


Skupno vodilo SIMATIC® panelov, panelnih PC-jev in vizualizacijskih programskih orodij je
popolna izkoriščenost strojne opreme za boljšo učinkovitost. Touch Panel 170 je naj-
osnovnejši model pri na dotik občutljivih panelih. Ob pogovoru o TP170 sta v ospredju
cenovna dostopnost in prijaznost uporabniku. Zlahka in hitro lahko izdelate intuitivno
nadzorno in posluževalno mesto s SIMATIC ProTool® konfiguracijskim orodjem. Funk-
cionalnost in ergonomijo ste pridobili že z osnovnim nakupom.

Obiščite nas na spletnih straneh:  wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//kk--ppaanneellss

SIMATIC HMI, vse kar potrebujete za nadzor in upravljanje

NNeeddvvoommnnoo  ppooppoollnnoo::
več za manj denarja pri HMI
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Pozdravljeni,

Kot ste mogoče lahko opazili, so sledi slovenske inte-

gracije v svetovne tokove vse bolj prepoznavne tudi na

naših straneh. Vse več je podjetij iz sosednjih držav, ki s

svojo ponudbo in znanjem bogatijo strani naše revije.

Na žalost to zahteva tudi dodatne napore z naše strani.

Kljub vsemu se trudimo še naprej in če že garamo

pomaga, če opravljamo delo, ki ga imamo načeloma

radi ;o). 

V tej smeri pričakujte novosti še v prihodnosti, pred-

vsem bližnji. Ne bom razkrival stvari v pripravi, predvsem ker ne bi rad preveč

obljubil, se pa pri nas stvari vedno dogajajo in vedno je kaj novega, predvsem pa se

vedno ogromno naučimo.

V trenutku pisanja tega uvodnika smo kako uro od skrajno_skrajnega_roka za od-

dajo materialov v tiskarno in ob 01:05h zdelan mežikam v monitor, za seboj imam

12-16 ur dela iz prejšnjega dne, do jutra naslednjega pa imam še dooolg seznam

stvari, ki jih je treba opraviti do 08:00h, ko se "začne nov delovni dan". In ni mi žal. 

Čutiti je, da vsi skupaj prihajamo v nekakšen resnejši evropski kapitalizem, ko

finance niso tako pereč problem kot čas, motivacija, ideje in sposobnost. Minila so

leta začetne zagnanosti, ko so tisoči majhnih d.o.o.-jev kupovali drage službene

avtomobile in sanjali o bajnih bogastvih in najemih ogromnih kvadratur predrag-

ih prostorov. 

Danes se preživeli borci slovenske industrije na vse kriplje trudijo opraviti vse posle

na trgu, ki so si ga mukoma priborili. Za njimi so neprespane noči in dolgi delovni

dnevi, mnoge ovire pa jih še čakajo. Mnoge stvari, ki se jih morajo še naučiti. Mogoče

jim je sedaj žal za šolskimi dnevi, ko so jim še grozili s slabimi ocenami, neopravi-

čenimi urami, ponavljanjem razredov in podobnim. Tega ni več. Nihče jim ne grozi.

Obstaja samo hladna, tiha poslovna bilanca, ki v nekaj številkah zajame vse napore

celega leta in ob kateri se zdita matura in diploma kot slaba šala.

Bežno se spomnim, da sem pred dnevi prebral v dnevnem časopisju kako so nas naši

vrli politiki popeljali v Evropo. Mogoče res. Malo čudno pa se mi zdi, da sem od te

"vožnje" tako zdelan in da me tako bolijo noge ;o) ...

Vaš urednik,

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

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

Glavni urednik: 
BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa

tel.: 031/460-871 
brankob@avtomatika.com

Naslov za pošiljanje 
materialov in dopisov:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
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Cena 11..000000  SSIITT, za celoletno naročnino prizna-
vamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta
vključena v ceno. Vse pravice pridržane. Ponatis
celote ali posameznih delov je dovoljen samo z
dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira.
Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva ured-

ništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno,
julij/avgust je dvojna številka.
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Poslovni ŠČIT - varnostno orodje 
za podjetja vseh velikosti 
Informacije: Kaja Kastner, Zaslon d.o.o. ,  tel: 01/583-22-00
Vodilni ponudnik rešitev za varno e-bančništvo in e-poslovanje,

podjetje Zaslon, je predstavilo novo različico dokumentacijskega

orodja za podporo sistemu upravljanja varnosti informacij (ISMS,

Information Security Management System) v skladu z varnostnim

standardom BS7799 in z mednarodno različico le-tega, standar-

dom ISO 17799. 

Program  prinaša samodejni nadzor različic dokumentov, izboljšan

nadzor dostopa, nova orodja za beleženje dogodkov in precej dru-

gih izboljšav, ki ne glede na velikost podjetja bistveno pripomore-

jo k boljšemu oziroma uspešnejšemu varovanju ključnih poslovnih

informacij.

Poslovni ŠČIT je prvo orodje za računalniško podprto vzpostavitev

in upravljanje sistema informacij v skladu s standardom BS 7799

na slovenskem trgu, saj ponuja opredelitev ocene tveganja in dolo-

čitev načina varovanja za organizacijo pomembnih informacij, pre-

prost pregled ter prikaz dokumentov ISMS in njihove vsebine s

pomočjo drevesno organiziranih kazal ter upravljanje z dokumen-

ti ISMS, zbranimi na enem mestu.

Poslovni ŠČIT skrbi tudi za vzdrževanje ravni standardizacije v

podjetju ali organizaciji, saj je stopnjo odklona s pomočjo pro-

gramskega orodja mogoče ugotoviti in raven odstopanja prikazati

tudi na grafičen način. Za udobnejšo uporabo je poskrbljeno s

predlogami dokumentov, na voljo pa je tudi arhiv različic doku-

mentov.

Poslovni ŠČIT je zgrajen na Microsoftovi platformi .NET, med glav-

nimi vsebinskimi področji, ki jih pokriva, pa so dokumentacija

ISMS, orodja za podporo vzpostavitvi in delovanju ISMS, admini-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške opreme, IINNEEAA  dd..oo..oo.., e-pošta: marijan.vidmar@ inea.si
Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: distribuirani sistemi,
uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje. Dvonivojske in trinivojske
aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi SQL podatkovnih strežnikov in
Microsoft DNA arhitekture). Komunikacijski protokoli za povezavo na
SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokliče-
te po telefonu: 061 718 005.

ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega  nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elektro-
nik@siol.net

MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-70-341 ali 
e-mail: fbs.elektronik@siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto
senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov.
Pokličete ga lahko na telefon:  03 - 89 70 341. E-pošta: fbs.elektro-
nik@siol.net

JJaanneezz  MMoohhoorriičč, univ. dipl. inž., EELLSSYYSSTT  dd..oo..oo.., 
tel. 01/83-10-425. 

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

IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

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

MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje nivojev
(nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

DDaammiijjaann  JJaaggeerr, univ. dipl. inž., TTiipptteehh  dd..oo..oo..,, tel.: 01/200-51-50, 
e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov
kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na telefon
061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Dr. AAlleennkkaa  Žž nniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
Domžale, Tel. 01/721-80-23, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si 
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo proizvod-
ni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje ter pro-
blematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. Po telefonu
Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro, vprašanja pa lahko
pošljete po e-pošti.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

MERITVE NIVOJEV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VIŠJI NIVOJI VODENJA

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

ROBOTIKA

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

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Stikalna oprema

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

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV

SSllaavvkkoo  SSeenniiccaa, univ. dipl. ing. el., SSiisstteemmii  IINN  EESS d.o.o.
tel: 07 81 62 070, e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si
Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb: • pogoni z asinhronskimi motorji, servo
regulacije, enosmerni pogoni, koračni motorji • sinhronizacija pogonskih linij in pro-
cesov • krmilne in regulacijske naprave elektromotorskih pogonov (frekvenčni pretvorni-
ki, servo regulatorji, mehki zagoni, usmerniške naprave) • komunikacije med krmilnimi
napravami za elektromotorske pogone in nadzornimi sistemi.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Elektromotorski pogoni

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - Mikroprocesorji za Internet

Informacije: Silvo Povše, univ.dipl.inž., Electra ST d.o.o.

