnem pisarniškem okolju lahko zagotavljali stalno hitrost prenosa vsaj 10 Mbps. http://www.ambient.com. n
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Mobilni radijski
terminali za viličarje

Modulni industrijski konektorji
omogočajo večjo fleksibilnost

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana

Informacije: ALKATRON d.o.o., Novo mesto

Uporabniki sodobnih skladišč, ki uporabljajo viličarje, se pogosto srečajo s problemom koordinacije njihovega dela. Računalniško podprti logistični sistemi zahtevajo možnost neposrednega pošiljanja informacij upravljalcu viličarja. V preteklosti so
to omogočali sproti natiskani delovni nalogi, v zadnjem času pa
jih pogosto zamenjujejo radijski terminali, ki sprejemajo podatke
iz logističnega strežnika in jih prikazujejo na LCD zaslonu.

Za hitro razstavljive električne povezave med industrijskimi
napravami so najbolj pripravni konektorji: močnostni, signalni,
koaksialni, optični in še kakšni. Če si kdaj zaželite, da bi vso
pisano zbirko pospravili v eno samo dobro zatesnjeno ohišje,
vam nemško podjetje PHOENIX CONTACT sedaj nudi
učinkovito rešitev: robustne industrijske modulne konektorje, kjer
v enem ohišju sestavite potrebno število močnostnih kontaktnih
vložkov (40A) in signalnih kontaktnih vložkov. Vendar to še ni

Osnovni problemi pri uporabi so naslednji: terminal je pritrjen
na zelo robustno vozilo, kjer je veliko prahu, vibracij in udarcev,
zato je verjetnost poškodbe velika. Uporabniki običajno niso
vešči dela z računalniki, zato mora biti uporaba izredno enostavna. Na te zahteve so se odzvali strokovnjaki nemške firme
DLOG, ki so izdelali radijsko povezan terminal z barvnim LCD
zaslonom občutljivim na pritisk. Zaslon je velik 8,3" in ima ločljivosti 640x480 ter samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na
svetlobne pogoje okolice.
Bistvo terminala je ohišje iz negorljive ABS plastike, ki ima IP 65 zaščito in ščiti računalnik pred
vibracijami in udarci (velikost V x Š x G = 205
x 235 x 110 mm). Ohišje ima možnost gretja
pri niskih zunanjih temperaturah in hlajenja
pri visokih temperaturah.
Vsebina ohišja
je PENTIUM
procesor s hitrostjo
do
300MHz;
pomnilnik 464
Mb
(EDO
ali SDRAM);
diski: mehki 1.44Mb, trdi do 8Gb, "flash"
disk 4-220Mb, CD-ROM; vhodi: COM1,
COM2, LPT1, PS/2, 2 x PCMCIA (ki omogočata radijsko ali
GMS komuniciranje in priključitev GPS
naprav). Deluje z vsemi MS 'okni'. Poleg
teh osnovnih možnosti imamo še dodatne:
COM3 in COM4 (tipa RS232/
RS422/RS485), Ethernet 10 Mbit/s, zvočna kartica integrirana na osnovni plošči itd.
Terminal se lahko napaja iz akumulatorja
(10-28V=).
Navedene lastnosti zagotavljo kvaliteten mobilni mrežni terminal, ki je primeren za namestitev na viličarje, dvigala in tovornjake.
n
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vse: v serijo PLUSCON HCM lahko dodajate še VF koaksialne
kontaktne vložke ter pnevmatske priključne vložke (do 8 barov,
za premer cevi 1,5 do 6 mm, tudi z zapornim ventilom). V seriji PLUSCON VC pa lahko dodate optične priključne vložke s
konektorji za polimerna vlakna, katerih montaža je tako preprosta, da zanjo razen kompleta brusnih papirjev ne potrebujete posebnega orodja.
In če bi želeli tak konektor prispajkati kar na tiskano vezje, kontaktni vložki za montažo na tiskano vezje tudi to omogočajo.
Vložki z vgrajenimi fotoelementi pa omogočajo pretvorbo električnega signala v optični oziroma obratno kar v konektorju. n
POPRAVKI, POJASNILA,...
V prejšnji številki ste imeli priložnost prebrati novice o nesvinčenem postopku oksidacijske zaščite, ki so ga vpeljali v
proizvodnih prostorih podjetja AKA.
Direktor podjetja g. Andrej Čufer nas je prijazno opozoril na
nekaj napak, ki so se prikradle v članek. Novi postopek smo
poimenovali HAL, kar ni prav. HAL je postopek kositranja
vezja, kjer se tiskana vezja potapljajo v vročo, raztopljeno
spajko in se nato višek spajke odpihuje z zrakom. HASL pa je
postopek izdelave tiskanih vezij z uporabo pozitivnega fotopostopka s pomočjo posebne fotopozitivne folije...
Tako. Upam, da smo s tem polovili vse napake. Lepo bi bilo,
če bi bil na straneh revije stalno prisoten vsaj en strokovnjak s
tega področja, saj sami ne moremo zagotavljati stalne
kakovosti vseh člankov na vseh področjih.
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Novi moduli za Tektronix
DPO TDS3000

Nova logična analizatorja
iz serije TLA700 in novi DSO-ji

TDS3000 serija osciloskopov je doživela novo verzijo vdelanega programja (v 2.11), ki poleg odpravljenih hroščev iz
prejšnje verzije prinaša tudi nekaj novosti. Vdelane spremembe
so v prožilnem modulu, krmilniku za tiskalnik in še nekaj manj
pomembnih modulih, vdelana pa je tudi podpora modulom
TDS3TMT in TDS3SEM.

Novost pri Tektronixu sta tudi nova logična analizatorja TLA 714
in TLA 720, ki bosta zamenjala v ponudbi obstoječa modela TLA
704 in TLA 711 v okvirih serije TLA 700. Nova modela ponujata
vodilno kombinacijo hitrosti vzorčenja, števila kanalov in globine
pomnilnika, ki so odločilni dejavniki pri opazovanju signalov v
modernih procesorskih sistemih. Ponujata tudi globino 16
Mvzorcev, možnost razširitve na 408 kanalov za en procesorski
sistem ali do 680 kanalov na enem mainframeu za multi-bus
aplikacije.
Magni-Vu tehnologija uporabniku omogoča pogled z časovno
natančnostjo 500 ps na vseh kanalih hkrati. Ta tehnologija tudi
omogoča TLA 700-kam sinhroni zajem signala s frekvenco 200
MHz in 400 MHz pretoka podatkov. Analizatorja sta tudi trenutno edina, ki omogočata hkrati 200 MHz zajema stanj in 2 Gs/s
za zajem timinga na isti sondi. TLA 700 modela ponujata tudi
možnost povezave na PC računalnik in s tem poenostavljeno
uporabo preko vmesnika Windows98.

Informacije: Belmet d.o.o., Ljubljana

Informacije: Belmet d.o.o., Ljubljana

TDS3SEM omogoča uporabnikom uporabo in nadzor
osciloskopa preko 10BaseT Ethernet omrežja. Tako je sedaj
možno tudi tiskanje na tiskalnik preko omrežja. Povezljivost na
Ethernet je torej dodana obstoječim vmesnikom za GPIB, VGA
in RS-232.
TDS3TMT modul dodaja dosedanjemu arzenalu orodij tudi
posebne
signalne
maske,
katerim
mora ustrezati vhodni signal, da ga
osciloskop označi
za dobrega.
Dodatna
orodja so
namenjena predvsem testiranju telekomunikacijskih kartic, ki delujejo po
E1 ali podobnem
protokolu.
Slika 1: Ob hardverski maski postanejo testiranja Ta možnost je vseserijskih vmesnikov enostavna
kakor pomembna Telekomu in drugim večjim strankam, saj omogoča hitro testiranje velikega števila kartic v kratkem času. Pri tem
vsekakor prideta do polnega izraza osciloskopova digitalna
perzistenca, hiter zajem in obdelava signala ter hardversko
podprto testiranje ustreznosti signala maski. Na razpolage so
maske za glavne prenosne protokole, možno pa je definirati
tudi svoje maske.
Upam, da bomo lahko kaj več napisali o tem v kratkem, ko si
bomo lahko omenjena modula ogledali tudi pobliže...
n

Novi DSO osciloskop iz serije
TDS6xx pod imenom TDS694C ima
do sedaj najvišji prepustni frekvenčni
obseg pri enkratnem preletu ("single
shot") na vseh štirih kanalih hkrati.
TDS694C lahko vzorči signal na vseh kanalih hkrati s frekvenco
do 10 Gs/s in je namenjen opazovanju frekvenc do 3 GHz. Poleg
tega mu visokostabilna časovna baza omogoča 15 ps natančnost
časovnih meritev. Novemu osciloskopu so namenili tudi nekaj
novih merilnih sond, vštevši aktivno sondo za polni frekvenčni
obseg osciloskopa in 1.7 GHz diferencialno sondo. TDS694C
omogoča poleg meritev, ki bi jih od takega osciloskopa pričakovali tudi analitične meritve podrhtavanja in raznih časovnih
odstopanj v opazovanem signalu. Vse to je možno skozi opcijsko
vdelano Java implementacijo.
Novi DSO TDS694C predstavlja ob TLA 700 seriji pravo orodje
za moderne mikroprocesorske designe, kjer bodo taktne
frekvence v kratkem skočile čez 1 GHz. V takih aplikacijah bodo
postale vse časovne deviacije reda 1 ns še kako pomembne.
Novi analizator komunikacijskih
signalov CSA8000 prinaša
točnost in hitrost, s katero je moč
testirati prenosne linije hitrosti 10
Gbps, obenem pa je zadosti
prožen za testiranje prenosnih
linij, ki omogočajo več hitrosti
prenosa. Nove hitrosti so omogočile inovacije, ki pomenijo preboj kar se tiče podrhtavanja proženja, optične občutljivosti in razmerja signal/šum. Podrhtavanje
proženja je manjše od 1ps in stabilnost časovne baze je boljša od
0.1 ppm. CSA8000 ima tri posebne optične module, ki podpirajo širokopasovne telekom in datacom standarde z uporabo ene
same optične glave. Moduli podpirajo standarde OC-12/STM4,
OC-48/STM16, OC-192/STM64, Gigabitni Ethernet in Fibre
Channel 1063.
n
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INFORMACIJE - Elektro-pnevmatski položajni regulator

Majhen, toda natančen

Elektro-pnevmatski položajni regulator SIPART PS 2. generacije
Informacije: Siemens Slovenija d.o.o., Marko Petkoviè, Ljubljana
Položajni regulatorji serije SIPART PS so se
v praksi izkazali
že vsaj 50.000
-krat. Že nekaj
časa je na voljo SIPART PS2 druga generacija.
Novinec je izredno
kompakten in primeren tudi za
najmanjše pogone. SIPART PS2
deluje tako z linearnimi kot zasučnimi regulacijskimi pogoni, kar olajšuje
projektiranje in skladiščenje. Kot njegov
predhodnik tudi novinec poseduje zmožnost samonastavljanja na ventil kar bistveno zmanjša čas spuščanja ventila v pogon. Na voljo so različni prilagoditveni
montažni seti za montažo na pnevmatske
ventile (tudi starejšega tipa) različnih svetovnih proizvajalcev. Z začetkom leta je
bistveno izboljšana tudi zaščita proti
vlagi v dovodnem zraku.
Veliko območje pomika od 3 do 130 mm
ter izbor med enostranskim in dvostranskim načinom delovanja so porok za
širok spekter uporabe.
Zaradi binarne pnevmatike ni stalne
porabe zraka (kot npr. pri čistih pnevmatskih položajnih regulatorjih, kjer skozi
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posebno pušo stalno uhaja dragoceni
zrak). To lahko v enem letu pomeni prihranek do 1000 DEM po povprečnem
ventilu.
Nove dodatne funkcije v konfiguraciji prinašajo več fleksibilnosti. Predstavitev
trenutnega položaja v dvovrstičnem LCDprikazu je pregledna, poenostavljena tehnika posluževanja
ne zahteva nobenih znanj programiranja.
Alarmne funkcije (2 mejni vrednosti in eno javljanje motnje) in
analogno povratno javljanje položaja (4-20 mA) se realizirajo
na ločenih modulih, ohišje
osnovne naprave pa je možno z njimi
dodatno opremiti, kar pomeni znatno
cenovno prednost.
Za komunikacijo je predviden HART protokol ali PROFIBUS PA. Z uporabo udobnega komunikacijskega programa Simatic PDM (Process Device Manager) lahko položajni regulator daljinsko parametriramo in vdržujemo. Kot ostale Siemensove procesne naprave je možno tudi
Sipart PS2 priključiti na decentralno periferijo krmilja. Od tam lahko o preko
Profibus DP stanje posameznih naprav
spremljamo preko nadzornega sistema
ali sistema za vodenje. Omogočeno je
spremljanje informacij o predzgodovini,
obratovalnih pogojih in alarmih za vsak
ventil. Omenjene podatke lahko natis-
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nemo tudi na papir in imamo pripravljene
za kasnejšo uporabo. Rezultat je pomemben prihranek na času projektiranja,
spuščanju ventila v pogon ter kasnejšem
namenskem vzdrževanju (položajni regulator je npr. zmožen v poljubnih časovnih
intervalih odkriti obrabo oz. premik ničelne točke ventila, spremembe v času
pomika, puščanje zraka iz pogona, ...).
Zaradi povečanja varnosti obratovanja je
SIPART PS2 opremljen z binarnim vhodom (druge-

ga je možno dodatno opremiti), ki služi
kot krmilni vhod
(npr. blokada ventila, na voljo pa
je cela serija različnih fukcij, ki jih lahko
prosto dodelimo binarnemu vhodu).
Zadnji, vendar ne najmanj važen, je
podatek, da je položajni regulator SIPART PS2 serijsko izdelan z zaščito IP65.
Izdeluje se v verzijah brez ali s protieksplozijsko zaščito (lastna varnost, neprediren oklop). Sorazmerno neobčutljivost
glede nihanja temperature ter sprememb
pritiska v omrežju pa je podedoval že od
predhodnika.
n
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Strani GZS - Inteligentne zgradbe

INTELIGENTNE
ZGRADBE

IZZIVI ZA RAZVOJ AVTOMATIZACIJE ZGRADB

·

·

·

Avtor: Dare Stojan, dipl.in.el., GZS

V

reviji Avtomatika smo se s posameznimi
problemi avtomatizacije zgradb že srečali. Na Gospodarski zbornici Slovenije Združenje za inženiring, management, konzalting, računalništvo, informatiko in projektiranje
- ZKIRIP - pa so se problemov lotili celovito, od
infrastrukture, ki je predpogoj ekonomične
gradneje, do združljivosti naprav in inštalacij.
Kakšni so problemi in izzivi pri gradnji inteligentnih zgradb pa si poglejmo v prispevku.
Kaj pomeni pojem
" inteligentna zgradba "
Leta 1995 je bil organiziran na sejmu
gradbeništva v Baslu prvi strokovni kongres pod gornjim naslovom. Pobudniki
kongresa so bile zavarovalnice, banke,
združenja za nepremičnine, instituti, tehnične fakultete in velika podjetja za sisteme
za avtomatizacijo. Projekt je bila pobuda privatnega sektorja za pridobivanje
novih konkurenčnih prednosti in racionalizacijo gradnje. Dosežke znanosti in tehnike v gradnji naselij in objektov uvajajo
najsposobnejša podjetja in ta skupaj z
javnim sektorjem določajo katere tehnične rešitve bodo prednostno uporabljene,
da bo dosežena največja funkcionalnost,
ekonomičnost, združljivost naprav in instalacij, varnost in zanesljivost.
Cilj kongresa je bil informirati investitorje,
projektante, konzultante in posebej uporabnike o pomenu celovitega pristopa v
načrtovanje in gradnjo naselij in objektov.
Združenje za inženirng je 1996. organiziralo prvi posvet pod tem naslovom in
vsako leto ima več udeležencev.
Bistvo celovitega pristopa v gradnjo je v
naslednjem:

· S prostorskim ureditvenim načrtom se
določi urbanistično ureditev regije,
mesta in naselij. Po tem načrtu se
zgradi komunalno infrastrukturo, prometnice in izvede priključke za objekte. Funkcionalna infrastruktura omogoča ekonomično gradnjo objektov
in uporabo avtomatiziranih sistemov
za objekte. Urbanistični načrt določa
pogoje za gradnjo, orjentacijo objektov in gostoto naseljenosti.
· Objekt se načrtuje in gradi celotno.
Glede na namembnost se upošteva
hotenja in potrebe uporabnikov za
kvalitetno delovno ali bivalno okolje,
ki zagotavlja optimalne delovne pogoje, visoko produktivnost, varovanje zdravja, nizko
rabo energije in
razumne stroške
uporabe.
· Inteligentna zgradba je orjentirana
tako, da zajema
na severni strani
hladen zrak za
ohlajevnje in na
južni strani za
AVTOMATIKA

·

·

·

ogrevanje. Streha in fasada sta izolirani, da preprečujeta neugoden
zunanji vpliv v vseh letnih časih. Odprtine v fasadi in strehi omogočajo
naravno klimo in naravno svetlobo v
zgradbi.
Vse energetske in delovne naprave v
zgradbi ne smejo oddajati toplotne
energije, da bi se moralo uporabljati
energijo za ohlajevanje. Take naprave se izolira ali locira izven zgradbe.
Vse procese in naprave v zgradbah
se lahko avtomatizira. Strošek naprav
za avtomatizacijo zgradbe je 2 - 3 %
investicijske vrednosti in se povrne v
obdobju do 5 let.
Avtomatizacija procesov je smiselna,
če se zgradbo načrtuje in gradi celovito. Idejna zasnova zgradbe naj
vključuje vse možnosti avtomatizacije.
Predvidi se računalniško vodenje klimatskih naprav, identifikacijo ljudi,
požarno in protivlomno varnost ter
nadzor delovnih naprav. Vsaka poznejša dodelava ali sprememba povzroča velike stroške.
Avtomatizacija omogoča nov način
upravljanja zgradb. Vsak uporabnik
ima točno določene pravice in obveznosti plačevanja uporabe zgradbe,
naprav in materialov. Upravnik zgradbe obvladuje celovit objekt in organizira servise za vzdrževanje in intervencije.
Računalniško vodenje zgradbe omogoča združevanje več zgradb ali celih naselij v eno upravno celoto. Upravljanje zgradbe je že možno izvajati
daljinsko. To omogoča razvoj novih
storitev, ki dvigujejo kvaliteto bivanja
in znižujejo stroške uporabe.
Ideja inteligentnih zgradb je predvsem ideja o inteligentnem načrtovanju naselij in sodobni infrastrukturi.
Načela tega sistema so logična in
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razumljiva vsakemu strokovnjaku.
Inteligentno načrtovanje in gradnja
predvidevata velike interdisciplinarne
inženirske skupine, ki obvladujejo
celoten pristop v graditev. Zmagali
bodo tisti, ki bodo dokazali, da nove
zgradbe z vso sodobno avtomatiko
niso dražje, so pa bolj udobne in
ekonomične.

ZASTOPNIK ZA

millenium
MAS10 RCA

To

!
o
t
je

Millenium MAS 10 RCA je programirljivo stikalo z naslednjimi karakteristikami:
l Napajanje
24VDC ali 100-240VAC 50/60Hz
l Vhodi: 4 do 12
24 VDC za naprave z 24VDC
napajanjem (6/6 ali 8/8 so lahko
uporabljeni kot analogni ali digitalni) ali 100-240VAC za napajanje z
enako napetostjo.
l Izhodi: 2 do 8
Relejski 10A (za 6 I/O) ali 8A (za
10 - 20 I/O pri 230VAC.
l Mere zelo majhne (W71.2 x H90
x D55 za Millenium 6 in 10 ter
W124 x H90 x D55 za Millenium
20)
l Montaža na DIN letev, površinska
montaža, montaža na panel (s
panel vmesnikom).
l Enostavno programiranje preko tipk
na napravi ali preko vmesnika na
PC-ju...
Več informacij lahko dobite
pri zastopniku

ELTEAM AV TOMATIZACIJA
P.P. 5194, 1260 LJUBLJANA
Telefax: 061/1417-200
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Kako združenje izvaja program
inteligentnih zgradb?
Po šestih letih delovanja je širša strokovna
javnost seznanjena s sistemom inteligentnih zgradb. Letošnje leto bo usmerjeno v
oblikovanje priporočil javnim naročnikom, zavarovalnicam, bankam in privatnemu sektorju za uporabo načel inteligentne gradnje.