Advantechov novi CPU  EVA-X1610C vse-
buje poleg z 80C186 združljivega jedra
tudi  10/100 Ethernet RS-232 vmesnike,
kar prinaša internet združljivost v doseg
mnogih naprav.

Čeprav je jedro združljivo z 80C186,
gre v osnovi za popolno RISC zasnovo.
Na čipu so poleg jedra tudi SDRAM
vmesnik, nemultipleksirano naslovno vodi-
lo, prekinitveni krmilnik, DMA krmilnik,
wtchdog timer, UART (vdelan FIFO) serij-
ska vrata, programirljivi I/O, MAC enota
za hitri Ethernet.
Vdelano interno hitro vodilo med enotami
pomeni razmeroma voisoko razpoložljivo
prenosno hitrost, vsekakor višjo od klasič-
ne rešitve s 80C186 in kupom perifernih

enot, ki bi jih potrebovali za enako funk-
cionalnost.

Za EVA-X1610 je poleg tega na voljo tudi
royalty-free real time OS, kar lahko razvi-
jalcu prinese dodatne prihranke. Proce-
sor je namenjen napravam, kot so strežni-
ki naprav, medicinska nadzorna oprema,
naprave v industrijskem okolju itd.

Osnovne značilosti so:
16-bitno procesorsko jedro
RISC cevovodna arhitektura
5-stopenjski cevovod
Statični design, ki ga je moč tudi sinte-
tizirati (FPGA, ASIC itd)
1M byte pomnilniškega naslovnega
prostora
64K byte I/O naslovnega prostora

EEVVAA  --  XX11661100CC
16-bit, 75MHz RISC mikroprocesor z 
vdelanim Ethernet in RS-232 vmesnikom



Full-duplex/half duplex delovanje
Flow control pri full-duplex  delu
Podprt VLAN
Samodejni CRC append ter check
prepoznavanje Multicast/Broadcast
naslovov
pet maskiranih prekinitev in ena ne-
maskirana

EVA-X1610 resda ni prvi x86-združljivi
CPU na trgu z vdelanim Ethernet vmesni-
kom, a je veliko hitrejši od konkurenčnih
izdelkov in prvi, ki ima ob tem tudi SD-
RAM vmesnik.

Poleg tega je vdelan v ceneno plastično
QFP ohišje, kar mu omogoča vdelavo v
povsem nov razred naprav, kjer se sicer
pozna vsak tolar pri končni ceni izdelka
in kjer dosedaj nismo poznali mrežne
povezljivosti. 
Poleg tega lahko v ciljni napravi opravlja
tudi krmilna dela, ki bi jih drugače moral
mikrokrmilnik in tako delno ali v celoti
povrne svoje stroške ob veliko večji upo-
rabnosti naprave.

AVTOMATIKA 730/2002

EXPRESS NOVICE - Mikroprocesorji za Internet

80C186 programska združljivost
frekvenca dela do 75 MHz

SDRAM enota
16-bitna širina podatkovnega vodila
Podpira 1Mbit x 16 in 4Mbit x 16
SDRAM
Podpira 2 Mbyte in 8Mbyte velikosti
frekvenca dela do 75 MHz

Zunanje vodilo:
nemultipleksirano naslovno in poda-
tkovno vodilo
8-bitno ali 16-bitno podatkovno vodi-
lo z dinamičnim prilagajanjem
podpira do 512 KB, 8/16-bitnega
Flash pomnilnika
Multipleksirano s SDRAM vmesnikom
64K-byte I/O prostora
Podpira pomnilnik in I/O naprave
1M-byte pomnilniškega prostora
Podpira neodvisno vodilo za počasne
I/O naprave

Dva FIFO UART serijska vmesnika
16 byteov Rx/Tx FIFO
nastavljivi Baud rate generator
The nastavljiv start bit, stop bits, pari-
teta, 5~8 data bitov

Hitri Ethernet MAC z MII vmesni-
kom

ustreza IEEE 802.3, 802.3u specifi-
kacijam
10/100 Mb/s data transfer rate A
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EXPRESS NOVICE - Nove aktivne in pasivne komponente ter sklopi

"Phycomp" kapacitivne mreže vsebujejo

dva para multilayer keramičnih konden-

zatorjev (MLCC) v okvirih enega mono-

litnega čipa. Vsak par je sestavljen iz več-

jega in manjšega kondenzatorja, akterih

razmerje je lahko do 100:1 in  se ga da

naročiti pri proizvajalcu. 

Kondenzatorjem znotraj ohišja je dodana

še posebna terminacija, ki jo lahko pove-

žemo tudi v vzporednih ali zaporednih

kombinacijah na tiskanem vezju. Z različ-

nimi kombinacijami vezav lahko ob pri-

merno izbranih kapa-

citivnostih dosegamo

željene impedance.

Prednost mrež je v

poenostavitvi tiska-

nega vezja in zmanjša-

nju površine vezja. V

praksi lahko doseže-

mo tudi 60% prihran-

ke priprostoru v pri-

merjavi s klasično

SMD rešitvijo.

MMuullttiiccaapp  kkoonnddeennzzaattoorrjjii  vv  mmaajjhhnniihh
oohhiiššjjiihh  zzaa  ššiirrookkooppaassoovvnnoo  ffiillttrriirraannjjee  
Informacije: http://www.yageo.com

ageo je nedavno predtstavil družino kapaci-
tivnih mrež, sestavljenih iz več kondenzator-
jev različnih vrednosti v enem elementu.

Mreže so izdelane na osnovi preverjenih tehnologij
multilayer keramičnih kondenzatorjev, ki nudijo
zanimive lastnosti v zelo majhnih ohišjih.

Y

VViiccoorrjjeevvii  nnoovvii  mmaallii
DDCC  nnaappaajjaallnniikkii
Informacije: http://www.vicoreurope.com

icor je predstavil VIPAC polja, ki so fleksibilen sistem napa-

jalnih blokov z DC vhodom, katerim lahko nastavimo do 4

izhode in so v Vicorjevih miniaturnih ohišjih višine samo 19 mm. UporabnikV

A

lahko ob pomoči mrežnih VIPAC orodij

raziskuje različne parametre in možnos-

ti, ki jih narekuje določen design. 

Tako je možna izbira med  24, 48, 300, ali

375 Vdc vhodi in izhodi od 2 do  48 Vdc

pri močeh do 600 W po izhodu in do 750

W po modulu. 

VIPAC polja so optimalna izbira za delje-

no napajanje in modularne napajalne sis-

teme, kjer so kritične gostota moči in za-

nesljivost dela. Na voljo je tudi možnost

delitve tokov med večimi izhodi mode-

lov z enim izhodom, ki dovoljuje enos-

tavno širitev sistema v kW področje. Več

podatkov o napajalnikih dobite na nji-

hovih spletnih straneh. A
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zagotovljena tudi popolna mehanska

ločitev mirujočih in premikajočih se

delov merilnika.

Druga novost o kateri smo govorili na

srečanju je posodobitev merilnikov seri-

je LWG. Posodobitev obsega novost v

postopku izdelave, saj se dosedaj leplje-

na konstrukcija zamenja z vijačeno in us-

treznimi tesnili. Na ta način se izboljša st-

opnja zaščite me-

rilnika iz IP 65 na

IP 67! Novost je tu-

di pritrditev ko-

nektorja na samo

uporovno plat, ki

po novem omogo-

ča delovanje v šir-

šem razponu vib-

racij in udarcev.

Pri novem merilniku LWG se za električ-

ni priklop uporablja kovinski konektor

M12, ki je na področju signalne tehnike -

postal že kar standardna izvedba. Novi

merilnik, ki zamenuje starejši tip je razen

konektorja za pri-

klop v ostalih last-

nostih enak ali bo-

ljši. Novi element

bo vpeljan v proiz-

vodnjo v mesecu

decembru 2002.