Pomembnejši dogodki bodo:
· 16. februarja 9.00 - 15.00 bo v GZS,
Dimičeva 13 v Ljubljani, strokovno
posvetovanje SODOBNE TELEKOMUNIKACIJE IN STORITVE.
· Na sejmu gradbeništva MEGRA
2000 v Gornji Radgoni, bo 12. aprila, 13.00 - 15.00, strokovno posvetovanje, na katerem bodo prikazane
realizacije zgradb in naselij, ki so grajene po načelih inteligentnih zgradb.
· 3. oktobra, 10.00 - 14.00 bo na
sejmu sodobne elektronike v Ljubljani
strokovno posvetovanje o sistemih za
podporo sistemu inteligentnih zgradb.
· V oktobru bo tudi posvetovanje vseh
strokovnih skupin za oblikovanje priporočil za celovit pristop v sodobno
gradnjo.
n

H U M A N I T A R N A A K C I J A ”A L E N , V E S E L O N A P O T ”

V akciji Alen, veselo na pot sta medicinska
sestra na otroškem oddelku Inštituta za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani, Andreja Ovca in
podjetje Robotina kot glavni donator uresničila svojo pobudo: triletnemu dečku Alenu
Webru iz Brežic, ki
ima prirojeni prikrajšavi na obeh rokah
(končata se nad komolcem) in na eni
nogi (konča se takoj
pod kolenom) in njegovi mami sta podarila nujno potreben
avto.
Z nožno protezo je
deček shodil v starosti 1 leta in pol. Ročni protezi sicer ima, vendar
ju zaradi velike teže še ne želi nositi. Ker otrok
raste, mora 1 do 2 krat mesečno iz Brežic v
Ljubljano na popravilo in prilagajanje oz. menjavo protez. Mati je samohranilka in je zaradi pogostih bolniških odsotnosti ostala brez
službe. Avta nimata, zato z vlakom in avtobusom potujeta od doma do Inštituta za rehabilitacijo v Ljubljani z vsemi protezami in ostalo
prtljago.
"Težko je izmed toliko žalostnih usod izbrati
tisto, ki naj dobi vsaj majhno olajšanje v svoji
vsakodnevni borbi skozi življenje. Mali Alen je
gotovo eden tistih, ki s svojim veseljem in
otroško radoživostjo v človeku vzbudi čustva,
ki ga ženejo k dejanjem. In odločitev podjetja
Robotina, da namesto dragih in pogosto
prezrtih daril svojim poslovnim partnerjem
podari prepotrebno darilo sočloveku je gotovo ena lepših in plemenitejših. Želim si, da bi
akcija postala tradicionalna, saj so potrebe
invalidov, s katerimi se vsak dan srečujem
velike, vendar jih v svoji skromnosti redko
izražajo, zato v silni borbi zdravih ljudi in
močnih podjetij za denar in prestiž največkrat
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ostanejo prezrte." komentira dogodek med.
sestra Andreja, ki je prva opazila iskrice v
očeh malega Alena.
Predaja ključev novega Twinga se je zgodila
na predbožični dan pri Kalan Trade v Medvodah, ki je bil tudi
sam en od donatorjev, medtem ko je
Zavarovalnica Triglav dečku podarila zavarovanje za
avto. V akciji so s
svojimi prispevki
sodelovali tudi Debitel, Jereb elektronika, Energo Plus
ter nekaj donatorjev
z manjšimi zneski.
Marjan Strnad, tehnični direktor podjetja
Robotina: "Vsako leto razmišljamo, kako najti
primerna darila za poslovne partnerje, katerim želimo izkazati zahvalo za celoletno
uspešno sodelovanje. Andrejina pobuda je
prišla kot naročena in je pri vseh kolegih v
podjetju naletela na odobravanje. Prepričan
sem, da tudi pri poslovnih partnerjih naša
odločitev ne bo napačno sprejeta. Upam celo,
da bomo s svojo odločitvijo pomagati
sočloveku namesto poklanjati bogata poslovna darila, vzpodbudili še kakšno podjetje k
podobni odločitvi. Saj vsi vemo, da potrebe
daleč presegajo zmožnosti, ali natančneje,
voljo pomagati."
Med. sestra Andreja: "V ljubljanskem oddelku
Robotine je nastal štab, ki je v nekaj dneh uresničil mojo pobudo, ki se mi je še pred tremi
tedni zdela neuresničljiva. Da, morda kakšen
rabljen Yugo, ki bi Alenu in mami olajšal
vsakodnevne težave. Da pa jima bo Božiček
prinesel novega Twinga? Ne, tega nisem
pričakovala! V Alenovem imenu se zahvaljujem vsem donatorjem."
n
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Avtomatizacija procesov - sinhronizacija časov

NATANČNO MERJENJE IN
SINHRONIZACIJA ČASA
Distribucija in natančno merjenje časa in frekvence s pomočjo
GPS navigacijskega sistema ali dolgovalovnih oddajnikov
Avtorji: Janez Jarc, univ.dipl.ing., Toma Tekavec, univ.dipl.ing., Marjan Krinik,univ.dipl.ing.

T

oč en čas. Ponavadi nam je potreben le takrat, ko se bojimo,
da bomo zamudili avtobus, dogovorjen poslovni sestanek ali
večerni TV dnevnik. Kako pomembna sta točen čas in frekvenca
v industriji, telekomunikacijah, informatiki ali elektroenergetiki,
pa se niti ne zavedamo. Saj vendar imamo v vsakem računalniku
kvarčni oscilator, ki deluje sila natančno! Res je, pa vendarle ne
delujejo vsi enako, oscilatorji pa so tudi podvrženi različnim
vplivom okolja, ki vplivajo na točnost in stabilnost. Odličen vir
točnega časa, ki nam je vedno na voljo, pa je današnji GPS sistem in
malce starejši DCF77 dolgovalovni oddajnik točnega časa.

UVOD
V mnogih področjih tehnike zlasti pa v
elektroenergetiki, telekomunikacijah, informatiki potrebujemo točen čas in frekvenco. Poglejmo si nekaj primerov:
Procesni računalniki v elektroenergetiki morajo delovati sinhrono saj odstopanja med posameznimi računalniškimi
sistemi ne smejo presegati ±5ms. Ob defektih na visokonapetostnem električnem
omrežju se s pomočjo kronologije in točnega časa na daljnovodih lahko izračuna mesto in določi vzrok defekta na daljnovodu, kar je zelo važen podatek za
hitro odkrivanje ter odpravljanje napak.
Telekomunikacijska omrežja v izogib izgubam informacije, ki bi nastale
zaradi zdrsov (zdrs - slip izraz, ki pomeni,
da zaradi razlike v frekvenci sprejemnik
izpusti del informacije ali pa jo prebere
dvakrat) potrebujejo tako na sprejemni
kot tudi oddajni strani zelo natančno
frekvenco. Sinhronizacija s kvalitetnim in
zanesljivim frekvenčnim virom omeji
število zdrsov, ki pomenijo izgubo informacije. Stabilnost frekvenčnega vira 10-11
pomeni pojav zdrsa na vsakih 72 dni.
MTK oddajniki morajo za preklop
med I. in II. tarifo oddati signal o preklopu tarife sinhrono da je nivo preklopnomrežno tonskega signala optimalen. Če

signal ni sinhroniziran so signali lahko v
protifazi in je signal na vhodu tarifnega
sprejemnika nezadosten.
Televizijski oddajniki potrebujejo zaradi medsebojne usklajenosti stabilno
frekvenco v razredu 10-9. Različne geofizikalne merilne postaje lahko
v primeru medsebojne sinhronizacije zelo natančno lokalizirajo epicenter
potresa.
Tudi v večjih informacijskih sistemih so potrebe
po časovni usklajenosti posameznih
komponent. Na točnem času temeljijo
npr. razni varnostni
mehanizmi, ki zahtevajo, da so vsi računalniki oz. naprave
v omrežju sinhronizirane. V omrežjih se v
te namene običajno uporablja protokol
NTP (Network Time Protocol), skupaj s
stabilnim izvorom točnega časa - npr. ura
na osnovi sprejemnika GPS.
DEFINICIJA ČASA
Čas je osnovna fizikalna veličina. Osnovna enota za merjenje časa je sekunda, ki
AVTOMATIKA

je od leta 1971 v mednarodnem sistemu
enot (SI), določena s pojavom iz atomske
fizike:
1s= 9192631770 t0
kjer je t0 nihajni čas elektromagnetnega
valovanja, ki ustreza prehodu med nivojema, na katera je zaradi hiperfine cepi-

tve razcepljeno osnovno stanje cezijevega izotopa Cs-133.
Tako definirano sekundo zelo točno dobijo s pomočjo cezijeve atomske ure. Te ure
so primarni frekvenčni standardi in jih ni
potrebno umerjati. Največja razlika, ki so
jo namerili v obdobju 2 let med raznimi
cezijevimi standardi v laboratorijih šestih
držav je bila 100µs [1].
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težno vojaškim uporabnikom. Vsi sateliti
so med seboj sinhronizirani. Za sinhronizacijo skrbijo cezijeve atomske ure, ki se
nahajajo na satelitih in služijo kot časovna in frekvenčna normala s točnostjo v
območju med 10-12 in 10-13. Za rezervo
nosijo še za en velikostni red manj
natančne rubidijeve atomske ure. Sinhroniziranost satelitov spremljajo in uravnavajo na zemlji.

Slika 1: Sistem točnega časa za sinhronizacijo procesov s pomočjo GPS in DCF77
razvit predvsem v vojaške namene, ga lahko
uporabljajo tudi civilni
uporabniki. Vesoljski
segment sistema predstavlja 24 satelitov, ki
med drugim oddajajo
podatke o svoji poziciji
in času.
Sateliti oddajajo na
frekvencah 1575.42
MHz in 1227.6
MHz. Signali so binarSlika 2: Frekvenčna normala krmiljena z GPS signalom
no fazno modulirani
(BPSK). Na zgornji freMednarodna organizacija BIH (Bureau kvenci sateliti oddajajo oba signala: C/A
International de l'Heure) v Parizu zbira (Coarse/Acqusition) in P (Precision), na
podatke o času iz mnogih atomskih ur po spodnji pa samo P. Splošno je dostopen
svetu in z njihovo pomočjo določa med- signal C/A, ki omogoča manjšo točnost,
narodni atomski čas - TAI (Temps Ato- signal P pa je kodiran in namenjen premique International). Ta čas se razlikuje
od astronomskega časa, ki je vezan na
astronomske pojave. Da bi uskladili obe
časovni skali, so leta 1972 uvedli čas
UTC (Universal Time Coordinated), ki se
za celo število sekund razlikuje od TAI in
je hkrati dovolj blizu (<0.9s) astronomskemu času. Po času UTC se ravna večina
ljudi.
SINHRONIZACIJA ČASA S
POMOČJO GPS SATELITSKEGA
SPREJEMNIKA
Kot vir točnega časa in frekvence lahko
služi satelitski navigacijski sistem. Taka sistema sta ameriški GPS (Global Positioning System) in ruski GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System). Bolj
poznan je GPS. Čeprav je bil sistem GPS
16 JANUAR 2000

Sistem GPS uporablja svoj čas z začetkom štetja ob polnoči med 5. in 6. januarjem 1980. Kot enote uporablja teden in
sekundo. Čas sistema se za celo število
sekund razlikuje od UTC. Trenutno za 13
sekund prehiteva čas UTC. Vzrok temu je
občasno spreminjaje časa UTC po sekundnih korakih zaradi uskladitve z astronomskim časom, čas sistema GPS pa teče
zvezno. Sprejem GPS signala običajno
ni problematičen.
Z najboljšimi sprejemniki signalov GPS
lahko sinhroniziramo naprave s točnostjo
nekaj 10 ns.
FREKVENČNA NORMALA
KRMILJENA S POMOČJO GPS
SATELITSKEGA SPREJEMNIKA
Sistem GPS, ki je v zadnjem desetletju
postal osrednji svetovni vir točnega časa,
lahko s pridom uporabimo tudi pri generatorjih točne frekvence. Frekvenco oscilatorja po deljenju primerjamo z referenčno frekvenco na izhodu iz GPS sprejemnika in jo glede na napako ustrezno
popravljamo (slika 3). Mikroračunalnik
poleg krmiljenja oscilatorja skrbi tudi za
vzdrževanje časa. GPS signali PPS (Pulse
Per Second) sami po sebi sicer niso
primerni kot referenčni frekvenčni vir, ker

Slika 3: Princip delovanja frekvenčne normale krmiljene z GPS signalom
AVTOMATIKA
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Slika 4: Primer samostojne GPS nadzorovane ure

od GPS-a. Vendar bi se
ura s takim oscilatorjem
sčasoma oddaljila od
točnega časa. Največji
vzrok je staranje oscilatorja in vpliv temperature. Opisani princip
naprave tako izkorišča
dobre lastnosti obeh signalov GPS-a in kvalitetnega oscilatorja, tako lahko dosežemo dobro kratko in dolgoročno stabilnost frekvence
ter časa. Signal GPS-a
nam tako odpravi potrebo po občasnem
umerjanju frekvence.
Na trgu obstaja več
komercialno dobavljivih frekvenčnih virov, ki
delujejo po opisanem
principu. Cenejši uporabljajo ogrevane kristalne oscilatorje (OCXO), dražji pa rubidijeve in tudi cezijeve normale. Dosežena dolgoročna frekvenčna
stabilnost je v razponu
od 10-9 do 2 x 10-14.

Slika 5: PC vtična kartica za ISA-vodilo
SINHRONIZACIJA
S POMOČJO
DOLGOVALOVNIH
ODDAJNIKOV
V dolgovalovnem območju med 3 in 300
kHz obstaja večje število oddajnikov, ki na
zelo točnih frekvencah
oddajajo kodirano časovno informacijo. V
Evropi so najbolj znani
BBC, HBG in predvsem
DCF77. Znotraj dolgovalovnega frekvenčneSlika 6: Različne antene za GPS in DCF77 sprejemnike
ga območja je sprejem
niso dovolj stabilni. K temu tudi veliko radijskih valov dokaj stabilen. Vpliv ionosprispeva umetno dodajanje napake s fere je precej manjši kot na višjih
strani upravitelja sistema GPS - lastnost frekvencah. Kadar je potrebna večja
SA (Selective Availability). So pa kot taki absolutna točnost časa, se lahko izvede
odličen vir točnega časa. Če jih opazuje- korekcija z upoštevanjem razdalje med
mo v časovnem prostoru je njihova toč- sprejemnikom in oddajnikom. Sprejem v
nost vedno znotraj nekaj 10 ns v primer- oddaljenosti od oddajnika do 1000 km
javi z UTC. Na drugi strani pa obstaja običajno ni problematičen. Pomanjkljivost
mnogo kristalnih in drugih (npr. rubidije- pa je precejšna občutljivost na motnje.
vih) oscilatorjev, ki so boljši frekvenčni vir Cena dolgovalovnega sprejemnika je
AVTOMATIKA
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Frankfurt, 77 - dvomestna frekvenca v
kHz). Oddajnik DCF77 je lociran v Meinflingenu pri Frankfurtu (50°01’, N,
09° 00’, E), njegova
povprečna oddaljenost do Slovenije pa
je okrog 650 km.
Čas, ki ga oddaja je
srednje evropski čas
MEZ oziroma srednje evropski poletni
čas MESZ. Ta čas za
1 oz. 2 uri prehiteva
UTC. Oddajnik oddaja na frekvenci
77,5 kHz s stabilnostjo v povprečju 1
dne: ≤ 1 x 10-12 ter v
povprečju 100 dni: ≤
2 x 10-13. Stabilnost
frekvence je zagotovljena z dvema cezijevima atomskima normalama.
Moč odSlika 7: Točke, kjer so bili izmerjeni signali DCF77
dajnika v Meinflingeobčutno nižja od cene satelitskega spre- nu je 50 kW, kar omogoča dober sprejemnika. Točnost ki jo dosegajo sprejem- jem po skoraj vsej Evropi. V primeru izpaniki dolgovalovnega signala je z upošte- da glavnega oddajnika se vključi rezervanjem korekcije razdalje med sprejem- vni oddajnik. Celotna informacija o času
nikom in oddajnikom v najboljšem prime- je kodirana (BCD) znotraj vsake minute.
ru razreda 100 µs in nikakor ne dosega Ob vsaki sekundi dobimo en bit.
točnosti GPS sprejemnikov.
Prvotno je bil signal DCF77 le ampliDCF77
tudno moduliran (AM), od leta 1987 pa
V Evropi in s tem tudi v Sloveniji je najbolj je tudi fazno (PM) .
razširjen sprejem dolgovalovnega oddajnika DCF77 (D-Deutschland, C-frekvenčAMPLITUDNA MODULACIJA
na oznaka za dolgi val, F-kraj oddajnika
(AM) DCF77
Vsako sekundo (razen 59.) pade amplituda signala na
25% polne vrednosti (sl. 8). Na tej vrednosti ostane 100 oz.
200 ms.
Trajanje zmanjšanja
amplitude predstavlja logično 0 (100
ms) oz. logično 1
(200 ms). Zadnja
fronta AM signala
predstavlja začetek
sekunde. Sekunda v
kateri amplituda ne
pade predstavlja
59. sekundo v tekoči
minuti.
Slika 8: Dekodirna shema DCF77
18 JANUAR 2000
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KODIRANJE ČASOVNE INFORMACIJE PRI DCF77
Sekundne značke so od 1. do 14.
sekunde običajno nekodirane. Pomen
bitov med 15. in 20. sekundo je opisan
pod tabelo 1. Iz bitov od 21. do 58.
sekunde pa lahko določimo čas in datum
za naslednjo minuto.
Znak za začetek nove minute je pri AM
določen tako, da se ob 59. sekundi
amplituda nosilca ne spremeni, ob 0.
sekundi pa sledi logična 0. Pri PM pa se
od 0. do 9. sekunde prenaša invertirani
PNN.
Tabela 1: Legenda oznak v kodirni shemi
DCF77
Legenda
M - minutna značka (0,1s)
R - oddajnik uporablja rezervno
anteno
A1 - napoveduje preklop na zimski
oz. poletni čas v naslednji uri
Z1, Z2 - bita, ki podajata trenutni čas,
01-zimski, 10-poletni
A2 - napoved prestopne sekunde
S - startni bit kodirane časovne informacije (0,2s)
P1,P2,P3 - paritetni biti
ZAKLJUČEK
Časovno sinhronizacijo z GPS in DCF77
signali se uporablja zlasti v sinhronizaciji
procesno vodenih računalniških sistemov,
računalniških omrežij, TK omrežij, meteoroloških postaj, geoloških postaj, centrov
vodenja v elektroenergetiki, radijskih in
televizijskih postaj, železniških postaj in v
novejšem času tudi pri avtomatizaciji
zgradb. Za vse tehnične aplikacije pa je
zaradi občasnega izpada sprejema signala potrebno zagotoviti interno uro
katere točnost se običajno nahaja v
razredu 10-6 do 2 * 10-9. Primer uporabe točnega časa kaže slika 1.
n
Literatura:
[1] Meritve v elektroniki, J. Trontelj, D.
Strle, V. Strle, FER Ljubljana 1992
[2] Sledljivo merjenje časa in frekvence,
B. Bezek, SIQ Ljubljana 1994
[3] Funksynchronisierte Zeitnormale mit
verringerter Unsicherheit, Karl-Wilhelm Pieper, Universität Dortmund,
1992
[4] Natančno merjenje in distribucija časa, J.Jarc, T. Tekavec Ljubljana 1995
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anes so računalniki naprave najrazličnejših tipov, velikosti in namembnosti uporabe, ki jih
srečujemo v življenju, včasih ne da bi se tega
posebej zavedali. Iz orodja znanstvenikov za hitro
obdelavo velikega števila podatkov in reševanje
enačb v petdesetih letih, se je področje uporabe računalnikov v šestdesetih letih razširilo v poslovne in
upravne sfere. S pojavom mikroprocesorja v sedemdesetih letih je računalnik našel možnosti uporabe tudi v
industriji na področjih avtomatizacije proizvodnje.
1 Uvod
Šele v osemdesetih letih sta ceneni osebni računalnik in sočasni množični razvoj
spremljajoče računalniške strojne, programske in komunikacijske opreme povzročila cenovno dostopnost in uporabniško prijaznost računalniške opreme in s
tem njen prodor na najrazličnejša področja uporabe. Ljudje smo se počasi zavedeli, da je vzcvetel posel stoletja, čigar
obsega še niso ocenili in katerega vpliv
na naše življenje še ni predvidljiv. Prvi računalniki v industriji so se pojavili v začetku šestdesetih let v ameriških in britanskih
kemičnih tovarnah kot nadomestilo za
klasične analogne regulatorje. Kmalu nato se je uporaba računalnikov s področja
neposrednega vodenja tehnološkega
procesa razširila tudi na druge nivoje
poslovanja in odločanja v podjetjih.
Danes tudi v slovenskih proizvodnih podjetjih naletimo na računalnike in druge izdelke informacijskih tehnologij tako v proizvodnih prostorih, energetskih objektih,
skladiščih kot tudi v pisarnah.
Avtomatizacija tehnološkega procesa daje učinke predvsem na povečanju proizvodnje, izboljšanju kvalitete, povečanju
ponovljivosti, prihranku surovin in energije, zmanjšanju izmeta, zmanjšanju onesnaževanja okolja, povečanju varnosti
obratovanja, humanizaciji dela, zmanj-

šanju števila delovnih mest. Učinki informatizacije proizvodnje in poslovne in vodstvene nadgradnje se kažejo predvsem
v zmanjšanju stroškov priprave proizvodnje, skrajšanju pretočnih časov, zmanjšanju zalog, boljšem izkoristku vgrajenih kapacitet, manjši papirni administraciji, več-

jem obsegu in ažurnosti poslovanja, razpoložljivosti in točnosti ključnih podatkov,
potrebnih za strateško odločanje ter
zmanjšanju števila delovnih mest.
Možnosti za učinkovitejšo proizvodnjo in
poslovanje, ki jih nudita računalniška
avtomatizacija in informatizacija, so torej
nesporne. Bolj problematično je razmerje
"stroški/učinki" uvajanja informacijskih
tehnologij, oziroma ocena, do katere
stopnje je v določenem trenutku upravičeno proizvodnjo in poslovanje podpreti z
opremo in orodji informacijskih tehnologij. Na sliki 1 vidimo, da je po določenih
zagonskih stroških v prvih fazah posodabljanja proizvodnje in poslovanja, razmerje med vlaganji in posledičnimi učinki
zelo ugodno. Začetne faze obsegajo
predvsem vsaj delno avtomatizacijo proizvodnih naprav in postopkov, uvajanje
računalniške obdelave v finančno-računovodskih poslih, računalniško spremljanje
in vodenje tehnoloških procesov, itd.
Učinki se kažejo predvsem v višji in enakomernejši kvaliteti izdelkov, zmanjšanju
števila potrebnega osebja in učinkovitejšemu poslovanju. V svetovnem merilu se
je tovrstna uporaba računalnikov v proizvodnih podjetjih razširila v sedemdesetih
letih, pri nas doma nekoliko kasneje. Vendar je precejšen del slovenskih proizvodnih podjetij je te začetne faze že izvedlo,
nekaj pa jih še izvaja oziroma že nado-

Slika 1. Razmerje med stroški in učinki uvajanja raznovrstnih informacijskih tehnologij v
proizvodnih podjetjih
AVTOMATIKA
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STE ŽE KDAJ POMISLILI, DA BI
STALNO NADZIRALI KVALITETO IN
PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE?!
Novi trifazni instrumenti serije PM130
omogočajo:
n lokalno kontrolo in meritve električnih veličin in
n daljinski prenos podatkov na računalnik ( SCADA)

Razred točnosti:
I, U - 0,3%
P,Q, cos ϕ - 0,5%
Priloženi
protokoli:
ModBus &
ASCII

Cena modela PM130-0:
54.000 SIT
Tehnični podatki: Vhod 1 ali 5A, 660V
PM130-0 Powermeter
meri: U, I, Io, f, smer polja in Min/Max
vrednosti. Vgrajen RS-485.
PM130-P - Power Version
dodano k verziji PM130-0:
W, var, VA in cos j
PM130-E - Energy Version
dodano k verziji PM130-P:
kWh, kVAh, kvarh in konična moč
Opcija - Programabilni relejski izhod

Dimenzije instrumenta:
(96 x 96 x 120) mm
Distributor:

Gregorčičeva 6, 5213 Kanal
Podružnica Ljubljana
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
tel./fax.: (061) 1686 - 418
elektronski naslov:
loviscek@electric.si
domača stran:
http://www.electric.si
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mešča vgrajeno računalniško opremo s
sodobnejšo.
Druga stopnja uvajanja informacijskih
tehnologij (v svetu v osemdesetih letih)
obsega predvsem uvajanje orodij za
podporo načrtovanju izdelkov, planiranju
materialnih potreb v proizvodnji, razporejanju proizvodnih virov, izdelavi
proizvodnih planov, vodenju celotne
proizvodnje, uvedbo poslovnega informacijskega sistema in z uvajanjem sodobnih komunikacijskih povezav prehod na
elektronsko poslovanje. Učinki so v obliki
možnosti hitrejšega odzivanja na potrebe
trga, večji fleksibilnosti proizvodnje, učinkovitejši izrabi virov in s tem zmanjšanju
stroškov poslovanja. Razmerje "stroški/
učinki" je še vedno ugodno nizko, vrednost razmerja pa se lahko začne povečevati predvsem na račun potrebne vsaj
delne reorganizacije poslovanja podjetja, ki ga vsiljuje uporaba orodij in postopkov s področja informacijskih tehnologij,
potrebnega dodatnega izobraževanja
AVTOMATIKA

in/ali zaposlitve določenega števila
novih kadrov, usposobljenih za delo na
področjih avtomatike in informatike.
Predvsem nekatera večja in izvozno
usmerjena slovenska podjetja z dovolj
močno strokovno ekipo so drugo stopnjo
uvajanja informacijskih tehnologij že prebrodila oziroma izvajajo vsaj nekatere
projekte te stopnje. Pravih rezultatov ali
ocene uspešnosti za Slovenijo še ni, vendar izkušnje iz tujine kažejo na relativno
velike in raznovrstne pozitivne učinke.
Sodobna tehnologija vodenja podjetij
zagovarja smotrno uporabo informacijskih tehnologij na vseh nivojih proizvodnje in poslovanja podjetja s ciljem učinkovitejšega vodenja podjetja, kar je tudi
osnovna filozofija t.i. CIM (Computer
Integrated Manufacturing) koncepta [1].
Ustrezna količina pravočasnih, točnih in
izbranih podatkov na vseh nivojih omogoča odločanje na osnovi podatkov, ne
pa na osnovi ocen in predpostavk, le-to
pa zagotavlja hitrejše in pravilnejše ukre-
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panje. CIM koncept uvaja računalniško
podprto odločanje tudi na najvišjih nivojih vodenja, kjer kot podpora ukrepanju
in strateškemu odločanju sodi vrsta programskih orodij s področij analiz, modeliranja, napovedovanja in določanja strategije poslovanja. Ta orodja za svoje uspešno delovanje potrebujejo pravilne in
sprotne podatke o proizvodnji, stanju trga, stanju zalog, itd., zato je predpogoj
za izvedbo tretje stopnje informatizacije
izvedba prvi dveh faz. Neposredni učinki
uvajanja orodij za podporo odločanju
glede na vložena sredstva so v začetku
manj opazni kot v prvih dveh stopnjah
procesa uvajanja informacijskih tehnologij; koristnost orodij se pokaže na daljše
časovno obdobje; ker dajejo osnovo za
smotrno odločanje in izdelavo strategije
podjetja so lahko neprecenljivega pomena. Ta tretja stopnja uvajanja informacijskih tehnologij, ki zaokroža možnosti uporabe računalniško podprtih orodij in storitev v proizvodnih podjetjih, se zaradi zahtevnosti izvedbe, potrebnih kadrov in izkušenj, zahtevnosti vzdrževanja informacijskega sistema, potrebne reorganizacije
poslovanja in drugih vzrokov izvaja v najrazvitejših tujih proizvodnih podjetjih od
začetka devetdesetih let, nekatera domača najuspešnejša podjetja pa tudi že razmišljajo in delujejo v tej smeri.

Slika 2. Stopnja avtomatizacije v podjetjih
uspešnost tovrstnih projektov ter prevladujoč način izvajanja teh projektov v našem
prostoru. Analiza prispelih odgovorov
nam je dala vpogled v obstoječe stanje
ter pričakovanja, ki jih ima slovenska

industrija od uporabe informacijskih
tehnologij [5]. V nadaljevanju predstavljamo povzetek rezultatov ankete.
Na nivoju same proizvodnje (avtomatizacija naprav, tehnološke opreme in

2 Stanje in potrebe po računalniški avtomatizaciji in informatizaciji v slovenskih proizvodnih podjetjih
Pred dobrim letom smo sodelavci Odseka
za računalniško avtomatizacijo in regulacije z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani na
približno 300 naslovov najpomembnejših
slovenskih proizvodnih podjetij poslali
vprašalnik o stanju in potrebah po avtomatizaciji in informatizaciji njihove proizvodnje. Odgovorila nam je polovica pretežno večjih slovenskih podjetij, predvsem
s področij kovinsko-predelovalne industrije, proizvodnje strojev in naprav, proizvodnje kemikalij, kemičnih izdelkov ter
umetnih vlaken in prehrambene industrija.
Vprašanja v anketnem listu smo zastavili
tako, da smo lahko ocenili obstoječe stanje na področju stopnje avtomatizacije naprav ter tehnoloških postopkov in informacijske podprtosti proizvodnih procesov v
slovenskih tovarnah, glavne razloge, ki so
vodili naša podjetja v izvajanje tovrstnih
projektov, pričakovanja, problematiko in

Slika 3. Računalniška podprtost proizvodnih funkcij (v odstotkih)

Slika 4. Glavni razlogi za vlaganja v avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnje
(100 točk razdeljenih med sedem področij)
AVTOMATIKA
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delkov na svetovnem trgu. Rezultati podobnih anket v zahodni Evropi dajejo poudarek na možnostih informacijskih tehnologij za zmanjšanje števila zaposlenih
in tudi nadaljnji prihranek na porabi energije [2].
Po anketi se slovenski gospodarstveniki
zavedajo pomena avtomatizacije tehnoloških postopkov in računalniške podpore
ostalih proizvodnih funkcij, saj velika večina (71%) ocenjuje, da je uvajanje računalniške podpore bistveno ali vsaj zelo
pomembno za uspešnost njihovega podjetja. Razloge za relativno počasno modernizacijo naše industrije z uvajanjem
informacijskih tehnologij je potrebno
iskati predvsem v pomanjkanju investicijskih sredstev, usposobljenih kadrov in tudi
izdelane vizije cilja in načina uvajanja
orodij s področja informacijskih tehnologij.
Če po drugi strani pogledamo rezultate
že izvedenih tovrstnih projektov v naši industriji (Slika 5), lahko vidimo, da so učinki v večini primerov v okviru pričakovanj.
Vendar je dejstvo, da statistična krivulja ni
simetrična: da je torej le nekaj odstotkov
projektov (3%) rezultiralo v učinkih nad
pričakovanji, mnogo več projektov pa
pričakovanj ni izpolnilo, saj skoraj petina
(po anketi 17 %) projektov avtomatizacije in informatizacije proizvodnje ni dalo
nikakršnih učinkov, oziroma so učinki pod
pričakovanji.

postopkov) je značilnost slovenske industrije delna avtomatizacija posameznih
naprav, sklopov ali postopkov (Slika 2),
medtem ko popolnoma avtomatiziranega
tehnološkega postopka v naših tovarnah
ne najdemo.

za vlaganja v avtomatizacijo in informatizacijo v slovenskih podjetjih želja po večji
kakovosti izdelkov in učinkovitejšem izkoriščanju proizvodnih kapacitet (Slika 4).
To kaže na zavedanje naših podjetij, da
sta kvaliteta in učinkovitost proizvodnje
ključna elementa konkurenčnosti naših iz-

Podobno je stanje na področju računalniške podpore drugih s proizvodnjo neposredno povezanih aktivnosti podjetja,
kjer prevladuje delna informacijska podprtost (Slika 3), predvsem na področjih
priprave proizvodnje, manj pa na področju analize proizvodnje, zagotavljanja
kvalitete, dokumentiranosti proizvodnje
ter vzdrževanja proizvodne opreme.
Po rezultatih ankete sta glavna razloga
Slika 5. Ocena učinkov izvedenih projektov avtomatizacije in informatizacije v slovenskih podjetjih
22 JANUAR 2000
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Oglejmo si še, kateri so glavni problemi
pri uvajanju projektov avtomatizacije in
informatizacije v naših podjetjih, kjer smo
odmislili težave, ki nastopajo pri sami
montaži, zagonu, testiranju in uvajanju
izbrane računalniške strojne in programske opreme. Rezultati ankete pokažejo
(Slika 6), da največje težave nastopajo
pri začetnih fazah t.i. "življenjskega cikla"
projekta, to je pri analizi potreb, specifi-
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kaciji zahtev ter oceni tehnične in ekonomske upravičenosti projekta, kar seveda povzroča težave pri pridobivanju finančnih sredstev (kar je največji problem)
in posredno tudi vpliva na kvaliteto tako
izvajanja projekta kot tudi na učinke izvedenega projekta.
Na koncu si oglejmo še način izvajanja
uvajanju projektov avtomatizacije in informatizacije proizvodnje, ki je prevladujoč
v naši industriji. Velika večina naših podjetij se pri izvajanju projektov uvajanja
informacijskih tehnologij odloči za vključevanje svojih kadrov pri izvajanju tovrstnih projektov (92%). Le manjši del podjetij ima za izvajanje projektov lastno ekipo (5%), še manj se jih odloči za izvedbo
na ključ (3%).

Slika 6. Problematičnost aktivnosti pri uvajanju projektov avtomatizacije in informatizacije proizvodnje (100 točk razdeljenih med osem področij)

3 Zaključek
Informacijske tehnologije so danes dosegle stopnjo zrelosti in uvajanje računalniške podpore vodenju in odločanju na
vseh nivojih podjetja je postal podjetjem
potreben pogoj za udeležbo v konkurenčni tekmi za obstoj na trgu. Večina podjetij v svetu namerava v naslednjih nekaj

letih še bistveno okrepiti računalniško
podporo proizvodnje, poslovanja in odločanja [3], kar je znak tudi naši industriji,
da se temu trendu pridruži. Po rezultatih
ankete sodeč, se slovenska industrija vpliva avtomatizacije in informatizacije na
konkurenčnost popolnoma zaveda, po
svojih zmožnostih skuša slediti trendom v
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svetu, vendar pri realizaciji projektov s
področja uvajanja informacijskih tehnologij naleti na marsikatero težavo.
Prvi problem je obstoječe stanje na tem
področju; v večini podjetij je avtomatizacija proizvodnje le delna, izvedena
postopoma in ne celovito, kar pomeni, da
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so v proizvodnji avtomatizirani posamezni otoki z računalniško strojno in programsko opremo različnih proizvajalcev in datuma nastanka. Tudi na nivoju informacijske podpore vodenja proizvodnje, poslovanja in odločanja prevladujejo tovrstne
rešitve. Vse to otežuje ali onemogoča
učinkovito informacijsko povezavo in
zmanjšuje uporabnost izvedenih rešitev.
Drugi problem je pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov s področja uvajanja
projektov informacijskih tehnologij v industriji. Le redka naša podjetja uspejo sestaviti ekipo, katere člani imajo specifična
tehnološka in sistemska znanja, znanja o
organizaciji, sodobnem poslovanju in
vodenju podjetja, projektnem vodenju in
informacijskih tehnologijah. Zato imajo
pogosto prevladujočo vlogo pri projektih
s področja informacijskih tehnologij zunanje inženirske firme, ki imajo navadno sicer dovolj znanja o rešitvi ali orodju, ki
ga prodajajo, vendar premalo poznajo
specifičnost, želje in potrebe podjetja,
kjer se projekt izvaja.

ovrednotimo razliko med specificiranimi
cilji in dejanskimi rezultati, ki jo z iterativno fazo življenjskega cikla, ki jo imenujemo vzdrževanje sistema, sistematično
zmanjšujemo. Le sistemski pristop, ustrezna ekipa, tekoč dotok potrebnih finančnih
sredstev ob ustreznem vodenju projekta
skupaj zagotavlja njegov uspeh.
Zato ne preseneča, da je v naši industriji
relativno veliko število neuspelih projektov avtomatizacije in informatizacije, oziroma projektov, kjer so rezultati pod pričakovanji. Pravi razlog je verjetno kombinacija zgoraj naštetih problemov, podkrepljen s kroničnim pomanjkanjem finančnih sredstev v naši industriji. Parcialne
rešitve avtomatizacije in informatizacije z
uporabo produktov informacijskih tehnologij v naših proizvodnih podjetjih ne dajejo sinergijskih učinkov, kar seveda
zmanjšuje njihovo učinkovitost in posredno konkurenčnost naše industrije. Rešitev
se kaže v uporabi sistemskega in celostnega pristopa, vzgoji ustreznih kadrov ter
sistematičnemu vlaganju v uporabo produktov informacijskih tehnologij.
n

Tretji problem se skriva v pogostem nerazumevanju pomena sistemskega pristopa,
ki določa način izvajanja t.i. "življenjskega cikla" projektov računalniške avtomatizacije in informatizacije [4,6] in zagotavlja uspešnejše izvajanje tovrstnih
projektov. Življenjski cikel projekta se začne s temeljito analizo potreb in opredelitvijo ciljev projekta, nadaljuje s specifikacijami funkcij sistema, načrtovanjem,
testiranjem, zagonom in uvajanjem sistema ter vzdrževanjem sistema. Vsaki fazi
življenjskega cikla sledi verifikacija glede
na postavljene zahteve, ob koncu faze
uvajanja sistema pa z validacijo sistema
24 JANUAR 2000
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M

ed pomembnimi vidiki uspešnosti
podjetja je zagotavljanje kakovosti
končnim izdelkom s čim manjšimi
stroški in prilagajanje hitrim spremembam na trgu. Eden izmed ključnih pogojev
za tako poslovanje je celovito obvladovanje fizičnih, proizvodnih in poslovnih procesov ter odločanje na osnovi dejanskih
podatkov o stanju proizvodnje in vseh
funkcij podjetja.
Uvod
Razvoj poslovnih informacijskih sistemov
(t.j. sistemi ERP) je potekal neodvisno od
razvoja sistemov za vodenje proizvodnje,
zato še danes ni dosežena popolna integracija obeh v skladno celoto.

poslovnih funkcij podjetja je motivirala
razvoj sistemov MES (angl. Manufacturing Execution Systems), ki delujejo kot
vmesnik med sistemi planiranja in vodenja proizvodnje. Glavna naloga sistemov
MES je, da zagotavljajo uporabnikom
dostop do ažurnih
informacij o proizvodnih operacijah
in virih v realnem
času ter odločanje
na osnovi le-teh.

Slika 1: Model MES sistemov
Vrzel v komunikaciji med transakcijsko-orientiranimi sistemi za planiranje in sistemi
za vodenje v realnem času povzroča probleme predvsem v primeru odstopanj
med dejanskim in planiranim potekom
dela. Ti problemi nastajajo zaradi nepričakovanih dogodkov, kot so spremembe
naročil, manjkajoče surovine, polizdelki
in izdelki, napake in okvare na opremi,
itd.
Potreba po koordinaciji proizvodnih in

l

Zaradi naraščajočega zanimanja za
sisteme MES so se
na tržišču začela
pojavljati orodja, ki
podpirajo razvoj
teh sistemov. Proizvajalce, ki razvijajo
ta orodja, lahko
razvrstimo v več
skupin :
proizvajalci sistemov SCADA
Programski paketi, ki omogočajo razvoj aplikacij na nadzornih računalniških sistemih, t.i. SCADA, so bili prvotno zasnovani za razvoj aplikacij za
spremljanje in vizualizacijo procesa.
S pojavom sistemov MES čedalje več
proizvajalcev SCADA orodij nadgrajuje svoja orodja s proizvodnimi funkcijami. Usmerjajo se v razvoj orodij
MES, ki so nadgradnja tradicionalnih
orodij SCADA in ohranjajo funkcije
AVTOMATIKA
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procesnega vmesnika. V to skupino
proizvajalcev sodijo USData (SCADA
- FactoryLink in orodje MES Xfactory),
Wonderware (orodje MES Intrack/
FactorySuite), ORSI (SCADA Cube).
proizvajalci sistemov ERP
V nasprotju s sistemi MES, ki omogočajo dostop do informacij o proizvodnih operacijah in virih ter odločanje
na osnovi le-teh, sistemi ERP procesirajo te podatke v daljšem časovnem obdobju (v dnevih, tednih ali mesecih).
Trendi razvoja teh orodij se kažejo v
integraciji s sistemi MES (vmesniki do
sistemov MES). Nekateri proizvajalci
pa razvijajo tudi svoja orodja MES,
npr. orodje SAP PP-PI (SAP).
ostali proizvajalci sistemov MES
V to skupino sodijo proizvajalci, ki so
svoj razvoj usmerili le na področje sistemov MES za specifično vrsto
proizvodnje. Sem sodijo npr. orodja
Factory Operations Executive (IBM),
Workstream (Consilium), pa tudi
OpenBatch (PID Inc./ Sequencia), ki
je namenjeno za podporo šaržnih
procesov.