Po tem se elemen-

ta avtomatsko za-

menjata in jih pri

naročilih ni pot-

rebno posebej na-

vajati.

Za vse podrobno-

sti in tehnično dokumentacijo se prosim

obrnite na podjetje adept plus iz Postoj-

ne (www.adeptplus.si), kjer dobite tudi

katalog ostalih novotechnikovih proizvo-

dov.

Tema sestanka je pregled opravljenenga

dela, doseganja planov in seveda tudi -

pogled v prihodnost. Bogata vsebina

dvodnevnega srečanja vsebuje tako ko-

mercialne kot tudi tehnične novosti.

Udeleženci smo prisostvovali predstavit-

vi novosti in izboljšav obstoječih elemen-

tov ter napoved novih izdelkov. Na krat-

ko naj omenim le napoved nove serije

merilnikov pomika TLM, ki bo uradno

predstavljena na aprilskem industrijskem

sejmu v Hanovru. Ta bo potekal od 7. do

20. aprila 2003. Merilniki pomika serije

TLM so nadaljevanje razvoja merilnikov

TLH in TLC. Za razliko od TLC, ki sodi po

principu delovanja v področje brezkon-

taktnih merilnikov, predstavlja nova seri-

je TLM popolnoma brezkontaktno meri-

tev pomika. Saj je poleg električne tu

PPoossooddoobbiitteevv  mmeerriillnniikkoovv
ppoommiikkaa  sseerriijjee  LLWWGG
Informacije: Aleksander Dolenc, Adept plus d.o.o.

ako kot vsako leto so tudi letos pri nemškem podjetju
novotechnik (www.novotechnik.de) organizirali srečanje
vseh njihovih zastopnikov in distributorjev. Kot zastopniki za

Slovenijo in republike s področja bivše Jugoslavije, smo se srečan-
ja udeležili tudi iz podjetja Adept plus d.o.o.. Srečanje je tradi-
cionalno organizirano v Esslingenu (blizu Stuttgarta), kjer je tudi
sedež podjetja novotechnik.

T

A

SIMECA - Sistem za radijsko
odbiranje hišnih števcev porabe
Informacije: Siemens d.o.o.

Celo v modernih časih elektronskih

komunikacij pa večina po svetu ljudi

odčitava stanje plinskih in vodnih štev-

cev, jih prepisuje na dopisnice in  poši-

lja ustreznim službam. Včasih se usluž-

benci slednjih celo prikažejo na domu

porabnika, da bi preverili odčitavanja.

Poleg tega je treba odčitati stanje štev-

cev ob preselitvah stanovalcev. Novi

radijski sistem za odčitavanje števcev

"Siemeca", prikazan koncem avgusta na

sejmu v Berlinu sedaj obljublja, da bo

poslal ročno odčitavanje na smetišče

zgodovine.

Novi sistem uporablja standardni frek-

venčni pas 868 MHz, ki je v evropskih

državah namenjen posebni uporabi in

je tako manj izpostavljen interferen-

cam. Oprema lahko beleži porabo tople

in mrzle vode, sobno temperaturo in

tako določa stroške gretja v stavbi. S

posebnim pulsnim adapterjem lahko

integriramo opremo za merjenje pora-

be vode in plina. Ker so v enotah samo

oddajniki in niso sposobne sprejema,

so cenejše. Te pošiljajo podatke poseb-

nim zbiralnim enotam, ki poleg spre-

jemnikov vsebujejo tudi oddajnik in

lahko zbrane podatke posredujejo

naprej. Poleg tega, več zbiralnih enot

lahko tvori posebno mrežo, skozi kate-

ro lahko spremljamo odčitke vseh enot

v mreži v vsakem trenutku in iz katere-

koli točke v mreži. Za potrebe centrali-

ziranega nadzora so bile razvite poseb-

ne "gateway" enote, ki omogočajo ko-

munikacijo z navadnimi modemi in z

GSM omrežjem, računalniškim Ether-

net omrežjem ali DSL omrežjem. Tako

ni potrebna naikakršna bistvena spre-

memba na objektu za zagotovitev pri-

klopa nadzorne točke, saj je ta lahko pri-

klopljena na mnogo načinov.

Omrežje zbiralnih enot se samodejno

rekonfigurira ob prijavi vsake nove

enote v omrežju. A
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AVTOMATIZACIJA TRANSPORTA - Elektronska knjižica motornega vozila

si avtoprevozniki in
vozniki službenih
avtomobilov so

dodobra seznanjeni z
malo modro knjižico- knji-
žico motornega vozila, ki
marsikomu največkrat
greni življenje. Vanjo je
namreč potrebno vpisovati
prevožene poti službenega
vozila s podatki o vozilu,
odhodu in prihodu, prevoženi
relaciji , stanju števca, prevoženih
kilometrih in vozniku.

Glavna težava uporabe obstoječe klasič-
ne knjižice je v človeški pozabljivosti in
nenatančnosti. Marsikatera administraci-
ja doživlja kronične glavobole vsak
mesec, ko pripravlja obdelavo podatkov
o službenih avtomobilih, ki seveda niso
nikoli popolni.  

V podjetju Logina IT d.o.o. so razvili in
patentirali SEKMV - sistem elektronske
knjižice motornega vozila, ki rešuje nas-
lednje tehnične in uporabniške probleme:
1. odprava ročnega beleženja (vnosa)

prevožene poti z avtomatskim - elek-
tronskim beleženjem,

2. odpravlja slabosti človeške pozablji-
vosti, nenatančnosti in grde pisave,

3. podrobno in natačno beleženje pre-
vožene poti,

4. varovanje podatkov (angl."backup"),
5. možnosti elektronske obdelave in

izdelave statističnih analiz,
6. priročnost zaradi majhnih dimenzij
7. zajem dodatnih podatkov koristnih

podatkov, kot je največja hitrost na
poti in prekoračitve dovoljenih hitrosti,
v cestnem prometu.

In kaj je ta, še donedavnega, znanstvena
fantastika, ki bo tako olajšala delo marsi-
katerega voznika in administratorja?

To je majhna naprava - Elektronska Knji-
žica Motornega Vozila (v nadaljevanju
EKMV), ki jo vgradimo v službeno vozilo

in katere namen je, da na osnovi global-
nega satelitskega sistema za določanje
pozicije na Zemlji (v nadeljavneju GPS)
spremlja in beleži prevoženo pot vozila
po posameznem vozniku. Vsebuje tudi
voznikovo čip kartico - vsak voznik ima
svojo čip kartico, na katero se beleži nje-
gova prevožena pot in uporaba službe-
nih vozil in  centralo za izdajo knjižice in
analizo (v nadaljevanju centrali).

Centrala sestoji iz :
strojne opreme, ki v minimalni konfigu-
raciji vsebuje vsaj en čitalec za vozni-
kove čip kartice, ustrezen osebni raču-
nalnik (PC), tiskalnik za tiskanje knjiži-
ce motornega vozila in čip kartic (v
nadaljevanju administratorske karti-
ce), ki služijo za prenos (kopiranje)
celotnega spomina EKMV v centralo.
programske opreme, katere naloga je
zajem podatkov s čip kartice in pre-
nos podatkov v bazo, izdelava (tiska-
nje) knjižice motornega vozila na
osnovi podatkov, ki so v bazi, ureje-
valnik za označevanje in poimenova-
nje lokacij, ki so v skladu s poslova-
njem službe, vnos podatkov o točenju
in nakupu goriv na bencinskih servi-
sih, obdelava podatkov o prevoženih
poteh z analizo in izdajo ter persona-
lizacija voznikovih čip kartic.

Sistem SEKMV ima lahko več naprav
EKMV za vsako službeno vozilo po eno,
množico voznikovih čip kartic in eno ali
več central.