Orodje Xfactory
Orodje Xfactory proizvajalca USDATA je
vizualno objektno orientirano orodje za
modeliranje in implementacijo proizvodnih MES sistemov. Omogoča sledenje in
upravljanje vseh elementov proizvodnje v
realnem času, t.j. izdelkov, materialnih
tokov, kakovosti, materialnih in človeških
virov ter posredno stroškov (Slika 2).
Funkcije sistema Xfactory, ki zapolnjujo
vrzel med sistemi ERP in sistemi za podporo fizičnega nivoja so naslednje:
Nadzor nad proizvodnjo
Funkcija nadzora nad proizvodnjo omogoča pregled nad trenutnim stanjem proizvodnje. Spremlja se izvajanje tekočega
plana proizvodnje preko izvajanja delovnih nalogov, količina izmeta, stanje zalog
materiala in polizdelkov v proizvodnji ter
posebne situacije (t.j. alarmi, zastoji).
Nadzor nad proizvodnimi viri
Funkcija omogoča pregled nad zasedenostjo in trenutnim stanjem proizvodnih
virov. Med proizvodne vire štejemo naprave, orodja, material in ljudi, ki so
vključeni v proizvodni proces.
Sledenje in genealogija izdelkov
Sledenje izdelave izdelka nam zagotavlja informacijo o tem, v kateri fazi izdelaJANUAR 2000 25
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kom,
tretji nivo zagotavlja povezavo z relacijsko podatkovno bazo vrste odjemalec/strežnik, SQL strežnik ali drugimi
ODBC-združljivimi podatkovnimi bazami.

Komunikacija s tehnološko opremo in čitalci črtne kode ter prenos podatkov v sistem Xfactory je lahko izvedena preko sistema SCADA, ki ima vlogo procesnega
vmesnika ali drugih protokolov za komunikacijo s procesno opremo (npr. protokol
OPC).

Slika 2 Funkcije sistema XFactory
ve se nahaja posamezen končni izdelek.
Genealogija omogoča vpogled v zgodovino izdelave posameznega izdelka preko podatkov o vgrajenih polizdelkih, materialu, tehnoloških in kontrolnih operacij.
Sledenje in genealogija je zagotovljeno s
sistemom označevanja in identifikacije
posameznih polizdelkov v proizvodnem
procesu in vgrajenega repromateriala.
Upravljanje z dokumenti
Ta funkcija omogoča dostop in vpogled v
dokumente, ki se nanašajo na posamezno delovno operacijo ali delovno mesto v
tehnoloških oddelkih. To so kosovnica,
navodila za delo (tehnološki list),
tehnološke sheme, standardni postopki
operacij, itd.

realizaciji, podatki o izmetu), itd.
Arhitektura
Arhitekture sistema XFactory je zasnovane na objektno-orientiranih tehnologijah
ter arhitekturah odjemalec/strežnik (Slika
3). Sistem je osnovan na operacijskem sistemu Windows NT in Microsoftovi arhitekturi porazdeljenih medmrežnih aplikacij (DNA, angl. Distributed interNet
Applications architecture):
l prvi nivo povezuje komponente sistema Xfactory z odjemalci,
l srednji strežniški nivo povezuje sistem
z Microsoftovim transakcijskim strežni-

Zagotavljanje učinkovitosti
proizvodnje
Sistem XFactory omogočajo poročanje o
dejanskih učinkih proizvodnih operacij v
primerjavi z zgodovino in pričakovanim
planom. Med pokazatelji učinkov so
naslednji parametri: izkoristek in razpoložljivost virov, čas izdelave določenega
izdelka, skladnost s planom in kakovostne
karakteristike.
Upravljanje kakovosti
Sistem XFactory zagotavlja podatke, ki
omogočajo kontrolo kakovosti.
Proizvodna dokumentacija
Sistem XFactory omogoča generiranje
različnih proizvodnih poročil: izmenska
poročila (t.j. podatki o realizaciji, podatki
o izmetu), dnevna poročila (t.j. podatki o
26 JANUAR 2000
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Tri-nivojska arhitektura zagotavlja mnoge
prednosti:
l ločitev podatkovne baze podjetja,
postaj odjemalcev ter poslovnih pravil in programov,
l zagotavlja optimizacijo povezav med
odjemalci in podatkovno bazo,
l porazdeljeno procesiranje omogoča
večjo hitrost in prepustnost prenosa
podatkov,
l zagotavlja centralizirano upravljanje
s sistemom,
l vzpostavljen sistem zaščite,
l uporaba t.i. tankih (angl. thin) odjemalcev.
Objektno-orientirana zasnova omogoča
povezljivost s sistemi zasnovanimi na odprtih standardih COM (angl. Component
Object Model)/DCOM (angl. Distributed Component Object Model),
OLE (angl. Object Linking and
Embedding), OPC (OLE for Process
Control), ActiveX Control in ODBC
(angl.
Open
Data
Base
Connectivity). Omogoča tudi širitev
funkcionalnosti sistema z uporabo
vgrajenega Visual Basic-a.
Konfiguracija sistema
Poznavanje proizvodnega procesa
je pogoj za modeliranje in konfiguracijo sistema Xfactory in podatkovne baze. Zasnova sistem Xfactory
zahteva definiranje osnovnih objektov proizvodnega procesa v okolju
Configuration Explorer:
l skladišč repromateriala in končnih
izdelkov,
l končnih izdelkov, polizdelkov in
vgrajenih materialov,
l proizodnih virov (t.j. tehnološka
oprema, orodja, ljudje),
l operacij (korakov) in
l proizvodnih poti. Proizvodne poti
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določajo zaporedje izvajanja operacij in
so povezane s potekom transportnih
sistemov.

Slika 4: Pogled
sistema Xfactory za
procesnega inženirja

Poleg objektov je potrebno definirati tudi
njihove atribute. Vsi podatki o teh objektih so shranjeni v relacijski podatkovni bazi sistema Xfactory.
Primer konfiguracije sistema Xfactory je
prikazan na sliki (Slika 4).
Podatkovna baza
Podatkovno bazo sistema Xfactory predstavlja Microsoft SQL server 7.0. ali
Oracle relacijska podatkovna baza. Za
neposredno delo s podatkovno bazo je
na voljo grafični vmesnik, preko katerega
lahko administrator izvaja vse funkcije
upravljanja z bazo (Slika 5).

Slika 5: Xfactory
podatkovna baza

Implementacija sistema Xfactory ne zahteva posebnega administriranja vključene
podatkovne baze. Podatkovne strukture
sistema se v nobenem primeru ne spreminjajo (seveda pa lahko dodajamo po
lastnih potrebah svoje baze oz. Tabele).
Osnovno vzdrževanje baze je torej
omenjeno na periodično shranjevanje
vsebine.
Slika 6: Pogled
sistema Xfactory za
operaterja

Uporabniški vmesniki
Najpogostejši uporabniki sistema so:
l operater,
l vodja proizvodnje in
l manager.
Operater uporablja sistem Xfactory za
spremljanje proizvodnje preko delovnih
nalogov. Poleg uporabe standardnih
odjemalcev sistema XFactory, t.j. WIP
Clientov (Slika 6), so potrebni uporabniški vmesniki razviti tudi v višje nivojskem
programskem jeziku Microsoft Visual
Basic.
Ažurni podatki o proizvodnji pa so predvsem pomembni za managerje, ki sprejemajo poslovne odločitve. Spremljanje in
navigacija skozi podatke o proizvodnem
procesu v realnem času in skozi zgodovino omogoča Production Explorer (Slika
7). Poleg treh različnih pogledov je v sistem Xfactory integriran tudi generator
poročil.

Slika 7: Pogled
sistema Xfactory za
managerja

Lastnosti
Sistem Xfactory je razvit na osnovi
arhitekture WindowsDNA iz generičnih
zahtev sistemov MES. Konsistentno objektno-orientirano načrtovanje in razvoj sistema z orodjem Xfactory poenostavi proAVTOMATIKA

JANUAR 2000 27

AVTOMATIKA

Sistem za upravljanje proizvodnih procesov

Z DRUŠTVOM AVTOMATIKOV
SLOVENIJE NA OBISKU V
TOVARNI SLADKORJA ORMOŽ
Avtor: Branko Badrljica

K

ot vam je mogoče že
znano, se je revija Avtomatika praktično vpisala v članstvo društva avtomatikov, ki v okvirih tehnološke vertikale združuje vodilne domače proizvajalce in
ponudnike storitev na tem področju...

Slika 3 Arhitektura sistema XFactory
ces integracije na vseh nivojih in omogoča:
l modeliranje proizvodnih informacij vizualno s pomočjo grafičnih objektov, enostavna konfiguracija sistem z uporabo
metode "primi-spusti",
l enostavno vzdrževanje sistema in on-line rekonfiguriranje v
primeru sprememb proizvodnega procesa,
l prilagajanje sistema kompleksnosti proizvodnje v razponu
od majhnih do velikih ter enostavna širitev sistema,
l konsistentno integracijo z obstoječimi sistemi SCADA/ERP/
CMMS.
Učinki
Uvedba sistema Xfactory zagotavlja vpogled v operacije
proizvodnega procesa v realnem času in s tem prispeva ažurne
informacije sistemu za planiranje in sistemom za vodenje
proizvodenje. Rezultati analiz kažejo na številne pozitivne
učinke, ki se pojavijo z uvedbo sistema MES Xfactory. Izražajo
se v obliki zmanjšanja nastavitvenih časov, zmanjšanja zalog,
izpolnjevanja zahtev zakonske regulative in naročnikov, hitrega
odziv na zahtevane spremembe ter zniževanje cene.
Vplivi na poslovne učinke pa so vidni kot izboljšanje
odločitvenih aktivnosti na osnovi podatkov v realnem času,
izboljšanje podpore naročniku in točnost dobavnih rokov, fleksibilnost proizvodnje, zmanjšanje administrativnih stroškov z eliminacijo papirnatega poslovanja ter pogoji dela.
Zaključek
Cilji uvajanja sistemov MES so dvig kakovosti končnih izdelkov,
skrajšanje odziva na zahteve trga in dvig rentabilnosti proizvodnega procesa. Med drugim ima uvajanje sistemov MES tudi
pomembno vlogo pri pridobivanju standardov ISO 9000/
14000.
Za zagotovitev teh ciljev je potrebno na problematiko računalniškega vodenja proizvodnje in razvoja informacijskih sistemov gledati celovito. S tega vidika je potrebno gledati tudi
uvajanje MES sistemov v podjetje kjer imajo pomembno vlogo
predvsem sistemski integratorji. Sistem Xfactory sodi med
zmogljiva MES orodja, s katerim lahko izpolnimo te zahteve. n
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V znak pozornosti in zaupanja nas je g. Stanko Strmčnik z inštituta Jožef Štefan povabil v imenu društva avtomatikov na
ekskurzijo v Tovarno sladkorja Ormož. Društvo avtomatikov
Slovenije ima v tem trenutku približno 150 članov, s tem, da ta
številka počasi a vztrajno narašča. Prepričan sem, da boste o
Društvu Avtomatikov Slovenije na naših straneh še kaj prebrali,
dodatne informacije pa trenutno lahko najdete na http://www.das.uni-mb.si.
V tovarni sladkorja
smo (poleg sladkorne repe v velikih količinah) imeli kaj videti. Mogoče bi
moral priznati, da
sem celo stvar malo
podcenjeval, preden sem si jo imel
priložnost ogledati. Sesekljati in skuhati repo se mi v osnovi ne
zdi velika znanost, saj je sladkor znan človeštvu že od nekdaj.
Kaj je torej tako posebnega v proizvodnji tako osnovne dobrine?
Odgovor je ravno v preprostem postopku pridobivanja. Ker je
osnova postopka tako preprosta, so jo mnoge revnejše države
z zelo poceni delovno silo izkoristile kot način pridobivanja
deviz z izvozom. Posledica tega je izrazito nizka cena sladkorja v svetu in potreba proizvajalcev v razvitih deželah po zelo
učinkovitih proizvodnih postopkih. To pa je moč doseči z vztrajnim nadzorom proizvodnje in avtomatizacijo proizvodnih
postopkov. Vse to sem dojel. Tovarna sladkorja se ima s čim
pohvaliti, saj je uspešno prestala izzive svetovne konkurence in
se kljub vsemu razvija in napreduje. Manjka mi pa bistvo - zakaj
jim to uspeva ? Gre za posebne izboljšave postopkov, ki jih poznajo tudi drugje v svetu, ali pa morda samo za disciplinirano
sledenje modernizacijskim spremembam, ki so ob poceni
delovni sili dali rezultate ?
Mislim, da bi bila ena od naslednjih številk revije dobra
priložnost za izčrpnejši članek...
n
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Dialog človek/stroj - upravljalni terminali

UPRAVLJALNI
TERMINALI

Vmesniki med človekom in strojem
Avtor: Darko agar, univ. dipl. in.

V

preteklosti so različne industrijske procese upravljali pretežno s pomočjo stikalnih komandnih pultov in plošč, v katere
je bila vgrajena množica stikal, potenciometrov
in preklopnikov ter signalnih lučk, analognih
instrumentov, števcev itd. Zaradi velikega števila elementov in mehanskih gibljivih delov je
pogosto prihajalo do napak. V nekaterih primerih so bile stikalne plošče celo najšibkejši člen v
verigi upravljanja procesa.
Odkrivanje napak je bilo počasno in dolgotrajno. S prihodom programabilnih
krmilnikov se je menjal tudi način prikaza
in spreminjanja procesnih spremenljivk in
pojavijo se prvi elektronski upravljalni terminali, ki vsebujejo mikroprocesor.
Poleg veliko večje zanesljivosti delovanja
upravljalnih terminalov je bistveno nižja
tudi njihova cena. Za primerjavo navedimo, da lahko manjši terminal, ki stane
pod 150.000 SIT, zamenja stikalno
ploščo z nekaj sto stikali, števci in drugimi
instrumenti. Včasih cena enega samega
instrumenta lahko doseže ceno manjšega
terminala.
Različni tipi upravljalnih
terminalov
Med opremo, ki je namenjena dialogu
človek/proces v upravljanju manjših pro-

cesov ali strojev, sodijo: prikazovalniki teksta, manjši
upravljalni terminali ter večji
grafični terminali. Ta sicer
groba razvrstitev zajema
množico proizvodov od najmanjših dvovrstičnih prikazovalnikov teksta do zmogljivih grafičnih terminalov, ki so v vsem primerljivi z industrijskimi
delovnimi postajami.
Tehnologija, uporabljena v upravljalnih
terminalih, je podobna tisti, ki jo uporabljajo programabilni krmilniki, zato je primerljiva tudi njuna zanesljivost delovanja.
Običajno vsebujejo mikroprocesor, ki
omogoča delovanje naprave same in služi za komuniciranje z drugimi napravami. Najpogosteje sta krmilnik in terminal
povezana v zaključen upravljalni sklop. Terminal pripravimo za delo tako, da na
PC računalniku s pomočjo
posebnega programa pripravimo tekste, definicije
tipk, strukturo menujev itd.
Pripravljene definicije prevedemo v binarno obliko, pri
tem se izvede samodejna
kontrola napak. Binarno datoteko nato preko serijskege
povezave vpišemo v EEPROM-e terminala. Delo je
torej zelo podobno programiranju krmilnika, vendar veliko enostavnejše, saj
je bistveno manjše število
AVTOMATIKA

funkcij, ki jih opravlja terminal. Programska orodja so narejena za uporabo v
WINDOWS okolju in dovolj prijazna, da
ne zahtevajo poznavanja posebnega
programskega jezika ali sintakse. Program nas vodi skozi sistem menujev v katerih izbiramo definicije in pišemo sporočila, tako da ne moremo narediti nikakršnih
sintaktičnih napak ('bug free'). Za tiste, ki
že imajo izkušnje z industrijskimi krmilniki,
je delo zelo enostavno.
Kompatibilnost z različnimi
proizvajalci
Terminali imajo običajno dvoje serijskih
vrat: ena za programiranje in druga za
priključitev na industrijski krmilnik. Večji
proizvajalci krmilnikov (Siemens, AEG,
ABB, A&B ...) izdelujejo svoje terminale,
ki imajo to slabost,
da jih lahko priključimo izključno na krmilnike istega proizvajalca. Nekateri

proizvajalci so se specializirali izključno za proizvodnjo terminalov (LAUER, Nemčija), zato se trudijo,
da bi bilo terminale možno priključiti na
krmilnike različnih proizvajalcev. Terminale LAUER lahko priključimo na krmilnike
vseh pomembnih svetovnih proizvajalcev
(firma nudi blizu 100 gonilnih programov
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za krmilnike 30 različnih proizvajalcev).
Večino proizvodov firme LAUER je možno
priključiti tudi neposredno v industrijske
mreže Interbus-S, Profibus-DP, S7 MPI ali
ARCNET, kjer so lahko istočasno sodelujejo s proizvodi različnih proizvajalcev.
Prikazovalniki sporočil, alarmov
in procesnih spremenljivk
Prikazovalnike teksta ločimo od upravljalnih terminalov predvsem po tem, da so
pretežno namenjeni prikazu sporočil in
podatkov iz krmilnika, imajo pa omejeno
število tipk za upravljanje. Za prikaz
običajno uporabljajo eno od naslednjih
tehnologij: VFD (vakum florescenčna) ali
LCD (tekoči kristali). Prva omogoča zelo
dobro vidljivost, saj so segmenti, ki sestavljajo črke, viri svetlobe. Pri LCD prikazovalnikih je sicer vidljivost slabša, vendar so veliko cenejši. Vidljivost lahko bistveno izboljšamo s postavitvijo svetlobnega vira za tekoče kristale. To metodo
("back lighting") uporabljajo vsi najnovejši LCD prikazovalniki.
Prikazovalniki teksta so običajno dvo ali
štiri vrstični. Nekaterim modelom so dodane tipke za potrjevanje alarmnih stanj,

za potrjevanje sporočil ali za premikanje
po vrsticah daljšega sporočila. Med tekstom so lahko prikazane tudi procesne
spremenljivke. Na nekatere lahko priključimo tiskalnik v industrijski izvedbi, ki vsa
prispela sporočila in posege arhivira na
neskončni papir. Zanimivi so tudi prikazovalniki, na katere lahko neposredno priključimo signale (24V=) iz procesa. Prisotnost signala aktivira naprej definirano
alarmno sporočilo. To je najcenejši način
izpisovanja sporočil o dogajanju v procesu, saj lahko deluje brez programabilnega krmilnika. Zmoglivejši prikazovalniki z
več tipkami se že približajo funkcionalnosti manjših upravljalnih terminalov.
Upravljalni terminali
Upravljalni terminal ima poleg prikazovalnika, ki je lahko črkovni ali grafični, še
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abecedno tipkovnico, numerično tipkovnico za vnos parametrov in funkcijske tipke. Te so običajno membranske in s posebno zaščitno folijo zaščitene pred zunanjimi vplivi. Funkcijske tipke imajo vgrajene rdeče in zelene svetleče (LED)
diode, ki jih lahko programsko poljubno
prižigamo (npr. operaterju sporočamo,

katere tipke trenutno lahko pritisne).
Glede na število in velikost sporočil ter
število procesnih spremenljivk, ki jih
želimo prikazati, izberemo terminal, ki
ima ustrezno velikost zaslona, pomnilnika
in ustrezno število tipk. Tekste, ki jih
pripravimo za prikazovanje, razporedimo v več skupin: delovni teksti (sporočajo
regularne spremembe procesa), alarmni
teksti (sporočajo nepravilnosti v procesu,
zato imajo prioriteto pri prikazu), teksti
pomoči (s pritiskom na tipko "POMOČ"
lahko v vsaki točki upravljanja dobimo na
prikazovalniku navodilo za nadaljnje
postopke), imena funkcij (ker je funkcijskih
tipk na terminalu običajno manj kot vseh
funkcij, vsaki funkcijski tipki lahko sproti
določimo trenutno funkcijo). Funkcije so
razporejene po hierarhično urejeni
drevesni strukturi menujev.
Terminal s svojim programom omogoča,
da samo z osmimi funkcijskimi tipkami
upravljamo drevesno strukturo s skupaj
225 menuji. Kot vidimo, torej tudi z najmanjšim terminalom lahko obvladujemo
dokaj obsežen proces.
Število in tip terminalov za vodenje določenega procesa izbiramo glede na
velikost procesa. Za upravljanje enega
stroja običajno uporabimo en ustrezno
velik terminal, za večje procese ali tekoče
linije pa izberemo po en terminal na
vsako delavno mesto oziroma na vsak
zaključen del procesa. Terminali lahko
komunicirajo z najbližjim krmilnikom ali
pa so vključeni neposredno na industrijsko mrežo (npr. Profibus, Interbus, MPI…)
AVTOMATIKA