Informacije: Logina IT d.o.o., Ljubljana

EEKKMMVV
Elektronska knjižica motornega vozila -
nič več znanstvena fantastika

V
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AVTOMATIZACIJA TRANSPORTA - Elektronska knjižica motornega vozila

Primerjava s ostalimi rešitvami

Znanih rešitev za elektronsko knjižico
motornega vozila je več, najbolj pogosta
rešitev pa temelji na tako imenovanih sle-
dilnih sistemih, kjer se lokacija vozila, pri-
dobljena na osnovi GPS-a, preko radij-
skih zvez prenaša v centralo, tam pa se
zapisuje v bazo podatkov. Posebni pro-
grami potem na osnovi te podatkovne
baze izdelajo in na tiskalniku natisnejo
knjižico motornega vozila.
Pri navadni knjižici motornega vozila,
mora voznik službenega vozila pred in
po prevoženi poti, s pisalom vpisati poda-
tke v knjižico motornega 
vozila. Gre za zamudno in nerodno opra-
vilo, ki ga mnogi vozniki ne opravljajo
dovolj vestno.
Pri sistemu elektronske knjižice motorne-
ga vozila pa je vse kar mora voznik nare-
diti to, da preden začne službeno pot,
vstavi svojo čip kartico v EKMV, ko konča
službeno pot, pa izvleče čip kartico iz
EKMV in jo skupaj s ključi motornega vo-
zila prinese v centralo.
Sistem SEKMV se od znanih rešitev razli-
kuje po tem, da:

Naprava EKMV dvojno beleži in
hrani podatke o prevoženi poti. Hrani
jih v svoj spomin, ki je vgrajen v
EKMV in na voznikovo čip kartico, ki
jo je voznik dolžan vstaviti v EKMV,
če se želi peljati s službenim vozilom.

EKMV svetlobno in/ali zvočno opo-
zarja, posebna vgradna izvedba pa
lahko celo onemogoča, vožnjo vozila
brez da bi voznik vstavil svojo čip kar-
tico v EKMV.

Podatki se v centralo prenašajo s
pomočjo voznikovih pametnih čip kar-
tic, ki ustrezajo standardu ISO 7816
za kontaktne čip kartice.

Na voznikovo čip kartico je možno
dati tudi nalog za potovanje z skupaj 

Možna je nadgradnja z različnimi
aplikacijami. Ena od njih je elektron-
ski potni nalog, s opisom poti, tako da
med vožnjo  EKMV na ekranu izpisu-
je napotke in opozorila.

Sistem Elektronske Knjižice Motornega

Vozila (SEKMV) je označen s tem,
A. da se podatki o prevoženi poti, ki jih

EKMV pridobiva na osnovi vgrajene-
ga GPS sistema, zapisujejo na vozni-
kovo mikroprocesorsko čip kartico in
v spomin, ki je vgrajen v EKMV.
Mikroprocesorska čip kartica mora
imeti vsaj 64Kb (kilobitov) spomina,
minimalni spomin v EKMV pa vsaj 32
KB (kilobajtov). Mikroprocesorska čip
kartica ustreza standardom ISO 7816
za kontaktne kartice

B. da se podatki o prevoženi poti, ki so
zapisani na voznikovi mikroprocesor-
ski čip kartici, prenašajo v centralno
bazo podatkov o prevoženih poteh in
da na osnovi te baze  podatkov pro-
gram izdela in natisne knjižico motor-
nega vozila.

C. da je možno preverjanje tako izdela-
ne knjižice motornega vozila s poda-
tki v EKMV-ju tako, da se z uporabo
administratorskih čip kartic dajo pre-
nesti v centralo vsi zapisani podatki o
službenih poteh v EKMV-ju. A
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MERILNA OPREMA - Elektronska bremena

Družina elektronskih bremen PLZ-3W/

3WH je zasnovana tako, da se lahko inte-

grira v testne sisteme za značilnosti in

življenjske dobe različnih enosmernih

napajalnikov, kot so 'switching' napajalni-

ki, primarne/sekundarne baterije in skla-

di gorivnih celic. 

Na razpolago so štirje načini delovanja:

konstantni tok

(CC),

konstantna up-

ornost (CR),

konstantna na-

petost (CV) in

konstantna

moč (CP).

Osem razpoložlji-

vih modelov delu-

je v štirih različ-

nih močnostnih

načinih, in sicer

150 W, 300 W,

600 W in 1000 W.

Z vgrajenim viso-

ko zmogljivim ve-

zjem za nadzor toka vsi instrumenti zago-

tavljajo izjemno stabilnost in hitrost

delovanja ter nudijo izboljšano upravlja-

nje in večfunkcionalnost preko CPU nad-

zora. Vse te lastnosti omogočajo simuli-

ranje resničnih obremenitvenih testov

napajalnikov z velikimi razlikami v njiho-

vem izhodnem toku, kot so tiskalniki in

motorji. V načinu delovanja s stalnim

tokom ti instrumenti zagotavljajo kako-

vostno izvajanje obremenitvenih testov

na alkalnih in ostalih tipih baterij. Prav

tako modeli iz družine PLZ-3WH dovolju-

jejo vhodne napetosti do 500 V, kar omo-

goča visokonapetostno uporabo. Z

dodatkom neobveznega vmesnika GPIB

ali RS-232C pa postanejo popolnoma

programabilni. Ta lastnost pride še pose-

bej do izraza ob uporabi KIKUSUI-jevega

večkanalnega vodila (MCB), ki omogoča

hkraten nadzor nad 16 instrumenti

preko GPIB naslova ali RS-232C vhoda.

Družino PLZ-WU ses-

tavljajo kompaktna

elektronska bremena,

katerih glavni namen je uporaba v več-

kanalnih sistemskih aplikacijah. Možnost

vgraditve osmih 50 W, štirih 150 W ali

dveh 300 W modelov v eno samo stojalo

RMF-3WU omogoča smotrno izrabo pro-

stora, kar jih uvršča v sam vrh naprav za

testiranje nizke in srednje zmogljivih

'switching' napajalnikov, različnih testov

značilnosti in staranja baterij. Elektron-

ska bremena so tudi uporabna za dina-

mično testiranje, ki je sicer neizvedljivo z

običajnimi drsnimi upori in ostalimi fiks-

nimi bremeni. Razne funkcije daljinske-

ga upravljanja so uporabne za načine

delovanja pri konstantnem bremenskem

toku in konstantni napetosti.

EELLEEKKTTRROONNSSKKAA  BBRREEMMEENNAA
Informacije: Zvonimir Unijat, ELSINCO, d.o.o., Ljubljana

aponski proizvajalec Kikusui predstavlja svoji družini elektronskih bremen PLZ. Štir-
je tipi glede na nazivno moč: 150W, 300W, 600W in 1000W so pripravljeni za delo-
vanje v režimih konstantni tok (constant current), konstantna upornost (constant re-

sistance), konstantna napetost (constant voltage) in konstantna moč (constant power).

J

A

Dva primera uporabe elektronskega bremena: zgornji primer prikazuje uporabo pri merjenju
odziva napajalnika pri hitrih spremembah bremena, v spodnjem primeru pa je elektronsko breme
namesto ročnega močnostnega reostata.
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Danes se praktično vsi trudi-

mo ponuditi svoje izdelke na

globalnem trgu. To pa pome-

ni, da so se tudi standardi, ki

zadevajo preizkus izdelkov

spremenili in se prilagajajo

globalnim potrebam. Tako se mnogi iz-

delki, ki so sicer namenjeni evropskemu

trgu  podrejajo standardom, zasnovanim

na mednarodnih standardih, kot so IEC

(International Electro Technical Commi-

ssion) ali EN (European Norm). Tudi

mnogi UL Standardi, namenjeni denimo

proizvajalcem iz ZDA se prilagajajo po-

trebam globalnih, unificiranih in  harmo-

niziranih standardov.  