Prednosti in slabosti
Za zaključek si oglejmo nekaj razlogov
za pogostejšo uporabo upravljalnih terminalov in pomislekov ob drugačnih rešitvah. Pri konstruktorjih strojev pogosto naletimo na razmišljanja, da z uporabo
industrijskega ali celo navadnega PC računalnika odpremo neomejene možnosti
za izvedbo kvalitetnega nadzornega sistema. Prednosti, ki jo
prinese odprtost sistema in možnost uporabe velikega števila različnih programskih orodij, pa po
drugi strani nasprotuje manjša
zanesljivost delovanja in večja
kompleksnost uporabe. Uporabnik mora na dodatna usposabljanja, če hoče izkoristiti vse zmožnosti programskih orodij. Čeprav
se zdi ideja o dodatnem usposabljanju sprejemljiva, oziroma "v
duhu časa", pa v praksi to ni vedno tako enostavno. Na strojih
(npr: lesno obdelovalnih, kovinarskih,
strojih za brizganje plastike itd.) po pravilu delajo nekvalificirani delavci, za katere
mora biti dialog človek/stroj zelo enostaven in zaščiten proti napakam pri uporabi. Največjo stopnjo varnosti v tem pogledu nam nudijo upravljalni terminali, ki delujejo na podoben način kot programabilni krmilniki. Ko programe očistimo logičnih napak, delujejo zelo zanesljivo. Uporabnik ostane vedno znotraj zaključene
in uporabniško prijazne aplikacije. Ta je
vpisana v EEPROM-ih in možnosti za napako so majhne. Kot smo že omenili, s
sposobnimi grafičnimi terminali (npr.
LAUER PCS 9000), ki tudi po moči ustreza PC računalniku, lahko dosežemo na
prvi pogled popolnoma enak način
upravljanja. Vendar je zanesljivost delovanja bistveno večja pri grafičnem terminalu, ki ohranja zaprt način delovanja.
Uporaba terminalov seveda ne izključuje
možnosti, da manj zahtevne obdelave
izvajamo na dodatnemu računalniku tipa
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Proizvodnja in testiranje upravljalnih terminalov (vlaga, temperatura, vibracije,...)
PC .
Za proizvajalce strojev je zanimiva možnost, ki jo ponujajo nevtralni proizvajalci
upravljalnih terminalov, da za majhno
doplačilo lahko sodelujejo pri oblikovanju zunanjega izgleda terminala, vključno
z uporabo lastnega logotipa in barve terminala. Dejstvo, da terminale lahko priključimo na različne krmilnike, ustreza
proizvajalcem strojev, ker ti pogosto dobijo od naročnikov zahtevo po vgradnji različnih krmilnikov. Dovolj je, da zamenjajo
gonilni program, medtem, ko ostane
osnovni program v terminalu, uporabniški
priročnik in zunanji izgled stroja nespremenjen.
Predvsem se izredno poenostavi serijska
proizvodnja strojev in njihovo vzdrževanje. Terminale z že vpisanim programom
samo pritrdijo na stroj in električno priključijo, dodatni posegi programerjev niso
potrebni. Poenostavi se tudi vzdrževanje
strojev, saj v seznam rezervnih delov lahko vpišemo tudi določeno verzijo programa vpisanega v EPROM. V nasprotju je
težje vzdrževati naprave, ki jim uporabniki lahko poljubno spreminja programski
del.
Pogosta napaka pri projektiranju dialoga
pri kompleksnih proizvodnih procesih je
tudi pretirana centralizacija upravljanja.
V želji po zniževanju stroškov proizvodnje z ukinjanjem delovnih mest se pogos-

to izpuščajo nižji nivoji upravjanja. Ker je
popolna centralizacija upravljanja možna in celo cenejša, se pogosto vsi vhodno/izhodni signali nadzirajo neposredno
s centralnega komandnega prostora.
Boljša alternativa, ki je nekoliko dražja,
vključuje lokalno vodenje manjših procesov s pomočjo operaterskih terminalov
(terminali priključeni neposredno na
krmilnike).
Terminali so fizično lahko nameščeni v
proizvodnih prostorih, lahko pa tudi v
centralni sobi za upravljanje. Na njih
vodimo delne zaokrožene procese in
tako zvečamo preglednost in fleksibilnost
celotnega sistema. Terminali iz nižjega
nivoja upravljanja so podrejeni centralnim delovnim postajam, ki so razbremenjene podrobnosti upravljanja delnih procesov. Tak hierarhično porazdeljen način
upravljanja običajno uporabimo pri zelo
kompleksnih procesih, kjer ne želimo, da
postane centralno upravljanje preveč
komplicirano in nepregledno. Če so terminali nameščeni v prostoru za centralno
upravljanje, je možno tudi zmanjševati
število osebja, saj je ravno večja preglednost in enostavnost upravljanja pogoj za
zmanševanje števila operaterjev.
Zaključek
Podani so le nekateri argumenti za pogostejšo uporabo upravljalnih terminalov.
Našteli bi jih lahko še več, vsi pa so namenjeni načrtovalcem rešitev s področja
avtomatizacije in procesnega vodenja v
premislek. Gotovo bodo spoznali nekatere prednosti takega načina upravljanja in
tudi sami, iz lastnih izkušenj dodali kak
zanimiv aspekt, ki ni obdelan v tem članku.
Dialog človek-stroj izveden s pomočjo
upravljalnih terminalov v zadnjem času
zelo hitro prodira v proizvode široke
potrošnje: zabavna elektronika, hišni
aparati, industrijska elektronika itd. Komunikacija s pomočjo tipk in prikazovalnikov
je verjetno najbolj pogost način upravljanja različnih naprav. Z njo se spoznajo že
otroci na svojih igračah. Logika takšnega
načina upravljanja je postala že del
človekovih vsakdanjih miselnih procesov.
Na obzorju je sicer že nov način dialoga
s strojem - pogovarjanje. Potekajo prvi
poskusi upravljanja z izgovorjeno besedo, vendar bo prav gotovo še lep čas
napisani tekst bolj zanesljiv in cenejši
način komuniciranja med človekom in
strojem.
n
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Ulica bratov Ulčakar 114
1000 Ljubljana
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Nemška kakovost...
...nizke cene!
Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, MSF, EX-TEC,
INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, INDUCODER
SCADA sistem za vodenje procesov

Simply
the best!
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oprema in
sistemi za
avtomatizacijo
ROBOTINA d.o.o.

Industrijska c. 2b, 6310 Izola
Tel.: 066 647-203, Fax: 066 648-218

www.robotina.com
V LETU 2000 BO ČAS
TEKEL ŠE HITREJE ZATO:
m NAJ ZA VAS DELA
ZANESLJIVA OPREMA:
programirljivi krmilniki (PLC) in
frekvenčni pretvorniki HITACHI, univerzalni operaterski
paneli EXOR, komunikacijski
vmesniki HMS, mehki zagoni
elektromotorjev in zaščita motorjev SOLCON, PID regulatorji, prikazovalniki in merilne celice GEFRAN, naprave za merjenje nivojev NIVELKO, zaščitna stikala, filtri,...
m PREPUSTITE VODENJE IN
NADZOR INTELIGENTNIM
SISTEMOM:
avtomatizacija sistemov in procesov, inteligentne zgradbe,
centralni krmilno nadzorni sistemi, izvedba aplikacij po vaši
meri,...

m OBJEKTE IN PROCESE PA
LAHKO MEDTEM UPRAVLJATE S KATEREGA KOLI
KONCA SVETA:
WIZCON for Internet
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Rešitev klimatizacije v
predilnici Litija
Avtor: Marjan Strnad, univ. dipl. in., Robotina d.o.o.

P

redilnica Litija je edina predilnica v
Sloveniji, ki je po letu 1990 s kakovostjo in ceno svojih izdelkov zadovoljila zahodne trge, kar ji je omogočilo obstoj in nadaljnji razvoj. Z nekaj več
kot 500 zaposlenimi letno izdelajo med
3 in 4 tisoč ton preje, od tega kar 85% za
tuji trg. Njihovi partnerji širom Evrope so
modne tkalnice, modna pletilstva, oz. vodilne barvarne, proizvajalci pohištvenega in dekorativnega blaga in izdelovalci
prej za ročno pletenje.
Problem
Nenehno spreminjanje tehnologije in
osvajanje novih izdelkov zahteva prilagodljivost celotnega proizvodnega procesa
in infrastrukture. Delež porabljene energije na enoto proizvoda predstavlja precejšen del stroškov proizvodnje. Znaten delež dragocene energije se porabi za klimatizacijo proizvodnih prostorov. Problemi primerne klime v predilnicah so nekoliko drugačni kot v poslovnih stavbah in
drugih vrstah proizvodnje, kjer se želi
predvsem povečati udobje ljudi ali pa
maksimalno prezračevati proizvodne prostore. V predilnicah je sistem za klimatizacijo del proizvodnje, saj mora zagotoviti primerno vlago, kar neposredno
vpliva na kakovost preje. Kot del proizvodnje se mora obseg vlaženja tudi čimbolj prilagoditi obsegu proizvodnje.
Konkretni problem v Predilnici Litija so bili

predimenzionirani motorji ventilatorjev klimatov, ki so bili prilagojeni potrebam starejših strojev. Avtomatika ni omogočala
nikakršnega prilagajanja in nadzora. Pri
starejših klimatih so bili problematični tudi
rezervni deli avtomatike.
AVTOMATIKA

Rešitev
Predilnica je sprejela naš predlog, da
namesto popolne zamenjave klimatov, ki
bi zahtevala obsežne gradbene in s tem
instalacijske posege, zamenjamo le krmilja in s tem izboljšamo karakteristiko in
obvladljivost obstoječih klimatov. Vsem
ventilatorjem smo prigradili vodenje
preko frekvenčnih regulatorjev Hitachi,
kar je omogočilo optimiranje pretoka
zraka in s tem zmanjšanje porabljene
energije. S frekvenčnim regulatorjem na
črpalki smo nadomestili tudi regulirni ven-

til v regulacijskem krogu vlaženja.
Posamezne skupine klimatov upravljajo
neodvisni krmilniki Hitachi H-252, ki so
povezani v mrežo. Nastavitve parametrov in nadzor ter arhiviranje podatkov
omogoča SCADA program WizFactory,
za lokalno vodenje in nadzor pa služijo
operaterski paneli UniOP.
Dosedanji rezultati kažejo, da obnovljen
sistem prihrani najmanj 30% energije.
Zagotavljanje stalne vlage ni nikakršen
problem več, kar se odraža na bistveno
izboljšani kakovosti preje in zmanjšanju
izpadov, oboje skupaj pa povečuje produktivnost. Zaradi odličnih rezultatov so
se v Predilnici Litija odločili v bodoče urediti še preostale klimate, ki trenutno še
delujejo po starem načinu.
n
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Ekologija - Sistemi za izvajanje trajnih meritev emisije

SISTEMI ZA IZVAJANJE
TRAJNIH MERITEV EMISIJE
Avtor: dr. Jurij Èretnik

V

arovanje okolja, razen osveščenosti in zavesti
ljudi ter podjetji, zahteva tudi zakonodaja. V delu
je predstavljena celovita rešitev izvajanja monitoringa na področju varovanja zraka s poudarkom na
emisiji. Slovenska zakonodaja zahteva prve, občasne in
trajne meritve emisije. Prve meritve se izvedejo po
prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira onesnaževanja in nove ali rekonstruirane čistilne naprave
odpadnih plinov. Občasne meritve se izvajajo periodično
in sicer v obdobjih od enega do treh let. Na večjih objektih se izvajajo trajne meritve s kontinuirnimi merilniki in sistemi avtomatskega vrednotenja. V delu podajamo zahteve za izvajanje avtomatskega
merjenja in avtomatskega vrednotenja trajnih meritev, ki so jih slovenska
podjetja dolžna vzpostaviti v doglednem času.
Ključne besede: varovanje zraka, emisija, trajne meritve emisije, avtomatsko
merjenje, avtomatsko vrednotenje.
1 UVOD
Varstvo okolja danes v družbi zavzema
vedno pomembnejše mesto. Razen splošne osveščenosti in zavesti ljudi ter podjetji, pa varovanje okolja zahteva tudi
zakonodaja. Razen splošne zakonodaje
področje varovanja okolja urejajo predvsem:
l predpisi iz področij urejanja prostora
in varstva okolja ter
l tehnični predpisi in kakovost, kamor
spadajo:
l merila in merske enote,
l tehnični predpisi in normativi ter
l standardi.
V Sloveniji so avgusta 1999 (Uradni list
št. 59/1999) začeli veljati trije novi
zakoni:
l zakon o standardizaciji,
l zakon o akreditaciji in
l zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti,
ki skupaj z že uveljavljenimi zakoni predstavljajo podlago za vzpostavitev evropsko skladne tehnične infrastrukture, ki bo
omogočala prost pretok blaga. Tako je
vzpostavljena ustrezna zakonska podlaga za sprejem tistih tehničnih predpisov,
ki jih naša država mora sprejeti, če hoče
postati polnopravna članica EU. Pri tem
je pomembno predvsem poudariti, da
zakon neposredno ne prenaša posamez-

nih tehničnih direktiv v slovenski pravni sistem. Daje pa širok okvir za pravilno
postavitev sistema ob polnem upoštevanju nekaterih temeljnih aktov EU in prakse
na področju tehnične zakonodaje in načina delovanja tehnične infrastrukture.
Varstvo okolja pokriva področja zraka,
voda, tal, odpadkov, elektromagnetnega
sevanja, hrupa, smradu in druga. V nadaljevanju se bomo omejili le na področje varovanja zraka in sicer na področje
emisije.
2 SLOVENSKA EMISIJSKA
ZAKONODAJA
Področje varovanja zraka oziroma emisije /1/ urejajo v Sloveniji naslednje uredbe, ki so bile objavljene v uradnem listu,
o emisji snovi v zrak iz:
l nepremičnih (stacionarnih) virov onesnaževanja - splošna, št. 73/94, spremembe in dopolnitve, št. 68/96,
l kurilnih naprav, št. 73/94, spremembe in dopolnitve, št. 51/98)
l sežigalnic odpadkov in pri sosežigu
odpadkov, št. 73/94, v pripravi so
spremembe in dopolnitve,
l naprav pri pridobivanju aluminija, št.
73/94,
l naprav za proizvodnjo keramike in
opečnih izdelkov, št. 73/94,
l naprav za pridobivanje cementa, št.
AVTOMATIKA

73/94,
naprav za izdelavo sive litine, ferozlitin
in jekla, št. 73/94,
l nepremičnih motorjev z notranjim
izgorevanjem in nepremičnih plinskih
turbin, št. 73/94, spremembe in dopolnitve, št. 51/98,
l naprav za vroče pocinkanje, št.
73/94,
l lakirnic, št. 73/94,
l naprav za proizvodnjo in predelavo
lesnih tvoriv, št. 73/94,
l naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, št.
73/94.
Za emisijo snovi v zrak je pomembnejša
še naslednja zakonodaja:
l Uredba o taksi za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
št. 68/96 spremembe in dopolnitve,
št. 2/97, 5/97, 24/98, 65/98,
51/99,
l Odredba o obliki in vsebini napovedi
za odmero takse za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida
za gorljive organske snovi, št. 28/99,
l Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, št. 70/96,
l Pravilnik o ravnanju z odpadki, št.
84/98,
l Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji,
št. 85/98.
l

3 ZAHTEVE ZA TRAJNE MERITVE
Glavne veličine, ki so vključene v prve
meritve in emisijski monitoring, so:
l žveplov dioksid in druge žveplove
spojine,
l dušikovi oksidi in druge dušikove spojine,
l ogljikov monoksid,
l organske spojine, predvsem ogljikovodiki razen metana,
l težke kovine in njihove spojine,
l prah; azbest kot lebdeči delci in vlakna, steklena in mineralna vlakna,
l klor in njegove spojine,
l fluor in njegove spojine ter
l kisik za potrebe normiranja.
Meritve emisije snovi v zrak se izvajajo
tako, da so rezultati meritev reprezentativni in primerljivi na podobnih virih onesnaževanja pri podobnih obratovalnih
pogojih. Merilni postopki in metode za
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meritve emisije snovi v odpadnih plinih ter
parametrov stanja in obratovanja se izvajajo ob upoštevanju smernic in standardov /1/. Za izvajanje meritev v okviru
emisijskega monitoringa se uporablja
merilna oprema, ki ustreza stanju tehnike.
Merilne naprave za izvajanje trajnih
meritev morajo imeti:
l zgornjo mejo merjenja, ki je najmanj
2,5 krat večja od predpisane mejne
vrednosti za koncentracijo, snovi, ki
se jo z napravo meri,
l avtomatsko interno preverjanje svojega delovanja in
l možnost ročnega preverjanja njihovega delovanja.
V splošnem se sme vgrajevati le ustrezno
certificirane merilne naprave - analizatorje.

Slika 1. Koncept sistema vrednotenja trajnih meritev emisije.

4. VREDNOTENJE EMISIJE
Emisija vira onesnaževanja se nanaša na
odpadne pline, ki niso razredčeni bolj kot
je to tehnično in obratovalno neizogibno.
Koncentracije se določajo v masnih enotah na enoto prostornine suhih odpadnih
plinov pri normnih pogojih /1/, to je pri
temperaturi 273 K (0°C) in tlaku 101,3
kPa. Če je poleg mejne emisijske vrednosti (MEV) v odpadnih plinih za
posamezni vir onesnaževanja določena
tudi računska vsebnost kisika v odpadnih
plinih, se izmerjene koncentracije preračunajo še po enačbi 1:
(1)

Slika 2: Koncept kompleksne izvedbe sistema vrednotenja trajnih meritev emisije - EMIDATE V 5.0 SLO, standardna konfiguracija za eno delovno mesto in nadzor delovanje
enega vira onesnaževanja.

kjer pomenijo:
EN ..... koncentracija pri predpisani računski vsebnosti kisika v mg/m3,
EM ..... izmerjena koncentracija snovi pri
normnih pogojih v mg/m3,
f ........ faktor preračunavanja oziroma
normiranja,
O2N ... računska vsebnost kisika v odpadnih plinih v vol.%,
O2M ... izmerjena vsebnost kisika v odpadnih plinih v vol.%.
V primeru, da ima vir onesnaževanja vgrajene čistilne naprave odpadnega plina,
se enačba za preračun na računsko vsebnost kisika upošteva le za obdobje, v katerem je izmerjena koncentracija kisika
nad računsko. Določilo velja le za izračun koncentracij tistih snovi, za katerih
zmanjševanje je čistilna naprava namen-
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jena. Pri podajanju emisije je potrebno
upoštevati še protokol /1/.
Tabela 1: Primeri izračuna nekaterih koncentracij.
CO [mg/m3] = CO [vpm] * 1,25
SOX [mg/m3] = {SO2 [vpm] + SO3 [vpm]}*2,860
NOX [mg/m3] = {NO [vpm] + NO2 [vpm]}*2,054
Prve in občasne meritve se izvajajo z več
posameznimi meritvami v času, ko je vir
onesnaževanja v obratovalnem stanju
največjega obremenjevanja okolja. Za vir
onesnaževanja, ki obratuje enakomerno
in ima stalno ali prekinjajoče ponovljiv
časovni vzorec obratovalnih razmer, se
meritve izvedejo z najmanj tremi
posameznimi meritvami v času značilnega obratovanja vira onesnaževanja in
dodatno z eno posamezno meritvijo v
času obnove zalog ali vstopnih surovin,
priprave na zagon ali čiščenja naprav ali
drugačnega obratovalnega stanja, ki ni
tipično za enakomerno obratovanje vira.
Za vir onesnaževanja, ki obratuje
neenakomerno in brez ponovljivega
časovnega vzorca obratovalnih razmer,
se meritve izvedejo z najmanj šestimi
posameznimi meritvami.
Trajne meritve emisije so obvezne, kadar
je prekoračena mejna količina za katero
koli od snovi, za katero so predpisane trajne meritve /1/. Trajne meritve se izvajajo s kontinuirnimi merilniki, ki omogočajo
avtomatsko merjenje. Avtomatsko merjenje je merjenje emisijskih veličin z merilniki,
ki z neprekinjenim vzorčenjem zagotavljajo merjenje trenutnih vrednosti v časovnih intervalih, ki niso daljši od desetih sekund in shranjevanje ali zapisovanje rezultatov merjenja trenutnih vrednosti.
Avtomatsko vrednotenje je sprotno vrednotenje avtomatsko izmerjenih trenutnih
vrednosti, izračunavanje povprečnih
vrednosti iz rezultatov avtomatskega merjenja, shranjevanje izračunanih povprečnih vrednosti na ustreznem elektronskem
mediju in izpis povprečnih vrednosti ob
koncu vsakega dneva.
Protokol opredeluje način zbiranja in obdelave podatkov, ki jih posredujejo sistemi za avtomatsko merjenje oziroma emisijske postaje (slika 1). Avtomastko vrednotenje oziroma protokol je v osnovi validiran računalniški program, ki ustrezno
izvaja protokolne algoritme:
l zajemanja podatkov,

Slika 4: Standardna konfiguracija za več delovnih mest in nadzor delovanjevečih virov
onesnaževanja.
povprečenja,
izračunavanja,
l vrednotenja,
l izpisovanja,
l posredovanja podatkov in
l arhiviranja podatkov.
Zajemanje podatkov omogoča ustrezna
strojna in programska oprema, katere
osnovni princip je podan na sliki 2.
l
l

V osnovi ločimo dva načina merjenja
emisije:
l mokro-kemično merjenje in
l avtomatsko merjenje.
Mokro-kemično merjenje je referenčno in

zato tudi pogojuje način vrednotenja avtomatskih meritev /1/. Kot osnovni interval je predpisan polurni interval povprečenja. Za vsako posamezno meritev se
izračuna polurne povprečne vrednosti
vseh koncentracij snovi v odpadnih plinih
in parametrov stanja odpadnih plinov.
Polurne povprečne vrednosti koncentracije snovi se preračuna na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov
pri normnih pogojih ter na računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je tak
preračun predpisan. Za ugotavljanje čezmernih obremenitev se za povprečne
vrednosti meritev štejejo tako izračunane

Slika 5: EMIDATE 2000, V5.0 SLO, primer vsebine ekrana na delovnem mestu.
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merjenje nivoja - tehtanje silosov
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proizvajalca
oizvajalca merilnih celic:

vrednosti koncentracij. Polurna povprečna vrednost (HAV - Half-hourly Avarage
Value) je rezultat dobljen iz osnovnih
podatkov v polurnem časovnem intervalu.
Polurna povprečna vrednost je veljavna,
če je za njen izračun pravilno izmerjenih
vsaj 50 % vseh izmerjenih trenutnih vrednosti znotraj polurnega intervala v času
obratovanja vira onesnaževanja. Iz veljavnih polurnih povprečnih vrednosti se
za vsak dan izračuna povprečno dnevno
vrednost.
Dnevna povprečna vrednost (DAV Daily Avarage Value) je aritmetično
povprečje polurnih povprečnih vrednosti,
izračunanih za obdobje koledarskega
dneva, v katerem vir onesnaževanja
obratuje. Dnevna povprečna vrednost je
veljavna, če je za njen izračun na razpolago vsaj 12 veljavnih polurnih povprečnih vrednosti.
Za ugotavljanje čezmerne obremenitve
se za povprečne vrednosti meritev štejejo
vse veljavne polurne (HAV) in dnevne
povprečne vrednosti (DAV). Za vrednotenje trajnih meritev mora biti na razpolago vsaj 80% veljavnih polurnih povprečnih vrednosti za vsak mesec posebej
v času obratovanja vira onesnaževanja.
Sistem avtomatskega vrednotenja mora
zagotavljati sprotno vrednotenje avtomatsko izmerjenih trenutnih vrednosti, izračunavanje povprečnih vrednosti iz rezultatov avtomatskega merjenja, shranjevanje
izračunanih povprečnih vrednosti na
ustreznem elektronskem mediju in izpis
povprečnih vrednosti ob koncu vsakega
dneva.