Proizvajalci težijo k vedno višjim ciljem

glede varnosti in zanesljivosti svojih iz-

delkov.  Test prebojne trdnosti ("Hipot",

"Flash" ali ”varnostni test”) je eden od

načinov zagotavljanja varnosti proizvo-

dov. "Hipot" test pomeni nameren pri-

klop napetosti, višje od najvišje deklarira-

no dovoljene med prevodne veje in izola-

cijske materiale v napravi, ki jo testira-

mo. Namen testa je obremeniti izolacijo

naprave daleč nad nivojem, ki bi ga skozi

normalno uporabo doživela v celotnem

življenjskem ciklusu. Tako se test uporab-

lja za dokazovanje ustreznosti izolacije

pri normalnih obremenitvah med delom

kot tudi  odpornost na trenutne tranzien-

te, do katerih prihaja na napajalnih lini-

jah.

Poleg tega pa "Hipot" test učinkovito od-

kriva sicer skrite napake v proizvodnem

procesu ali v materialu izolacije (zmanj-

šane razdalje med prevodniki, slab izola-

cijski material, razpoke v materialu itd.)

Tu se pojavi tudi vprašanje definicije pre-

boja izolacije. Je preboj izolacije kakršen-

koli merljiv tok skozi izolacijo, ali pa

moramo tu postaviti drugačna merila?

Kaj je pravi tokovni prag, ki še zajema tok

curljanja, ne pa tudi samega preboja ? 

Ta in podobna vprašanja se pogosto po-

javljajo pri testiranju z različnimi testni-

Za in proti:
ZZaazznnaavvaannjjee  vviissookkooiimmppeeddaannččnniihh  
eelleekkttrriiččnniihh  oobbllookkoovv
Avtor: Dwayne M. Davis, Associated Research Inc. - Informacije: MEM mechanic & electronic measurement, ing. Norbert Payerl
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mi inštrumenti, ki lahko dajo na istem

merjencu različne rezultate. Način izved-

be detekcije tokov pri Hipot testu in do-

voljena velikost toka se razlikujejo med

merilnimi inštrumenti iz nekaj vzrokov.

Ti so lahko povezani s tipom in konfigu-

racijo testiranih proizvodov in specifika-

cijami, katerim morajo proizvodi ustreza-

ti. Da bi določili prave vrednosti, mora-

mo poznati splošno definicijo preboja

izolacije in disruptivnih praznjenj.

Kaj je preboj izolacije?
Kot je že nekdo pred nami precej natanč-

no definiral pojav, je preboj izolacije hip-

no nenadno povečanje toka skozi izola-

cijski material, ko električno polje pritis-

njene napetosti preseže kritično vred-

nost. Popolna odpoved izolacijskega ma-

teriala je karakterizirana z disruptivnim

električnim praznjenjem skozi izolacijski

material zaradi nenadnega in velikega

porasta napetosti.

Kaj je disruptivno praznjenje?
Disruptivno praznjenje je po IEEE defini-

ciji "praznjene, ki prehaja skozi celotno

izolacijsko plast in ki praktično kratko-

stiči elektrode."

Disruptivna praznjenja podlegajo vpli-

vom naključnih variacij in ponavadi je

potrebna serija meritev, da lahko dobimo

skozi statistične metode ustrezno nape-

tost preboja.

Omenjene definicije nam dajejo osnov-

no razumevanje pojmov, ki so podrobne-

je razdelani v ustreznih standardih. Kljub

temu pa tudi tam ne bomo naši magičnih

številk za dovoljene tokove skozi izolacijo

za časa testiranja.

IEC 601.1, ki zadeva medicinsko opre-

mo, v odstavku 20.4f pravi naslednje;

"Med testiranjem se ne smejo pojaviti is-

kre ali praznjenja. Dovoljena je pojava

majhnih koron, če te izginejo, ko testna

napetost pade na nižjo vrednost, ki pa

mora biti še vedno višja od referenčne

napetosti U in če korone ne povzročijo

padca testne napetosti."

Določbe UL 544 za medicinsko in zoboz-

dravstveno opremo v odstavku 64.1.3 de-

finirajo nesprejemljivo obnašanje kot:  

"Nesprejmljivo obnašanje je navadno

vzrok odklopa ustrezne preobremenit-

vene zaščite znotraj testirane naprave,

vendar je tudi če do same preobremenit-

ve ne pride, je lahko znak neustreznosti

tudi nenaden padec napetosti ali podo-

ben nelinearen porast toka skozi napra-

vo. Posebno pozornost moramo name-

niti visokoimpedančnim delom toko-

kroga, da zaznamo tudi napake, ki bi

lahko pomenile požarno nevarnost ali

nevarnost električnega udara." 

UL 544 pravi tudi, da "največja občutlji-

vost testnega inštrumenta mora ustreza-

ti UL zahtevi po upornosti 120.000 Oh-

mov, ki določa največji dovoljeni tok

curljanja izolacije glede na testno nape-

tost."

Mnogi drugi standardi priporočajo, da bi

občutljivost merilnega inštrumenta mo-

rala biti določena glede na največji dovo-

ljen tok skozi izolacijo s strani proizvajal-

ca konkretne naprave, ki jo testiramo. To

bi lahko dosegli s testiranjem nekega šte-

vila zanesljivo dobrih proizvodov in bele-

Visokofrekvenčni signal

Visokofrekvenčni signal, ki se pojavi
na sinusnem valu ob pojavu električne-
ga obloka

Slika 1
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ženjem njihovega toka curljanja. Nato bi

pri "Hipot" testu lahko nastavili malo

višjo vrednost kot kritični tok, ki ločuje

dobre izdelke od slabih.

Gornja dva standarda dajeta korektno in

precej natančno predstavo o lastnostih

ustreznega in neustreznega izdelka na

"Hipot" testiranju. Čeprav oba pokrivata

medicinsko opremo in se ujemata v defi-

niciji disruptivnega praznjenja kot napa-

ke izdelka, se razhajata v zaznavanju praz-

njenja skozi oblok ali korono.

Kakšna je razlika med električ-
nim oblokom in visokotokovnim
prebojem?
Preden pride do preboja izolacije, se lah-

ko pojavi na prevodnih površinah tudi

korona ali visokoimpedančno iskrenje. V

nekaterih primerih bi korono lahko defi-

nirali kot svetleči preboj zaradi ionizacije

zraka. Korona je delni preboj zaradi kon-

centracije električnega polja na robu

elektrode. Visokoimpedančni obloki in

korona ustvarjajo visokofrekvenčne im-

pulze, ki so na vrhu amplitude napajalne-

ga vira in katerih frekvenca se giblje v

širokih mejah, od manj kot 30 kHz do

več kot 1 MHz in so lahko zelo kratki,

tipično veliko krajši od 10 μs (slika 1). 

Ti kratki impulzi ne pomenijo vedno za-

četek disruptivnega preboja, ki bi lahko

sprožil padec merjenca na "Hipot" testu.

Kot je navedeno v standardih, je lahko

obnašanje merjenca sprejemljivo tudi ob

pojavi korone, če izgine pri znižanju na-

petosti pod neko referenčno in če sama

ne predstavlja električne ali požarne ne-

varnosti za uporabnika. Tu se je treba

zavedati dejstva, da čeprav standardi do-

voljujejo pojav korone v nekaterih prime-

rih, je ta v praksi lahko znak problemov v

izolacijskem sistemu naprave.

Oblika obloka ni konstantna. Napetosti

preboja se lahko zato gibljejo v širokih

mejah glede na geometrijske pogoje, de-

nimo zaobljenimi površinami ali ostrimi

konicami tudi pri enaki razdalji med ele-

ktrodami. Tudi impedanca in distibuira-

na kapacitivnost vezja med točkami, kjer

nastaja oblok in merilnim inštrument-

om, lahko vplivajo na strmino di/dt pora-

sta, ki ga "vidi" inštrument. Višina napeto-

sti, strmina porasta, polariteta in oblika

signala vplivajo na pojav korone in oblo-

ka. Temperatura, vlažnost in atmosferski

pritisk vplivajo tako na napetost pojava

korone, kot tudi na napetost preboja. 