ževanja (slika 2) ali večih virov onesnaževanja in sicer iz enega ali več delovnih
mest (slika 4). Pri tem se koristijo vse zmogljivosti, ki jih nudi sistem SIMATIC in
mreža PROFIBUS.
Programski paket EMIDATE je uporabniško zasnovan, tako da lahko uporabnik
sam konfigurira ustrezne prikaze (slika 5),
poljubno preglejuje bazo podatkov, jih
izvaža in izpisuje. Standardno so izvedeni naslednji protokoli:
l dnevno poročilo,
l mesečno poročilo,
l mesečne prekoračitve,
l letne prekoračitve,
l letno poročilo,
l letna razpoložljivost
l sprememb in
l dogodkov.
6. ZAKLJUČEK
Področje ekoloških meritev je gotovo
najmlajše in zelo hitro razvijajoče. Varstvo narave in tudi zakonodaja zahtevata
vedno boljše ter točnejše meritve, pa tudi
stalni monitoring. Le s slednjim je namreč
mogoče dosledno izvajati politiko varovanja okolja. Trenutne potrebe v Sloveniji
so zagotoviti sistem nadzora in izvajanja
obratovalnega monitoringa, za kar je
predvideno prehodno obdobje. Dolgoročna projekcija potreb je zagotoviti kontinuiteto in ustrezno kakovost, kar zagotavlja sistem akreditacije in pooblastil.
Prepričani smo, da lahko slovenskim podjetjem ponudimo kvalitetno opremo in
ustrezno sistemsko podporo za izvajanje
obratovalnega monitoringa emisije snovi
v zrak.
n

5. EMIDATE

Uradni zastopnik
za Slovenijo:
Electra ST d.o.o.,

Tr ž a š ka 2 , L j u b l j a n a
Te l : + ( 0 61 ) 121 3 4 3 4 ,
214 8 7 0
F a x : + ( 0 61 ) 121 3 4 3 0 ,
219 2 3 3
E-mail: info@electra.si

V podjetju RACI d.o.o. smo skupaj s podjetjem SIEMENS razvili celovito rešitev
nadzora odpadnih plinov (slika 3). Tako
nudimo analizatorje (serija 6: ULTRAMAT, OXYMAT, FIDAMAT, serija ULTRAMAT 23) z ustreznim priborom (emisijske
postaje) in sistem za avtomatsko vrednotenje EMIDATE 2000 SLO. Sistem EMIDATE je validiran s strani TÜV Wells in prilagojen slovenski zakonodaji. Celotna sistemska programska oprema omogoča
posluževanje programa v slovenščini in
tudi ustrezne izpise v slovenščini.
Sistem je modularno zasnovan in omogoča pokrivanje posameznega vira onesna-
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Avtomatizacija procesov - aplikacija proizvodnje farmacevtskih izdelkov

V Metroniku že vrsto let uspešno
sodelujemo z Lekom na področju avtomatizacije proizvodnje in klimatizacije. Poznavanje specifičnosti farmacevtske industrije, bogate izkušnje na tem področju ter
odlične tehnične rešitve, ki jih ponujamo,
so bili osnovni razlogi, da so nam tudi
tokrat zaupali izvedbo računalniškega
vodenja proizvodnje ter nadzor in vodenje industrijskih klimatskih naprav v novem
obratu.
Kompleksnost tehnoloških procesov v farmacevtski industriji narekuje uporabo najsodobnejših orodij za računalniški nadzor in vodenje procesov. Za izvedbo sistemov avtomatizacije v farmacevtski
industriji - nov obrat pri tem ni bil izjema je bil na krmilno regulacijskem nivoju
izbran sistem ameriškega proizvajalca
OPTO 22. Sistem se odlikuje po veliki
procesorski moči, inteligentnih in varnih
vhodno-izhodnih enotah, edinstvenemu
načinu programiranja z diagrami poteka
ter modularni izvedbi. Njegova funkcionalnost, prilagodljivost in nabor standardnih vhodno-izhodnih modulov so
omogočili hitro in učinkovito izvedbo regulacijskih algoritmov, v katerih so upoštevane vse zahteve in specifičnosti merilno-regulacijske opreme (tipala temperature, vlage, pritiska, pogoni ventilov,
frekvenčni pretvorniki...), povezljivost na
tehtnice in dozirni sistem ter posluževalnih

Proizvodnja farmacevtskih
izdelkov v LEK-u
Avtor: Mitja Pir, univ. dipl. in.

L

ek je leta 1998 postavil nov obrat za
industrijsko proizvodnjo farmacevtskih
izdelkov. Projekt avtomatizacije obrata je
zaradi tehnološke zapletenosti postopkov in
procesov, ki se izvajajo v njem, ostrih pogojev
in mej delovanja sistema, posebnih zahtev farmacevtske proizvodnje ter zaradi potrebe po
vključitvi novega obrata v obstoječ sistem avtomatizacije in nadzora, zahteval veliko specifičnega znanja in izkušenj ter tesno sodelovanje strokovnjakov z različnih področij.
tablojev. Nadzorni sistem temelji na
uporabi SCADA programske opreme FIX
podjetja INTELLUTION iz ZDA. FIX je
eden od vodilnih programskih paketov na
trgu in je zelo dobro uveljavljen tudi v
Leku, saj imajo instaliranih že več kot 50
sistemov. Programski paket FIX je
primeren tako za manjše, enonadzorne,
kakor tudi za kompleksne, mrežne sisteme
vodenja. FIX odlikujejo odlična funkcionalnost, visoka stopnja zanesljivosti delovanja ter prijaznost do uporabnika.
SCADA računalniki komunicirajo s krmilno regulacijskim sistemom OPTO 22 prek

računalniške mreže ARCNET, ki zagotavlja zanesljiv in hiter prenos podatkov.
SCADA računalniki so povezani v informacijsko mrežo Leka, kar omogoča
spremljanje in shranjevanje različnih podatkov tudi na drugih (izbranih) računalnikih, vključenih v mrežo.
V okviru projekta sta bila izdelana dva
zaključena sklopa: nadzor in vodenje klimatskih naprav ter vodenje proizvodnje.
NADZOR
NADZOR IN VODENJE
VODENJE
KLIMAT
KLIMAT SKIH NAPRAV
NAPRAV
Sistem za nadzor in vodenje z učinkovitim
krmiljenjem petih klimatskih naprav v vseh
proizvodnih obratih vzdržuje vlažnost,
temperaturo in pritisk v predpisanih - zelo
strogo postavljenih mejah. Zahtevana sta
predvsem nastavljiva relativna vlažnost in
stalen nadpritisk, ki preprečuje vdor
nečistoč v prostore. Na nadzornem sistemu se prikazujejo in shranjujejo vsi vhodno/izhodni signali sistema ter posamezni
posegi operaterjev.

Slika 1: Shematski prikaz naprav za avtomatizacijo operacij na liniji
AVTOMATIKA

Uporaba nadzornega sistema, ki
omogoča tudi spreminjanje posameznih
parametrov obratovanja (želena temperatura, vlaga, pritisk, parametri regulacijskih algoritmov, alarmiranj...), je preprosta in uporabniško prijazna. V primeru
okvare naprav sistema ali odstopanja
parametrov (vlaga, temperatura, pritisk)
od predpisanih sistem alarmira uporabnika in hkrati natančno določi napako.
Stalno se shranjujejo vsi podatki o stanju
v proizvodnih prostorih, kot tudi podatki
pomembni za samo obratovanje naprav.
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RAČUNALNIŠKO
RAČUNALNIŠKO VODEN
VODEN SISTEM
SISTEM
PROIZV
ODNJE FARMA
CEV TSKIH
PROIZVODNJE
FARMACEV
IZDELKO
IZDELKOV
Sistem je namenjen za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov na tehnološki liniji in
vključuje pet krmilno regulacijskih enot, ki
so z linijo povezani prek I/O točk ter
preko dozirnega in tehtalnega sistema.
Za vmesnik med procesnimi enotami in
uporabniki služijo trije nadzorni računalniki s programsko opremo FIX in trije
posluževalni terminali. Računalniki in terminali so nameščeni na različnih lokacijah objekta.
Sistem nadzira in vodi sledeče naprave
ter tehnološke in pralne operacije: avtomatsko pripravo raztopin, ročno - razvojno pripravo raztopin, upravljanje z mešalom, čiščenje posameznih enot in naprav
s pralno enoto, granuliranje, oblaganje,
vakuumsko sušenje, upravljanje in nadzor
mlina, upravljanje in nadzor sita, ter tehnološko temperiranje - pripravo medijev
potrebnih za segrevanje in ohlajevanje
produktov.
Pri vsakem posameznem sklopu sistema
je možno avtomatsko ali ročno vodenje.
Ročni način vodenja je izveden za
izjemne pogoje obratovanja. V ročnem
načinu služita krmilnik in nadzorni sistem
le kot interaktivni vmesnik, ki omogoča
uporabniku spremljanje stanja elementov
in naprav ter nastavitev želenega stanja
izvršilnih elementov kot so ventili, motorji
in črpalke. V tem načinu delovanja so vsi
vnosi na terminalu blokirani. Kontrola in
odgovornost za pravilno delovanje je v
tem načinu v rokah pooblaščenega uporabnika na nadzornem sistemu. Prehod v
ročni način je dovoljen samo pooblaščenemu uporabniku in sicer samo takrat, ko
se na sistemu ne izvajajo nobene avtomatske aktivnosti - nobena tehnološka in
pralna operacija ni aktivna.
Pri običanjih obratovalnih pogojih je sistem v avtomatskem načinu vodenja, kjer
je potek del v naprej definiran. Avtomatizirani del postopka izvaja sistem avtomatizacije avtonomno. V točkah, ki niso
avtomatizirane, pa obvesti uporabnike in
počaka, da le-ti opravijo morebitne naloge in potrdijo (na terminalu ali nadzornem računalniku), da se avtomatsko
izvajanje postopka lahko nadaljuje. V primeru okvar ali izpada napetosti se sistem
postavi v stanje, ki omogoča vzdrževanje
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obstoječega stanja
procesa in po odpravi okvare se proizvodnja nadaljuje od točke prekinitve.
V avtomatskem načinu se izvajajo naslednje aktivnosti: planiranje operacij, zagon
operacij in naprav,
izvajanje operacij in
spremljanje delovanja, generacija poročil in zaključek posa- Slika 2: Tehnološko temperiranje
meznih aktivnosti. Aktivnosti so znotraj avtomatskih tehnoloških
ali pralnih operacij
usklajeno razporejene in sinhronizirane
med nadzornim sistemom, upravljalskimi
terminali in krmilno regulacijskimi sistemi.
Uporabnik vpliva na
postopek z nadzornega sistema ali terminala le v omejenem
obsegu - s parametri
delovanja in v predv- Slika 3: Načrtovanje priprave raztopin - avtomatski način
idenih interaktivnih
točkah.
nje so lastnosti, ki omogočajo širjenje in
Po zaključku posameznih tehnoloških faz prilagajanje sistema novim zahtevam.
se avtomatično izpišejo poročila v katerih Slednje je pri obratih, ki se morajo odziso zabeleženi vsi parametri, ki vplivajo vati razvojnim zahtevam, izredno pomemna kakovost proizvoda. Vsi pomembni bno, saj omogoča hitre in učinkovite
parametri procesa se tudi stalno shranju- funkcionalne spremembe in nadgradnje
jejo.
sistema. V daljšem časovnem obdobju, v
primeru sprememb samega produkta ali
Sistem za računalniško vodenje in nadzor postopkov izdelave, omogoča odprta
učinkovito in enostavno vodi kompleksen razvojna zasnova sistema velike časovne
tehnološki obrat namenjen proizvodnji in finančne prihranke.
n
farmacevtskih izdelkov. Centralno voden
sistem se je izkazal
kot zanesljiv, učinkovit
in kot edini možni izbor za zagotovitev
kakovosti, kot jo zahtevajo farmacevtski
standardi. Sistem je
uporabniško prijazen,
saj ga operaterji po
nekajurnem šolanju
uspešno uporabljajo.
Zanesljivost, modularnost, uporabniška prijaznost, odprtost in
preprosto vzdrževa- Slika 4: Naprave v proizvodnih prostorih
AVTOMATIKA
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Industrijska proizvodnja elektronike

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE
OPREMA IN FINALIZIRANJE ELEKTRONSKEGA MODULA

Avtor: Albert Krajnc, ing.

T

ehnologija v elektroniki je v stalnem zamahu hitrega razvoja tja od odkritja polprevodnika dalje. Proizvodna tehnologija največkrat razvoju ne more parirati in
zaostaja zato, ker je v veliki meri odvisna od
mnogih drugih branž. Te se ne razvijajo tako
hitro. Nove tehnologije so odvisne od razvoja
kemije, strojnih elementov, novih materialov
in njihove cene.

V komercialni in profesionalni industriji se
še vedno vrtita tehnologiji konvencionalnih komponent in SMD (komponent za
površinsko montažo) ter vseh možnih
vmesnih kombinacij, ki so odvisne od zahtevanih tehničnih lastnosti in predvsem cene.
Cena je kompromis velikosti modulov, od
tega odvisne proizvodne tehnologije ter
proporca vloženega strojnega in ročnega dela.

Tehnološko je možno v proizvodnem postopku privarčevati kar precej denarja.
Zato je potrebno dobro pretehtati:
q design modula
q uporabljene vrste komponent in pakiranje
q obliko tiskanega vezja
q pripravo komponent in dela v
proizvodnji
q tehnološko opremljenost proizvodnega obrata

AVTOMATIKA

q zagotavljanje kakovosti in ravni teh-

nološkega znanja vseh delavcev obrata
Slovenija je v preteklem obdobju 15. let
visoko razvila tehnološki nivo elektronske
industrije, čeprav je šla skozi tranzicijo in
so mnoga podjetja propadla. Vendar so
na podlagi tehnološkega znanja in tradicije zrasle nove firme, ki se v tehnologiji
ravnajo s svetovnimi trendi. Tako je v zadnjem času tudi v elektronski industriji
pričela prevladovati SMD tehnologija,
saj prinaša tako nižje proizvodne stroške
kot tudi nižje nabavne cene komponent.
Vendar so se s tem pričele težave, saj
vsako podjete nima investicijskih kapacitet za uvajanje SMD proizvodnje, niti
nimajo takih ambicij. Nove tehnologije
zahtevajo drugačne pogoje (prostor, klimatske pogoje, čistočo...).
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Pogovor pred ogledom (avtor v sredini)

Naprava za ročno vstavljanje komponent

Linija za valjno spajkanje

Tiskalnik za nanašanje paste

Linija za ”pick&place”
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Zato se je po svetu, pa tudi pri nas, pričel
pojavljati tako imenovani "O
Outsourc i n g".
Obstajajo podjetja, ki poskrbijo za
proizvodnjo elektronskih modulov "na
ključ". Na ta način lahko preživijo tudi
majhna in srednja podjetja, razvojna in
proizvodna. Glede na trende v svetovnem gospodarstvu korporacije definitivno zavzemajo levji delež, vendar tudi
manjša podjetja niso več zanemarljiva.
V Sloveniji so se že pojavila podjetja, ki
nudijo ”Outsourcing” oziroma nudijo tiskana vezja, opremljanje in dobavo komponent. Med njimi je tudi novo podjetje
ALTEL PCB d.o.o., ki sodi v grupo podjetij
ALTEL. Grupa se ukvarja s PCB industrijskim inženiringom, dobavo tiskanih vezij,
proizvodnjo in razvojem telekomunikacijske opreme, proizvodnjo elektronike in
dobavo elektronskih komponent za potrebe lastne proizvodnje in Outsourcing.
Podjetja, ki se ukvarjajo z Outsourcingom
se razlikujejo po ponujenih storitvah,
močno pa tudi po tehnološki opremljenosti. Pri teh vrstah storitev mora biti podjetje dinamično saj mora zagotavljati
sprejemljivo ceno pri proizvodnji majhnih
in večjih serij elektronskih modulov.
Pomembno je, da je čas priprave čim
manjši saj je tu največji prihranek oziroma
strošek. Podjetje mora dobro organizirati
logistiko materiala. Z nudenjem standardnih pasivnih komponent lahko naročniku
zmanjša težave pri nabavi materiala saj
mora biti za take vrste proizvodnje material pravilno pakiran v trakovih, palicah in
pladnjih. Vsako odstopanje lahko
povzroči večje stroške saj je potrebno
delo človeka. Od tehnološke opremljenosti je odvisna zahtevnost posla, ki ga
zmore podjetje, neposredna pa je tudi
povezava s ceno. Visoka tehnološka
opremljenost zagotavlja ponovljivost v
proizvodnji in zato kakovost ter
zanesljivost proizvodov. Pri taki proizvodnji se tudi v zgodnji fazi pojavijo
simptomi okvar na tiskanih vezjih saj se
pokažejo težave pri spajkanju. Taki problemi se kasneje lahko odražajo tako, da
izdelki odpovedujejo po določenem času
staranja vendar še vedno v garancijskem
roku. Podjetje, ki izvaja Outsourcing
ponuja tudi storitve testiranja izdelkov v
funkciji ter Burn-In-Test, če za to obstaja
oprema. Tako lahko naročnik dobi
izdelek, ki ga z neko garancijo vgrajuje v
svoje naprave ali na objekte, če je to
gotov proizvod. Za tako testiranje obstaja močan argument saj je veliko časa
porabljenega za kontrolo izdelkov, vzrok
AVTOMATIKA

Opremljanje vezja z LED diodami

Tunelska peč z vročim zrakom

Nadzor kakovosti - stereo mikroskop

Celotna linija za SMD
pa je največkrat manipulacija in logistika., kontrolo pa lahko izkoristimo za
funkcionalno testiranje. Taki postopki so
ponavadi stvar posebnega dogovora
med podjetjem in naročnikom.
V povzetku bi lahko zaključili, da se bo v
prihodnosti Outsourcing razvijal in poglabljal sodelovanje med podjetji ter poskrbel za racionalnost v elektronski industriji,
obenem pa zagotovil višjo stopnjo kakovosti elektronskih naprav.
n
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OR1000 od spočetja do rojstva...
Prvi slovenski RISC procesor je 31.12.1999 naredil nekaj svojih prvih 32-bitnih korakov...
Avtorja: Damjan Lampret, Branko Badrljica

Č

eprav trenutno živi v sanjah Xilinxovega Virtexa, je
prvi slovenski 32-bitni procesor dogodek, ki je vreden
širše pozornosti iz več vzrokov, med drugim tudi zato,
ker je to rezultat čistih kreativnih moči ustvarjalcev in nima
zveze s politiko, interesi ali poznanstvi, trendi in podobnim.
Glavni junaki so si prislužili priznanje in prostor med drugim
tudi na naših straneh samo z rezultati vztrajnega prostovoljnega dela.
Pustimo sedaj učene razprave o tem, kaj
je milenij in kdaj točno se konča, bistvo je
v tem, da je stvar zaživela še pred novim
letom. Ker je v tem naporu združilo svoje
moči kar nekaj strokovnjakov in primaknilo svoja sredstva tudi nekaj podjetij, se
nam je zdelo prav, da potek dogodkov
osvetlimo.

strokovnjaki z različnih koncev sveta, ki
jim je bila ideja všeč, in ki so imeli zadosti
znanja in izkušenj, da so lahko dali svoj
prispevek. Začetna iskrica je tlela nekako
mesec ali dva v obliki vse bolj vzhičenih
razprav med ljudmi v stilu "je to sploh
praktično izvedljivo", "verjetno je izvedljivo, vendar kaj je cilj tega ?" in podobno.