Kako pri "Hipot" testu razlikuje-
mo med obločnim prebojem in
prebojem izolacije?
Pri testiranju se je potrebno zavedati dej-

stva, da ima velika večina testnih inštru-

mentov vdelano detekcijo tokovnega

praga celotnega toka testiranja, ki ne

zaznava samega toka obloka. Nekateri

naprednejši testerji, ki ponujajo način

delovanja z detekcijo obloka, imajo prav-

zaprav tri ločene enote za detekcijo (sli-

ka 2).

Prvo vezje služi detekciji toka curljanja. V

vezju je nastavljiv najmanjši in največji

referenčni tok, ki ju lahko tudi vprogra-

miramo v inštrumentov pomnilnik. Pose-

ben okenski primerjalnik zajema 3 - 5

vzorcev v sekundi toka skozi izolacijo in

primerja zajete vzorce z nastavljenim to-

kovnim oknom. Najnižja dovoljena vred-

nost okna ni namenjena primarno dolo-

čanju slabih izdelkov ampak garanciji

ustreznosti opravljenega testa. Če deni-

mo merjenca sploh ne bi priključili v

tokokrog, bi to pokazali zajeti vzorci toka

skozi izolacijo, ki bi bili manjši od nastav-

ljenega najmanjšega toka in tako signali-

zirali slabo opravljeno testiranje. Če pa

zajeti vzorci presežejo najvišji dovoljen

tok, je to že znak slabosti v merjeni

napravi (slika 3).

Drugo vezje je služi detekciji preobreme-

nitve sistema. Ima pred-

nastavljene meje, ki so

višje od najvišjih dovo-

ljenih tokov med potek-

om testa, in služi zaščiti

tako merjenca kot me-

rilnega inštrumenta. V

primeru, da je ta meja

med testiranjem prese-

žena, bo merilni inštru-

ment odklopil visoko

napetost z merjenca v

manj kot 400 μs (slika

4). Kot rečeno, je ta

funkcija namenjena

predvsem zagotavljanju

varnosti, tako vsem na-

pravam v sistemu med

testiranjem kot tudi sa-

memu operaterju. 

Zadnje vezje je detektor

obloka, ki je v osnovi vi-

sokoprepustni filter, ki

prepušča samo frekven-

ce, višje od 10 kHz. Si-

gnali teh frekvenc gre-

do naprej v primerjal-

nik, kjer se primerjajo s

pragom, ki ga je opera-

ter prej ročno nastavil.

Če je nivo presežen, ge-

nerira primerjalnik

CPU enoti zahtevo za

servisiranje prekinitev

in CPU enota prekine

"Hipot" test v manj kot

400 μS (slika 5).

Medtem, ko sta prva

dva detektorja vedno

aktivna, pa dovoljujejo

nekateri inštrumenti

tudi izklop detektorja

obloka. V stikih z upo-

rabniki smo spoznali,

Slika 2 - Trije ločeni detektorji

Slika 3 - Detektor toka curljanja

Slika 4 - Detektor preobremenitve
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Dodatne informacije dobite na 
spletni strani: www.asresearch.com

Patent Pending

▲
▲

▲
▲

Že 65 let vodilni v preverjanju ustreznosti
standardom električne varnosti

Naši instrumenti vsebujejo merilnike prebojne trdnosti,
izolacijske upornosti, ozemljitvene upornosti, tokov curl-
janja, funkcijske testerje in preklopne matrice

Vsi inštrumenti vsebujejo najmodernejše mikroproce-
sorske tehnologije  in ponujajo hitre, natančne in
učinkovite meritve 

Širok spekter testnih rešitev, od enotočkovnih ročnih do
popolnoma avtomatiziranih.

Izvajanje testov po priporočinlih ”Low Voltage Directive”
73/23/EEC, BSI,UL, CSA, IEC, TÜV &  Evropskih norma-
tivov

ki ga v Sloveniji ekskluzivno zastopa:

Ustreznost varnostnim
standardom

Kompletna ponudba za vse zahteve 
po varnostnih testih!

Pokličite nas za brezplačni izvod 

Navodil za preverjanje ustreznosti varnos-

tnim standardom (v angleščini) !

da mnogi proizvajalci naprav

uporabljajo detektor obloka

samo za diagnostiko in razis-

kavo, vendar se pri testiranju

izdelkov na proizvodnih lini-

jah mnogokrat odločijo "pre-

skočiti" uporabo obločnega

testa.

Mnoge naprave, kot so deni-

mo vrtalniki, sesalci za prah

in kavni mlinčki vsebujejo

krtačne elektromotorje, v

katerih je električni oblok

prisoten med normalnim

delovanjem naprave na krtač-

kah motorja. V mnogih pri-

merih tudi organizacije za

nadzor varnosti naprav pri-

znavajo obloke majhnih moči

in ga dovoljujejo tudi v proiz-

vodnih testih.

Zato lahko obločni test pri

takih napravah diagnosticira

tudi dobro napravo kot slabo.

Po drugi strani pa je obločni

test zahtevan iz varnostnih

vzrokov denimo pri medicin-

ski opremi, še posebno pri

napravah, priključenih nepo-

sredno na pacienta. V takih

aplikacijah lahko pomeni

posebna detekcija obloka

veliko razliko.

Povzetek
Zaradi precejšnjega števila

spremenljivk v pogojih testi-

ranja in pomanjkanja trdneje

in natančneje določenih stan-

dardov za testiranje varnosti

opreme pri definicijah naj-

večjih dovoljenih tokov oblo-

ka in curljanja, smo se pri

Associated Researchu odloči-

li za fleksibilen pristop pri

designu testnih inštrumen-

tov. Pri inštrumentih, ki omo-

gočajo nastavitev mejnih

vrednosti tako za tok curljanja

kot tudi za tok obloka smo

uporabnikom omogočili roč-

no nastavitev konkretnih vre-

dnosti, ki ustrezajo dejanjs-

kim pogojem vsakega prime-

ra. Poleg tega smo tudi omo-

gočili uporabnikom tudi iz-

klop vezja za detekcijo obloka

in sicer neodvisno od nastavi-

tev detektorja najvišjega toka,

ki je sicer obvezen pri Hipot

testu.

Obločna detekcija lahko ob

pravilni uporabi omogoči tes-

terjem veliko boljši vpogled v

dogajanje v testirani napravi

in v skladu s tem tudi drago-

cene smernice pri načrtovan-

ju in zagotavljanju električne

varnosti.

Pred tem pa mora proizvaja-

lec potrditi ustreznost zazna-

vanja obloka pri testiranju

konkretnega izdelka in dolo-

čiti ustrezni mejni tok. Le

tako se bo lahko izognil laž-

nim signalizacijam napak v

napravah, ki so dejanjsko ele-

ktrično varne.    

Viri:

(1) Rudolf F. Graf, Modern

Dictionary of Electronics. Six-

th Edition. Third Printing,

Indianapolis, IN: Howard W.

Sams & Company, 1988.

(2) Institute of Electrical and

Electronics Engineers, Inc,

IEEE Draft Standard Techni-

ques for High-Voltage Testing.

New York, NY, 1995

A

Slika 5 - Detektor obloka
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Večnamenski industrijski grafični terminali

MIT 15 - Lastnosti
Večfunkcijski industrijski grafični terminal MIT 15 (slika 1) je v svoji osnovi industri-

jski PC računalnik. Procesno moč mu daje procesor firme VIA, ki ima to lepo in v

proizvodnem okolju zelo pomembno lastnost, da ne potrebuje ventilatorja za hlajenje

procesorja. To pomeni, da grafični terminal lahko namestimo v ohišje oz. omaro brez

odprtin in pri tem nimamo težav s hlajenjem računalnika. MIT 15 ima lahko tudi

zaslon občutljiv na dotik ("Touch Screen"). Tak zaslon omogoča enostavno upravljanje

zaslona ljudem, ki niso vešči rokovanja s tipkovnico in miško. Grafični terminal MIT

15 je mogoče priključiti na Ethernet omrežje, z okolico pa lahko komunicira tudi

preko vmesnika RS-232, vzporednega vmesnika LPT in dveh USB vmesnikov. MIT 15

ima seveda tudi možnost priklopa miške in tipkovnice - uporabljajo pa se lahko običa-

jne ali pa namenske industrijske izvedbe (slika 2).