Damjan Lampret, programer podjetja
IskraTel, nosi v celi zgodbi glavno vlogo,
saj je z idejo o splošno dostopni izvorni
kodi digitalnih sklopov, ki bi jo lahko
uporabljali in predelovali brez plačevanja licenc pravzaprav zagnal celoten
projekt OpenCores.
Bistvo splošno dostopnega izvornega
opisa kompleksnih digitalnih funkcij je v
tem, da lahko posamezniki in podjetja tako kodo zlahka prevedejo v delujoča vezja s pomočjo obstoječih programskih orodij (VHDL prevajalniki, CAD programje
za design čipov itd.). Po omembi te ideje
v neki newsgroup skupini so se oglasili

Tako je nastalo jedro skupine Opencores,
ki je dobila svoj Cyberdom na http://
www.opencores.org. Na začetku na celem websiteu pravzaprav ni bilo ničesar
drugega kot opis osnovne ideje in seznama nekaj "mušketirjev", ki so se postavili
zanjo. Nekaj za tem so postavili tudi tim.
"reflektor", ki je udeležencem olajšal
razprave.

V tem času je bil Damjan zelo zaposlen z
režijskimi deli na websiteu in elektronsko
papirologijo nasploh. Poleg naštetih vprašanj je bili treba vpeljati nek hišni red na
websiteu, ki bi določal dovoljen potek
stvari in razdelitev
del. Bilo bi krivično,
če tu ne bi omenili
Marka Mlinarja, ki
se, kolikor vem, ukvarja s paralelnim
procesorjem OR2000
in Joon Lee-ja, ki je
skupini podaril svojo izvorno kodo za
SDRAM kontroler.
Pozneje je svoj SDRAM modul priredil
potrebam razvojne
skupine, ki je imela
Slika 2: Štirislojna tiskanina projekta OR1000, ki so jo izdelali pač konkretne SDpri podjetju Elgoline (ni v merilu 1:1)
RAM-e in konkretne
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Slika 1: Damjan Lampret na obisku v uredništvu Avtomatike
signale OR1000, ki ga je bilo potrebno
povezati na SDRAM. Ovidiu Lupas, ki je
v članku pozneje omenjen kot designer, ki
je narisal del sheme vezja, je pri OpenCores aktiven že od začetka in dela na
OCRP-2 plošči (sFPGA), pred kratkim pa
je prispeval svoj miniUART napisan v
VDHL-u.
Moram priznati, da mi ni jasno, kako je
Damjan opravil toliko dela v samo dveh
mesecih, še posebno ob delu v podjetju
IskraTEL in študiju. Na OpenCoresovem
reflektorju namreč spremljam potek razprav že od samega začetka in moram
reči, da me je profesionalnost pristopa
skupine, ki pravzaprav dela "za slavo"
impresionirala. Razvoj stvari je potekal
bliskovito, pa vendar urejeno. Praktično
vsak problem je bil usklajen v okvirih
JANUAR 2000 41

OpenCores - OR1000 od spočetja do rojstva

skupine, preden se je lotila naslednjega.
Vsaka podskupina je pridno delala na
svojem projektu in o napredku občasno
obveščala skupino, sploh pa ko je prišla
do kakih pomembnejših prelomnic v
razvoju in je potrebovala nasvet ali mnenje ostalih.
Dejanjski "timeline" je prikazan iz Damjanove perspektive, ki mi je tudi poslal
strnjen opis dogodkov. Malenkostno sem
ga predelal, da bi bil bolj razumljiv širšemu krogu bralcev in dodal nekaj svojih
opomb, ki so v oklepajih v poševnem
tisku.
Četrtek, 2. dec. 99
Jedro OR1000 in opencores.org predstavil na inštitutu Jožef Štefan. Povprašal
tudi za ASIC EDA software. Menda imajo
Cadence.
(Na začetku je bila ideja ta, da bi jedro
zapekli v čip, izdelan po naročilu-ASIC.
Za to je potreben posebno/beri drago/
programje, kot je recimo Cadence in še
več denarja za izdelavo prototipnega
čipa)
Nedelja, 12. dec. 99
Končal procesorsko jedro, skupaj s cache
predpomnilnikom in MMU enoto.
Ovidiu Lupas narisal shemo povezav
komponent, ki bodo na tiskanem vezju,
vendar zaenkrat še brez povezave vezja
z zunanjim svetom.
Ponedeljek, 13. dec. 99
Joon Lee predelal svoje jedro SDRAM
kontrolerja preko vikenda in mi poslal
izvorno kodo v Verilog-u. (Verilog je
poleg VHDL-a najbolj zastopan jezik za
opis digitalne logike)
Torek, 14. dec. 99
Enourni sestanek pri direktorju R&D oddelka IskraTel-a Francu Dolencu ob 14h.
Zelo pozitivno sprejme idejo o prvem slovenskem RISC procesorju, ki naj bi ga
naredili še v tem tisočletju. Ponudi mi vse
vire IskraTel-a, da bi se prototipno vezje
naredilo še v roku. Zmeniva se tudi za geometrije tiskanine, da bo ta združljiva z
obstoječimi dimenzijami najnovejših IskraTel-ovih procesorskih modulov. To bo
uporabno pozneje, ko bomo lahko svoje
tiskanine vtaknili v obstoječe sklope in
tako posredno postavili naš procesor ob
bok Motorolinemu procesorju iz serije
PowerPC MPC850, ki je v uporabi sedaj.
Žal mi je, da nisem prišel k njemu že prej.
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Pošlje me k Janezu Šmidu, ki je šef v hardverskem R&D oddelku IskraTel-a.
Pogovoril sem se tudi z Matijo Milostnikom, ki je šef oddelka za risanje tiskanin
(layout) in skrbi za EDA orodja.
Skupaj z Janezom in Matijo preučujemo
možnosti, da končamo tiskanino v tednu
dni. Problem je namreč ta, da naslednji
teden proizvodnja ne dela več in delavcev, ki bi morali zlotati vezje, ne bo.
Kdo bo torej prispajkal komponente na
tiskano vezje? Imam le en Virtex (visoko
kompleksen FPGA programabilen čip, v
katerem bo zaživel OR1000 procesor,
SDRAM kontroler in še nekaj druge periferije...) in tega ne smemo skuriti, ker
pred novim letom ne moremo dobiti novega.
Zmenimo se, da končamo shemo in samo
tiskano vezje na programu Protel99, ki
ga je OpenCores-u podaril Protel International. (Protel International je trenutno
eno od vodilnih imen v svetu programov
za načrtovanje elektronskih sklopov-več o
programu v prihodnji številki revije.)
IskraTel naj bi celo stvar financiral in
poskušal pri domačem izdelovalcu večslojnih tiskanih vezij Elgoline d.o.o. kar
najbolj pospešiti sam postopek izdelave
tiskanine.
Sreda, 15. dec. 99
Ovidu Lupas še vedno dela na shemi.
Tomaž Stare iz IskraTel-a preverja seznam komponent, ki bodo na tiskanini in
jih išče po zalogah. Časa za naročanje ni
več, zato bomo na tiskanino dali samo
čipe iz zalog. Stvar doseže višek, ko se z
Milostnikom in Staretom kar po telefonu
zmenimo, kaj približno bo na tiskanini.
Četrtek, 16. dec. 99
Ovidiu konča shemo in mi jo pošlje. S
Tadejem Šmidom in Kristjanom Pečancem
(direktor podjetja DD Digital Development) se dogovorim, da bomo sprejeli
pomoč podjetja DD pri delu na izrisu
samega tiskanega vezja, kar naj bi
opravil njihov strokovnjak Matija Golar.
Shematiko, ki sem jo dobil od Ovidia,
poslal Matiji Golarju.
Petek, 17. dec. 99
Matija Golar prenese seznam povezav iz
sheme v IskraTEL-ov Mentor (en od najbolj priznanih programov za načrtovanje
vezij). Skupaj dodelava še ostale manjkajoče stvari, nato pa še malenkosti, ki še
manjkajo, da bo stvar združljiva tudi z
IskraTel-ovo obstoječo platformo MGA.
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je tiskanina 98% končana. Zadnja 2%
naju ubijata. Specctra (autorouter-program za samodejno povezovanje komponent) se je kar dobro odrezala, vendar
vseh povezav enostavno ne more stlačiti
na štirislojno tiskanino površine 1 dm2,
slojev pa tudi ne moreva dodati, ker smo
se z Elgoline zmenili, da bodo za nas
naredili štirislojno tiskanino. Kriza.
Slika 3: Del električne sheme vezja in razpored elementov

Slika 4: Drugi del električne sheme rojevajočega se procesorja

Slika 5: Končno. Izdelane tiskanine... In
sedaj spajkanje...

Slika 6: Uporabljen inštrumentarij pri
oživljanju procesorja
Tomaž Stare se dogovori z izdelovalcem
tiskanih vezij Elgoline d.o.o., da bodo
tiskanine dobili narejene do petka (24.
dec.), če bodo Elgolineu dostavili potrebne datoteke v gerber formatu najpozneje
v ponedeljek (20. dec.).
Nedelja, 19. dec. 99
Z Matijo cel dan in celo noč na ponedeljek delava na layoutu (risanje samega
tiskanega vezja). V ponedeljek ob 8.00h

Ponedeljek, 20. dec. 99
Tiskanina po celi noči dela še nedokončana, gerber datoteke pa Elgoline
pričakuje v Cerknici ob 10.00h. Štala!
Matija ne zna rešit problema. Sam moram po opravkih v Ljubljano, Matija pa
pokliče na pomoč Braneta Liparja in
Matijo Milostnika iz IskraTEL. Vrnem se
ob 10h in postanem malo histeričen, ker
stvar še zdaleč ni končana. Pokličem
Elgoline in se zmenim za odlog. Zadnji
rok, ki so mi ga dali, je 13.00h. Če tega
zamudimo, bo stvar gotova šele po novem letu. Tiskanine se loti ekspert za te
zadeve, Brane Lipar iz IskraTel-a. Ob
12.59h je stvar končana in gerber datoteke so narejene. Ob 13.00h se ne da
poslati email-a iz iskraTel-a!!! Ob 13.30h
jaz penim, ker internet zaj*!/ sto na uro!
Stvar dela celo leto brezhibno in ravno
TISTO uro zatrokira. Uspem prenesti
samo nekaj sto byteov... AAAAaaaa !
Ob 13.34 se vsedem v avto in dirkam po
avtocesti domov. Zelo sneži. Ob 14.30h
uspem poslati od doma po email-u gerberje v Elgoline. Ob 15.30h sem v Elgolineu še z disketo (za vsak slučaj !!!).
Pravijo, da bo stvar kljub vsemu narejena
do petka. Ufffffff...
In to je šele tiskanina. Zadevo je potem
treba še sestaviti in takrat bo šele štos, ko
se začne pravo delo okrog procesorja.
Vseeno optimist.
Petek, 24. dec. 99
Dobili 7 kosov tiskanih vezij iz Elgoline-a.
Tomaž Stare dobavi ves material, ki bo
zalotan na prototip.

Slika 7: Testiranje vezja v dolgih zimskih
nočeh

Slika 8: Podoba sestavljenega vezja. Srce
vezja - Virtex - je v desnem vogalu TIV

Slika 9: Prvi testni dvojilnik frekvence kot
ga je predvidel simulator...

Slika 10: ... in kot ga je kasneje ”videl”
logični analizator.

Ponedeljek, 27. dec. 99
Nikogar iz R&D v IskraTel-u ni več v
službi (kolektivni tedenski dopust).
V ASYST Electronic se uspem zmeniti za
opremljanje prve prototipne tiskanine.
Torek, 28. dec. 99
V ASYST-u zalotajo prvo prototipno
tiskanino. Z Igorjem Mohorjem, ekspertom za SDRAM, se zezava s sestavljenim
prototipom v IskraTel-u in poskušava ožiAVTOMATIKA

Slika 11: Uspešno naložena koda v FPGA
Virtex
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veti zadevo od 18h naprej. 95% časa izgubiva, ker se JTAG programator sesuva
pri datoteki, ki bi jo moral zapeči v nek
nepomemben CPLD čip, vendar se temu
nisva uspela izogniti. Vse programabilne
zadeve na tiskanini so namreč povezane
serijsko preko JTAG vmesnika. Cela frustracija je v tem, da se zadeva sesuje pri
programiranju čipa, ki ga trenutno sploh
ne rabimo, vendar je v JTAG verigi skupaj
z Virtex-om. Podatki morajo torej najprej
skozi njega, da sploh pridejo do Virtex-a.
Pojavijo se tudi dodatni problemi z napajanjem. Potrebujemo namreč napajanje
2.5V in 3.3V. Ker nimava ustreznih
DC/DC pretvornikov, potrebni napetosti
pripeljeva iz zunanjega napajalnika. Ob
22h gre Igor domov. Ob 01h premostim
nepotreben CPLD v JTAG verigi. Ob
03.33h zjutraj Virtex zaživi. Najprej
naredim preprost dvojilnik frekvence, ki
mi podvoji vhodni taktni signal 40 MHz
na 80 MHz. Dela !!!
Četrtek, 30. dec. 99
Zadnji popravki procesorja, integracija z
SDRAM kontrolerjem. Vse gre kot po
maslu.
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Petek, 31. dec. 99
Pridem zvečer. Vratar me debelo gleda,
kaj zaboga počnem tu ob takem času.
Zadevo brez problemov naložim v Virtex,
vse skupaj deluje podobno, kot je to predvidel funkcijski simulator. SDRAM kontroler test. Kaže, da stvar dela.
OR1000 procesor ob 23.h izvede svoj
prvi program, ki je v celoti v procesorskem cache predpomnilniku. Program
je dolg 14 ukazov (dvojna zanka).
Dolžina strojne kode natanko 56 byteov.
Tole bo fantastično novo leto. Upam, da
dvojna zanka ne bo crknila ob prehodu v
2000. J!)
Sobota, 1. jan. 2000
Točno ob prelomu millenija mi crkne account. Ne morem se prijaviti na nobenega od strojev, kar pomeni, da ne morem
več uporabljati niti programa za JTAG
download na Virtex (ker sem med tem rebootal računalnik). Toasted. Niti emaila
ne morem poslat. Sh*t !
Uh. Ni millenium bug, le account mi je
potekel...

AVTOMATIKA

Tako, Damjan je vsekakor preživel
razburljivo Silvestrovo, ki pa je vsekakor
velikega pomena tako za slovensko
znanstveno javnost, kot za vse sodelujoče
pri razvoju. Na koncu bi se še v imenu
revije zahvalili vsem podjetjem in posameznikom, ki so se potrudili in omogočili
projekt, od katerega kratkoročno gledano niso imeli konkretne materialne koristi...
Žal mi je, da zaradi stiske s časom in prostorom nismo uspeli poslikati vseh sodelujočih, a prepričan sem, da se bodo v
kratkem ponovno pojavili na naših
straneh s kakovostnimi članki in novicami...
n

Digitalni True RMS multimetri

Digitalni multimeter
Tektronix TX-3
Avtor: Branko Badrljica

D

igitalni multimeter je danes praktično nepogrešljivo orodje vseh, ki
so vezani na elektroniko, pa najsibo to pri telekomunikacijskih linijah, napajalnih sistemih ali čem drugem. Tudi
ponudba teh naprav je danes pri nas že
zelo široka. Kaj torej ločuje Tektronixovo
serijo od drugih?
TX serijo trenutno sestavljata dva modela TX1 in TX3, katerega sem imel
priložnost tudi sam preizkusiti. Med seboj se razlikujeta v tem, da ima TX3
možnost prikaza meritev v decibelih in
nekoliko večjo natančnost.
Poglejmo si torej osnovne lastnosti. Multimeter je deklariran kot "true RMS",
kar pomeni, da lahko prikaže resnično
efektivno vrednost merjene veličine, ne
glede na obliko. Pri mnogih cenenih
inštrumentih manj priznanih proizvajalcev je merjena srednja vrednost, inštrument pa domneva, da gre za sinusno
obliko signala in si tako sam izračuna
efektivno vrednost. Inštrument omogoča
merjenje izmeničnih in enosmernih
napetosti in tokov, frekvence, upornosti,
kapacitivnosti in temperature (s priloženo
sondo).
Treba je reči, da ravno ta drobna oznaka
"true RMS" pomeni veliko, tako pri kakovosti in uporabnosti inštrumenta, kot tudi
pri ceni. To pomeni, da vam lahko inštrument vedno pokaže efektivno vrednost
napetosti, ne glede na obliko. Seveda
lahko nastavite tudi prikaz drugih vrednosti, kot je na primer srednja ali recimo
maksimalna vrednost.

l

Microchip

l

Motorola
l Vantis
AMD
l Sony
Philips
l FSC
ST Microelectronics
Analog Devices
Texas Instruments

l
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Tehnične karakteristike
Na kratko bi lahko lastnosti opisali tako:
m 3 4/5 ali 4 4/5 decimalnih mest na

PONUJAMO VAM CELOTEN PROIZVODNI PROGRAM PROIZVAJALCEV:
l Intel

TX1 in TX3

m

Poleg tega imajo Tektronixovi merilni inštrumenti nasploh priložen certifikat o
opravljeni kalibraciji. Ta kos papirja
ločuje orodja od igrač in daje vsaki opravljeni meritvi težo verodostojnosti.

Elbacomp d.o.o.
Podjetje za trgovino in zastopanje
Stegne 25, 1000 Ljubljana
Tel.: 061/183-79-10
Fax: 061/159-23-98
e-mail: elbacomp@elbacomp.si

zaslonu
simulacija analognega prikaza (bargraph) z 20 segmenti
prostora v pomnilniku za 10 meritev
(TX1) oziroma 30 meritev (TX3)
prikaz "overrange" in "underrange"
prekoračitve
najvišja dovoljena napetost na tok.
sponkah 600V RMS
najvišja napetost na nap. sponkah
1000V RMS ali 1500V peak
najvišji dovoljen tok pri tokovnih merjenjih 15A (vdelana varovalka)
vhodna upornost tipično 10 MOhm
pri napetostnih meritvah
natančnost meritev enosmernih napetosti pri dosegih 0.5V, 5V, 50V,
500V in 1000V 0.07%+1 dig. (TX1)
in 0.05%+1 dig. (TX3)
natančnost izmeničnih napetostnih
meritev pri prej podanih obsegih
0.6%+2 dig. (TX1) in 0.4%+2 dig.
(TX3)
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l
l
l
l

ZASTOPAMO PA TUDI DRUGE SVETOVNE PROIZVAJALCE KOT SO:
l Cypress
l E-Tec
l Hitachi
l Lucent
l Micron
l Sharp Electron.
l National Semiconductors
l Vishay
l M-Systems
l Rohm
l Temic
Mitsubishi
l IQD
Fuji
l Samsung Semiconductors
l Linear Technology
l C&D Technologies ...
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Prva stvar, ki vam pri TX seriji pade v oči
je velik LCD zaslon z lastno ostvetlitvijo.
Zaslon je res soliden, vendar se mi zdi
osvetlitev mogoče malo prešibka. Možno
je, da so bile glavni krivec za slabo
osvetlitev polprazne baterije. Baterije so
druga svetla točka inštrumenta, saj se leta napaja iz dveh 1.5V baterij velikosti
AA. Praktično vsi tajvanci, ki jih boste
dobili po trgovinah, uporabljajo 9V
baterijo, ki je bistveno dražja in ima manjšo kapaciteto od 1.5V modelov.

Zaslon je sestavljen pravzaprav iz dveh
digitalnih zaslonov, glavnega in pomožnega, ki se nahaja v zgornjem desnem
kotu in služi prikazu dodatnih informacij.
Tako je možno videti hkrati enosmerno in
izmenično komponento signala ali pa
recimo velikost izmenične napetosti in
frekvenco. Pod obema zaslonoma je
nekakšen bargraph - lestvica, ki simulira
odklon analognega kazalca. Odziv zaslona je zelo dober, ravno nekako v okvirih možnosti zaznavanja človeškega očesa. Število odčitkov v sekundi je ravno
tolikšno, da inštrument ni videti len, pa
vendar številke ne "letijo po zaslonu" gor
in dol, ne da bi jih uspeli odčitati, kot se
to dogaja pri cenenih tajvancih.
Preklopnik na DMM inštrumentih so vsaj
zame najbolj kritična točka inštrumenta. V
vseh moji dosedanjih multimetrih je prej
ali slej crknil ravno preklopnik. Ta pri TX
seriji daje precej boljši občutek od
cenenega povprečja, vendar bi bil lahko
kljub vsemu lahko narejen robustneje.
TX serijo je moč tudi preko posebnega
kabla povezati na PC in tako zajemati
meritve neposredno v računalnik.

Digitalni True RMS multimetri

WaveStar programje
poenostavlja zajem
in shranjevanje meritev, analizo rezultatov, omogoča pa
tudi upravljanje z
inštrumentom kar z
računalnika preko
virtualnega inštrumenta, katerega slika je na zaslonu
računalnika. Wavestar omogoča enostaven prenos podatkov v Microsoft Office aplikacije.
Oprema
Inštrument sem torej
dobil v plastični škatli velikosti telefonskega imenika, v kateri so bili poleg inštrumenta tudi priključni kabli, posebni dodatni krokodil
sponki, temperaturna
sonda, certifikat o kalibraciji in vsa potrebna navodila.
Delo
Takoj sem ga vklopil in se poigral z njim
a vam tega ne priporočam. TX univerzalci so prekomplicirani, da bi človek tako
čisto intuitivno dojel vse njihove možnosti,
takoj ko bi jih prijel v roko. Poznejše nervozno premetavanje po navodilih je
pokazalo, da ima TX-3 posebne nastavitve, ki so baterijsko podprte in se jih
da spreminjati ob vklopu. Na žalost je v
teh nastavitvah marsikaj, kar bi raje videl
na posebnem gumbu, ne pa zakopano
globoko v nekakšnem setup programu.

WSTRM PC vmesnik z WaveStar
programsko opremo za komunikacijo s TX serijo multimetrov
Komplet omogoča razširitev možnosti TXDMM serije "true RMS" multimetrov. V
paketu je poseben kabel za povezavo
inštrumenta na RS-232 vmesnik PC-ja.
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Ena takih možnosti je na primer preklop natančnosti
A/D pretvorbe med 5000
in 50.000 diskretnimi vrednostmi. Prvi način je hitrejši
(prikaz 3 1 mest), drugi pa
daje natančnejše odčitavanje (prikaz na 4 1 mest).
Ostale opcije so varčno
ugašanje osvetlitve in samega inštrumenta po nastavljenem času neaktivnosti, nastavitve referenčnih nivojev in še nekaj drobnarij.
Meritve
Meritve je moč prikazati na
različne načine. TX serija
omogoča merjenje v dejanskih enotah ali v razmerju z
neko referenco, ki jo lahko
sami nastavimo ali uporabimo prednastavljeno vrednost. Ta način postane
uporaben, ko na primer
merimo ojačanje ali slabljenje določenih členov. Rezultat meritve nam TX lahko prikaže
tudi kot razliko glede na neko referenčno
meritev. Vdelanih je kar nekaj pomnilniških mest za shranjevanje posameznih
meritev, ki jih lahko kadarkoli prikličete na
zaslon.
TX-3 omogoča tudi neposredno odčitavanje procentualne vrednosti v tokovni 420 mA zanki, kar nam bo prišlo še kako
prav pri preverjanju raznih pretvornikov.
Po več kot enomesečni uporabi TX-3 multimetra lahko rečem, da je to najboljši digitalni multimeter, s katerim sem do sedaj
delal in da je res vreden uporabe, čeprav
treh četrtin opcij
sploh nisem uporabljal. Veliko je
vredno, če imate
orodje, na katerega lahko vedno
računate in ki se
vedno obnaša,
kot to od njega
pričakujete.
Dodatne informacije o seriji lahko
dobite pri BELMET d.o.o., ki je
Tektronix-ov zastopnik za Slovenijo.
n

Napajalni sistemi - Solarni dryfit akumulatorji

NAPAJALNI
SISTEMI - dryfit
AKUMULATORJI
Avtor: Ale Lazar

S

ončna energija je neizmeren vir energije
(teoretično bi lahko samo nekaj ur izkoriščanja sončne energijo zadovoljilo svetovne
letne potrebe po energiji). Uporabljamo jo lahko
za različne namene. Težave pa nam povzroča
njeno shranjevanje, saj je največ potrebujemo čez
noč, ko nam energija sonca ni na razpolago. Pri še
tako dobro načrtovanem solarnem sistemu so
vedno njegov najšibkejši del akumulatorji, ki
imajo tudi najkrajšo življenjsko dobo v celotnem
sistemu. Zato je toliko bolj pomembno, da se odločimo za tehnologijo, ki nam bo zagotovila čim
daljše in čim zanesljivejše obratovanje sistema.
Sonnenschein ima v svojem proizvodnem programu svinčevih
akumulatorjev tudi take, ki so optimizirani za potrebe solarnih
aplikacij. Solarni program je nastal na podlagi visoke stopnje
raziskav, podprtih z Dryfit tehnologijo in trenutno še nima
konkurence. Solarni akumulatorji so tudi zelo enostavni za
uporabo, saj jih moramo le postaviti in priključiti, pa že delujejo.
Pri tem nam ni treba skrbeti za plinjenje, saj je izredno nizko,
tako da lahko akumulatorje postavimo v bivalne prostore. Poleg
tega jih lahko shranjujemo pri temperaturi 20oC, do 24 mesecev
brez dodatnega polnjenja, saj imajo izredno nizko stopnjo
samopraznjenja. Imajo tudi dolgo življenjsko dobo in so izredno
primerni za vsakovrstne transporte (zračni, cestni, železniški,
ladijski po IATA standardu).
Sonnenscheinove solarne akumulatorje delimo v tri skupine:
1. DRYFIT Solar (S) za majhne solarne sisteme, v katerih
opravijo akumulatorji 400 ciklov polnjenja in praznjenja po
standardu IEC 896 T2. To so sistemi za počitniške hiše z
nekaj lučmi, za signalizacijsko opremo, opozorilne table,
parkirne avtomate, telefone za klic v sili ...
2. DRYFIT Solar block (SB) za srednje solarne sisteme, v
katerih akumulatorji opravijo 1200 ciklov polnjenja in praznjenja po standardu IEC 896 T2. To so sistemi za večje počitniške hiše (TV, radio, protivlomni alarm ...), za jadrnice,
merilne postaje, boje, industrijske aplikacije ...
3. DRYFIT A 600 OPzV Solar za velike solarne sisteme, v
katerih akumulatorji opravijo 1600 ciklov polnjenja in praznjenja po standardu IEC 896 T2. To so sistemi za solarne
postaje, radio in telekomunikacije, vetrne in solarne elektrarne ...

Ustrezna,
naravi
prijazna
tehnologija
za vsakršno
rabo
akumulatorske
baterije

Sonnenschein

Gryps d.o.o.

Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 65 172 080
Fax: +386 65 73 860

Kapacitetno območje:
l DRYFIT Solar (S) akumulatorji imajo kapacitetno območje od
6,6 Ah do 230 Ah.
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Podjetje iz skupine EXIDE
http://www.gr yps.si
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l DRYFIT
Solar
block (SB) akumulatorji imajo kapacitetno območje od 60 Ah do
200 Ah.
l DRYFIT A 600
OPzV Solar akumulatorji imajo
kapacitetno območje od 240 Ah
do 3500 Ah.
Kapaciteta se pri vseh
treh tipih solarnih akumulatorjih izraža pri
100 h praznjenja
(C100).
Ti trije tipi se razlikujejo v številu ciklov, ki
jih baterija lahko opravi. Kako pa kapaciteta pada v odvisnosti od števila ciklov,
nam prikazujejo naslednji trije diagrami:

Za solarni program
akumulatorjev je značilno to, da dodajajo
v elektrolit fosforno
kislino (odstotek je v
odvisnosti od debeline plošč), ki omogoča bateriji praznjenje
in polnjenje pri nizkih
tokovih, ohranja dolgo življenjsko dobo
baterij kljub neenako- Slika 1: odvisnost kapacitete od opravljenega števila ciklov
mernemu ciklanju in
zavira razkrajanje plošč. Tega pri drugih na 10 % normalne življenjske dobe. Pomembno je poudariti tudi, da bodo
serijah v Dryfit tehnologiji ni.
solarne baterije delovale pravilno in
Solarne baterije (S) in (SB) so sestavljene dolgo samo, če bo tudi solarni sistem praiz mrežastih plošč in izdelane v obliki 12 vilno dimenzioniran. O tem pa več kdaj
V blokov, medtem ko A 600 Solar ses- drugič, ko bomo predstavili celotne
tavljajo tubularne plošče, izdelane pa so izračune za profesionalni solarni sistem.
v obliki 2 V celic, ki jih potem glede na
želeno napetost sestavimo v zaključeno V naslednji številki za vas pripravljamo
podrobnejšo predstavitev akumulatorjev
enoto.
tipa AGM. Predstavili vam bomo namemOmenili bi tudi, da so te baterije zelo bnost le-teh, življenjsko dobo, tehnične
primerne za občutljivejše naprave, ki karakteristike in še kaj. Če želite dodatne
delujejo v ekstremnih razmerah, na pri- informacije, nas pokličite po telefonu
mer pogosti izpadi električne energije za 065/172 080 vsak delovnik med 7. in
več kot deset minut, kjer se klasične 15. uro (Erik Logar) ali pa obiščite našo
standby baterije lahko tako poškodujejo, stran na spletnih straneh na naslovu
da se zmanjša njihova življenjska doba WWW.GRYPS.SI.
n
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Programatorji Advantech Labtools

Advantech Labtools
Avtor: Branko Badrljica

A

Advantech je proizvajalec profesionalne elektornske opreme za
potrebe avtomatizacije proizvodnih procesov, vendar je njihov
proizvodni program dokaj širok, tako da zajema celo programatorje, o
katerih bo govora v tej številki. Pri podjetju ELECTRA ST so nam posodili v test
dva modela in sicer manjši LabTool 40S namenjen manj zahtevnim aplikacijam
in LabTool 48, ki je univerzalnejši, bolj razširljiv in seveda dražji.
Labtool-40S je v škatli skupaj z ločenim napajalnikom, kablom za tiskalnik, programjem, tremi hosting
adapterji. in adapterjem za programiranje serijskih
EPROM-ov.

LabTool 40S je namenjen uporabnikom, ki sicer potrebujejo kakovosten programator, vendar ga razen za
EPROM-e in mogoče še za kak mikrokrmilniček ne
rabijo za kaj dosti drugega. Za LabTool 40 S je značilna uporaba hosting adapterjev. To so popularnim
SIMM modulom podobne ploščice, ki vsebujejo
potrebne prevezave programatorjevih signalov na
pine programiranega čipa. Tako so dosegli nizko
ceno programatorja, saj so lahko skoraj vsi signali TTLzdružljivi in so dragi ojačevalniki na le nekaj signalih.
Na žalost bi na hosting adapterju za popolno rešitev
potrebovali vsaj 80 pinov za vse kombinacije preslikav,ki bi jih potrebovali za 40-pinsko DIP podnožje v
resnici pa jih ta premore le 32. Tako LT-40S ni popolnoma univerzalen programator, kar je videti tudi v
priloženi programski podpori. Ta razen EPROM-ov in
FLASH-ev pa še kakega serijskega EPROM-a in
mikrokrmilnika pravzaprav ne podpira ničesar več.
Programator sem preizkusil na precejšnjem številu
EPROM-ov, nekaj FLASH čipih, Atmelovem mikrokrmilniku in GAL22V10. Vse je delovalo po pričakovanjih,
poleg tega pa je programator precej hiter. Tu so seveda neke meje, saj mora izpeljati postopek programiranja korektno, to pa ni možno poljubno hitro. Poleg
tega verjetno pri programiranju komponent v razvojnem okolju verjetno ni pomembna vsaka sekunda,
tako da to niti ni najbolj pomembna lastnost programatorja. Priložena programska oprema je napisana za
DOS, deluje pa tudi v DOS-oknu Windows95.
Pri mnogih čipih je na voljo več programskih algoritmov in tako v primeru težav uporabimo kak varnejši
algoritem, kateremu lahko nadalje spremenimo tudi
programsko in delovno napetost tako za časa programiranja kot tudi verifikacije. Še ena lepa lastnost
tega modela so generični algoritmi za programiranje
Epromov. Če imamo namreč Eprom kakega manj
znanega proizvajalca, katerega programator ne podpira, ga lahko poskusimo sprogramirati z nekim
splošnim algoritmom.

Tako boste lahko na primer 27C512 sprogramirali ne
glede na to, da pripada kakemu proizvajalcu, za
katerega niste nikoli slišali, kaj šele vaš programator.
Na voljo so tudi opcije za manipulacije z naslovi
bufferja in čipa. Čipu lahko pri vpisu omejimo obseg
lokacij, ki bodo sprogramirane, pa tudi način preslikave iz bufferja v čip. Lahko na primer določimo, da
bo računalnik sprogramiral v čip vsebino bufferja,
začenši v bufferju pri naslovu X ali obratno- da bo šel
prvi naslov iz bufferja (torej naslov nič) v naslov Y čipa
in da bomo pri tem sprogramirali Z lokacij. To lahko
uporabite tudi, ko nalagate datoteko z diska v buffer
ali obratno, saj obstajajo opcije tudi za to.
Na voljo so tudi opcije, ki dovoljujejo spremembo
širine, s katerimi na primer lahko skopirate neko
datoteko, namenjeno 32-bitnemu procesorju v štiri 8bitne EPROM-e.
Skratka, gre za programator nižjega cenovnega
razreda, kar nujno pomeni kompromis.
LT-40S podpira pač neko število komponent, ki v prihodnosti ne bo kaj prida zraslo, vendar dobite v
okviru tega za svoj denar soliden hardver, ki deluje
brez različnih neumnosti, ki tako krasijo mnoge
konkurenčne izdelke in pa spodoben softver, ki kljub
delu v DOS-u povsem korektno opravlja svoje delo.
Advantechov programator LABTOOL-48 je namenjen predvsem razvijalcem in najmanjšim proizvodnim
serijam. Nima sicer toliko fizičnih možnosti kot na
primer XELTEK-ova SUPERPRO-III, vendar mu vdelane
finese dajejo dajejo tudi kako prednost pred slednjo

LT-48 ima kot mu že ime pove, 48 pindriverjev, ki
lahko katerikoli pin postavijo na potencial mase ali
ene od treh napetosti. To pomeni, da lahko z njim
obdelamo čipe z do 48 nogicami, za večje pa potrebujemo adapterje.
Čeprav so za take primere potrebni načeloma posebni adapterji, pa so pri Advantechu le-ti izdelani iz dveh
delov. Na enem je drago ZIF podnožje, drugi pa
samo pelje potrebne signale na konkretne pine
podnožja. Tako imamo lahko samo en dragi del s
podnožjem, drugi del pa menjavamo glede na željeni
tip čipa. Kar je še lepše, pri Advantechu ne skrivajo
razporeda prevezav in tako si lahko potreben adapter
na hitro zlotate sami, namesto da bi plačali precejšnjo
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vsoto za originalnega. Kot novost so uvedli tudi tim
"manufacturing mode", kjer nastavite vse potrebne
parametre programiranja in potek postopka, naložite
kodo, nato pa samo vstavljate čipe v programator, ne
da bi pritisnili eno samo tipko. Programator sam zazna
vstavitev čipa in opravi programiranje, verifikacijo in
morebitno zaščito, nato pa počaka na naslednji čip.
LT-48 lahko zazna tudi nepopolno ali napačno
vstavitev čipa in nas na to opozori. Zanimivo pri vsem
tem je to, da stvar vedno ve točno, kako smo obrnili in
zamaknili čip. Zna nam na primer povedati, da smo
čip postavili za nekaj pinov previsoko v ZIF podnožje
in da ob tem pin 7 na čipu nima stika s podnožjem.
Tega pri konkurenci še nisem srečal.
LT-48 pozna tri verzije programja; za DOS,
Win95/98 in WinNT okolje. Naložil sem Win95
verzijo, ki se na prvi pogled ne razlikuje kaj dosti od
podobnih programov, ki jih ponujajo ob konkurenčnih
modelih, vendar ima kar nekaj prikritih prednosti.
Pri mnogih programatorjih zaostaja Windows verzija
za ponudbo DOS verzije, kar pri LT-48 ni v navadi.
Vse tri verzije so ponavadi na tekočem z zadnjimi
dodatki in popravki. Poleg tega omogoča programje
različne manipulacije s podatki in programskimi
alghoritmi, ki jih pri drugih proizvajalcih ni opaziti.
Z variacijo napajalne napetosti pri verifikaciji lahko
preverite, če je vpisano vsebino mogoče še vedno
pravilno prebrati pri obeh mejnih napajalnih napetostih. Pri AMD-jevem FLASH-u 27010 mi je na primer
program ponudil dve možnosti- +/-5% in +/-10%.
Možno je tudi programiranje serijske številke v vsak
čip. Nastavite lahko lokacijo, kjer naj bi bila serijska
številka, njeno začetno vrednost in povečanje po
vsakem programiranju. Ta vrednost je lahko binarna,
ASCII šestnajstiška, ASCII desetiška ali v modulu 26
(?!). Možna je tudi nastavitev samodejne zaznave
vstavitve čipa v programator, testiranje praznosti pred
programiranjem, verifikacije po programiranju, preverjanje ID-kode čipa (ki je fiksna in določena s strani
proizvajalca- po njej na primer določeni programatorji spoznajo model vstavljenega EPROM-a in proizvajalca).
Lahko tudi spreminjate obseg lokacij, ki bodo v čipu
sprogramirane, v meniju "modify program parameters"
pa lahko spreminjate same parametre, ki jih programator uporablja pri programiranju čipa. To pomeni, da
lahko spremenite vse programske in napajalne
napetosti in širino programskega impulza. Teh opcij v
vsakdanjem delu verjetno sploh ne boste opazili, a
vam bodo še kako prav prišle v posebnih primerih.
Resnost proizvajalca kaže tudi opcija "SelfTest", s
katero lahko na hitro preverite delovanje programatorja. Pri tem lahko preverite vse pindriverje, paralelni
vmesnik, LED-ice, vdelane DAC-e, lahko ga pa omejite
na skupino pinov ali samo na del testov. Za časa testiranja program izpisuje podrobno poročilo o poteku
testiranja, tako da lahko precej natančno najdete
napako, kot je na primer skurjen pindriver in podobno.
Moj Xeltek ima sicer za testiranje poseben DOS programček, ki pa mi ve povedati samo to, da pač nekaj
ne dela. Poleg tega pri njem nisem nikoli prepričan, da
mogoče vir napake ne leži v konfliktu med programom
in konkretnim PC-jem, na katerem se ta izvaja in ne v
samem programatorju. Res lepo.
Če potrebujete dodatne informacije o programatorju,
se obrnite na podjetje ELECTRA ST (tel. 061/121-3434 ali 061/214-870), za programsko opremo pa
pobrskajte po http://www.aec.com.tw/.
n
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NOVO V NAŠEM PROGRAMU!

ALMA ELECTRONIC d.o.o.
Cesta v Gorice 38
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel.: 061 263 870
Fax: 061 123-18-07
GSM: 00385 98 279 578
Za Slovenijo in Hrvaško
zastopamo podjetja:
l

ATTiny, AVR, AT89, ...

l

analogna in digitalna vezja,
razvojna okolja, ADSP, AD...,
SHARK

l

AXON
l BOURNS™
ITALTRONIC l SAURO
l JAMICON
l ERA
l POWER INTEGRATIONS
l PACE
l AMP
l SEMICRON*
l SIEMENS*
l

*Samo za Hrvaško
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