MIT 1MIT 15 - v5 - večnamensečnamenski induki indu--
sstritrijsjski grki grafaf ični tični tererminalminal

Avtor: Maks Tuta, univ.dipl.inž., Synatec d.o.o., Idrija, maks.tuta@synatec.si

MIT15 je cenovno ugoden industrijski PC računalnik s 15"
LCD zaslonom. V industriji se ga uporablja za upravljanje
strojev in naprav, vizualizacijo proizvodnega procesa,
prikaz delovne dokumentacije, prikaz tekočih  podatkov
o učinkovitosti proizvodnje, pa tudi za vnos podatkov v

informacijski sistem s pomočjo črtne kode. 

Slika 1 -  Večfunkcijski industrijski grafični terminal MIT 15

Slika 2 - Industrijska tipkovnica
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Večnamenski industrijski grafični terminali

MIT 15 - Področja uporabe
Industrijsko ohišje z zaščito IP65 na sprednji strani omogoča uporabo industrijskega

računalnika MIT 15 v zahtevnih razmerah kot so proizvodne dvorane, javna mesta, itd. 

Strojegradnja
V strojegradnji je MIT 15 uporaben za :

vizualizacijo in upravljanje strojev, naprav in procesov, 

nadzor delovanja strojev, 

prikaz delovne dokumentacije

Informatizacija proizvodnje
Za učinkovito obvladovanje proizvodnje je potrebno imeti kvalitetno komunikacijo

med človekom in informacijskim sistemom. Večnamenski grafični terminal MIT 15

omogoča, da delavec na delovno mesto dobi ustrezno dokumentacijo za delo - tudi

zadnjo veljavno risbo. S tem odpade vsa logistika s papirno delovno dokumentacijo v

proizvodnji. Tak grafični terminal omogoča, da delavec preko terminala dobi tudi

navodila, kaj naj dela - običajno je to delovni nalog -  in omogoča, da delavec sporoča

v informacijski sistem, kaj je že naredil oz. da sporoča vse dogodke, ki jih tovarna zbira

za različne analize in vplivajo na delo in učinkovitost dela. S pomočjo ustrezne pro-

gramske opreme lahko delavec pregleduje kontrolne karte ter druge prikaze, ki so

potrebni za učinkovito delo. (slika 3). 

Večnamenski grafični funkcijski terminal MIT 15 je torej uporaben v različnih vlogah,

v različnih okoljih, za različne naloge.

Slika 3 - Funkcije MIT 15 v proizvodnji

Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo na dom/delovno mesto brez plačila poštnine!
Naročnik dobi ob vsaki izdaji zgoščenko CD HYDRA, ki nosi spletno revijo AVTO-
MATIKA Online in ELKTRONIKA Full_duplex (v vrednosti 700 SIT/kos)!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih šte-
vilk revije v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite

naročilnico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com
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RAZVOJNA OKOLJA - Logični analizator delovanja krmilnikov

Na področju avtomatizacije in vodenja industrijskih
procesov se pojavlja vse večji pritisk po hitri in poceni
izvedbi projektov. V pomoč razvijalcem programske
opreme za programabilne krmilnike je podjetje
AUTEM iz Nemčije naredilo močno programsko orodje
PLC-ANALYZER pro 42, ki služi za analizo delovanj

krmilnikov različnih proizvajalcev. Deluje pod operacijskimi siste-
mi WINDOWS 9x/NT/2000/XP. Omogoča časovno spremljanje in
grafični prikaz vseh signalov krmilnika do natančnosti osnovnega
cikla odčitavanja procesnih vrednosti v krmilniku.

Avtor: Dare Žagar, univ. dipl. inž., RAGA d.o.o.

Logični analiLogični anali--
zatzator deloor delovvananjaja

krkrmilnikmilnikoovv

Razlogi za izdelavo logičnega
analizatorja.
Na večjih projektih avtomatizacije pogo-

sto naletimo na sledeče probleme:

Logične napake, ki jih je težko odkriti

in so posledica napačne nastavitve

senzorjev ali nepazljivega spreminja-

nja programa v krmilniku.

Spontane napake zaradi različnih

motenj iz okolice, ki povzročajo izgu-

be zaradi izpadov proizvodnje.

Slaba optimizacija procesa lahko pov-

zroča daljše proizvodne cikle ali več

napak pri izdelavi proizvodov.

S programskim orodjem PLC-ANALYZ-

ER pro 4 lahko za nekaj minut posname-

mo časovno sliko vseh spremenljivk v

krmilniku (npr. vhodih/izhodnih signa-

lov, analognih vhodnih in izhodnih vred-

nosti, časovnih zank, zastavic, števcev

itd.). Podatki, ki jih želimo analizirati, se

zapišejo na trdi disk PC računalnika in se

hkrati prikazujejo na zaslonu računalni-

ka. Programerju so sicer podatki iz krmil-

nika dostopni tudi z drugimi orodji, ven-

dar nam analizator zbere le podatke, ki

so za analizo relevantni in so hkrati pri-

merni za kronološki prikaz. Na ta način

lahko odkrivamo in zapisujemo po-

membne dogodke, ki jih kasneje v obliki

statičnih diagramov lahko v miru analizi-

ramo.

Zajem podatkov
Programsko orodje PLC-ANALYZER pro

4 ne zahteva dodatnih programskih ali

aparaturnih sprememb na računalniku.

Vsak računalnik s PENTIUM procesor-

jem in operacijskim sistemom WIN-

DOWS 9x/NT/2000/XP in vmesnim

kablom do krmilnika je dovolj za delova-

nje. V nasprotju z običajnimi logičnimi

analizatorji je zajem podatkov izveden

preko standardnih krmilniških vmesni-

kov (kot recimo PG vmesnik na SIMATIC-

u S5) ali standardnih industrijskih mrež

(kot na primer MPI ali PROFIBUS pri

SIMATIC-u S7). 

V primeru, da želimo poleg vrednosti iz



krmilnika spre-

mljati tudi polju-

bne zunanje di-

gitalne ali analo-

gne vrednosti, to

lahko naredimo

s pomočjo pose-

bne naprave z

imenom AD-USB

-Box. Gre za vho-

dno enoto, ki jo

priključimo na

USB vhod raču-

nalnika, nanjo

pa lahko priklju-

čimo poljubnih

20 digitalnih sig-

nalov in 8 analognih vrednosti. Na ta

način lahko spremljamo vrednosti signa-

lov, za katere niti ni nujno, da so del pro-

cesa, zdi pa se, da bi lahko posredno vpli-

vali na potek procesa. Če na primer sumi-

mo, da bi vklop nekega večjega elektro-

motorja povzročal motnje v procesu,

nastavimo analizator tako, da začne sne-

mati stanje v krmilniku ob vklopu motor-

ja in v kasnejši analizi ugotovimo, ali je

vklop povzročil kakšna neregularna sta-

nja signalov v krmilniku. Iskanje podo-

bnih navidezno naključnih napak v

krmilniku je lahko dokaj dolgotrajen

postopek. 

Analizator ima implementirane funkcije

za odkrivanje določenih kritičnih dogod-

kov, sekvenc ali kompleksnih konstalacij

dogodkov. V pomembnih trenutkih

lahko povečamo merilo časovne osi (raz-

tegnemo časovno os) z namenom jasnej-

šega sledenja in analize dogodkov. 
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RAZVOJNA OKOLJA - Logični analizator delovanja krmilnikov

Ena od osnovnih funkcij je sprožitev

(trigger) snemanja izbranih vrednosti ob

izpolnitvi določenih pogojev, kot so na

primer, nastop ali izpad določenega sig-

nala oziroma ob nastopu definirane kom-

binacije signalov.

Analogne signale lahko prikazujemo gra-

fično, kot krivulje na časovni osi, lahko

zahtevamo izpis dejanske vrednosti v

določenem trenutku, ali pa tabelarični

prikaz skozi daljše obdobje. Format pri-

kaza analogne vrednosti lahko izbiramo

med besedo, dvojno besedo ali decimal-

no vrednostjo. Možnost spreminjanja

načina prikaza prispeva k povečanju

učinkovitosti  analize in hitrejši poti do

rezultatov. Na voljo imamo tudi možnost

primerjave vrednosti različnih signalov v

realnem času.

Modularna zasnova programa
Ker v mnogih procesih lahko srečamo

krmilnike različnih proizvajalcev, je pro-

gram zasnovan modularno tako, da na

enoten osnovni program lahko dodaja-

mo gonilnike za krmilnike različnih pro-

izvajalcev (npr. SIEMATIC S5/S7, SINU-

MERIK, Allen&Bradley, FESTO, TSX

Quantum, BOSCH, PILZ, AEG, …).  

Gonilne programe lahko tudi kombinira-

mo tako, da istočasno spremljamo signa-
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RAZVOJNA OKOLJA - Logični analizator delovanja krmilnikov

le iz različnih krmilnikov. Na primer, z uporabo mrežnega gonilnika za SIMATIC

Industrial Ethernet TCP/IP lahko spremljamo delovanje različnih krmilnikov po lokal-

ni mreži, ne da bi zapustili svojo pisarno. Operater torej lahko preko lokalne Ethernet

mreže analizira delovanje procesa v celoti.

Zapis podatkov skozi daljše obdobje
Medtem, ko za odkritje enostavnejših napak potrebujemo lahko manj kot eno uro, pa

nam bolj zahtevne naključne napake ali optimizacije parametrov vzame več mesecev.

V času več mesecev trajajočih analiz lahko poljubno nastavljamo točke v katerih naj se

snemanje začne in konča. Pomembno je, da nastavitve analizatorja lahko spreminjamo

med njegovim delovanjem. Ne gre torej samo za 'fotografiranje' določenih dogodkov,

ampak za dinamični proces neprekinjenega pridobivanja podatkov iz procesa tudi

skozi daljše obdobje. Postopki so zamudni tudi v primeru iskanja optimalnih nastavi-

tev procesnih spremenljivk in nastavitev senzorjev. Vsaki sekvenci dogodkov se lahko

posvetimo ločeno, dokler ne najdemo optimalne nastavitve celotnega delovnega cikla.

Podatke o analizah z vsemi nastavitvami lahko shranimo v posebno datoteko pod dolo-

čenim imenom, kot enoten projekt. To nam omogoča večkratno kasnejšo uporabo v

podobnih procesih in sistematično arhiviranje pogosto ponavljajočih se analiz. Tipi-

čne oziroma dobro optimirane procese lahko shranimo kot predloge za kasnejšo upo-

rabo.

Preciznost do nivoja cikla krmilnika
Podobno kot ima digitalni osciloskop periodo odčitavanja ima tudi analizator določe-

no časovno periodo s katero bere podatke iz krmilnika (čas pozivanja krmilnikov). Ta

čas je odvisen od hitrosti komunikacije krmilnik-PC in nastavitve gonilnega programa.

Ker krmilniki običajno zapisujejo procesne vrednosti z večjo frekvenco kot je oddaja-

nje teh podatkov analizatorju, je pomembno, da ne se noben podatek ne izgubi. Na

klic analizatorja krmilnik pošlje za izbrane signale vsa vmesna stanja med dvema pozi-

voma. Zaradi omenjenega načina prenosa podatkov, je gostota podatkov taka, kot jo

zmore krmilnik (cycle precise sampling). Pri prikazu podatkov zna analizator natanč-

no označiti točke na časovni osi, pri katerih je krmilnik shranil procesne vrednosti. 

Program lahko upravljamo s pomočjo tipkovnice ali miške. Vključuje tudi izdatno

knjižnico pomoči za delo s programom in razlago težje razumljivih funcij programa.

PLC-ANALYZER pro 4 predstavlja izdatno pomoč pri spuščanju avtomatiziranih proce-

sov v pogon, optimiranju procesnih spremenljivk, iskanju napak, vzdrževanju avtoma-

tiziranih procesov in krmilnikov, ter ne nazadnje tudi pri učinkovitem učenju progra-

miranja ter demonstriranju delovanja krmilnikov. Seznam novih gonilnih programov

za različne krmilnike se vstrajno širi in s tem omogoča uporabo programa vse širšemu

krogu uporabnikov. Med njimi so tudi že uporabniki iz Slovenije. A
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EXPRESS NOVICE - Novi integrirani CPUji in nove komunikacije s krmilniki

ntenzivne izmenjave podatkov s Simatic S7-300 serijo krmilnikov so sedaj

možne z novim komunikacijskim procesorjem Simatic Net CP 343-1IT. Modul

je opremljen s  FTP (File Transfer Protocol) storitvijo, ki dovoljuje izmenjavo

podatkov med različnimi platformami brez izrazitih zahtev po procesorskem času.

Novi komunikacijski procesor lahko uporabljamo kot FTP klient ali strežnik, to pa

zmore tudi CP 443-1IT modul za Simatic S7-400, ki je na trgu že nekaj časa.

Slika spodaj - Novi Simatic Net CP 343-1IT komunikacijski procesor

A

Informacije: Logina IT d.o.o., Ljubljana

Informacije: Logina IT d.o.o., Ljubljana
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FFTTPP  pprroottookkooll  zzaa  pprreennooss
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I

IDT™ je predstavil novega člana družine

integriranih komunikacijskih procesor-

jev RC32438.  Najnovejši član ponuja ve-

čjo sistemsko pasovno širino, DDR vmes-

nik, 32-bitni PCI v2.2 in dva Ethernet

vmesnika. Na voljo sta dva operacijska

sistema za razvoj aplikacij-VxWorks in

Linux, pa tudi kup IDE okolij.

Vdelani PCI vmesnik je in-

dustrijski standard današ-

njega dne in omogoča pove-

zovanje na skrajno širok

spekter perifernih kompo-

nent, tako mrežnih kot gra-

fičnih, pomnilniških in dru-

gih. Vdelani PCI je optimizi-

ran za verižne prenose po-

datkov, ki mu omogočajo re-

alno hitrost prenosa, ki je v

povprečju vedno blizu naj-

višje možne.

DDR vmesnik je korak na-

prej glede na konkurenčne komponente,

ki še vedno ponujajo navaden SDRAM

vmesnik. Poleg tega je na voljo tudi lokal-

ni I/O za komunikacijo s pomnilnikom,

trije splošnonamenski timerji/števci, de-

setkanalni DMA krmilnik, I2C vmesnik,

dva serijska vmesnika, prekinitveni kr-

milnik, splošnonamenski I/O vmesnik  in

SPI vmesnik.

Ker je v RC32438 uporabljeno "4Kc" jed-

ro, za katerega obstaja dosti razvojnih

okolij, lahko razvijalci tudi za RC32438

uporabijo obstoječe In-Circuit-Emulator-

je, pravajalnike, simulatorje, JTAG vmes-

nike in Real Time Operacijske Sisteme

(RTOS). IDT uporabnikom ponuja dve

rešitvi že optimizirani (VxWorks in Em-

bedded Linux). A
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MOTORSKI POGONI - Upravljanje in PC-nadzor frekvenčnikov

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

FRENIC & PCFRENIC & PC
Upravljanje in PC_nadzor frekvenčnikov

Imperativ okolja sodobne tehnologije zahteva vse
večjo varnost, daljinsko upravljanje in nadzor. Zato se
tudi od pogonske tehnike pričakuje ustrezno kompati-
bilnost. Govorimo o računalniško podprti opremi, ki je
sposobna aktivno sodelovati  v računalniškem team-u
za nadzor in upravljanje. 

Razen standardne RS 485 komunikacije

nudi frekvenčna regulacije FRENIC tudi

poseben PC_program, ki omogoča real-

izirati opisane zahteve. Omenjeni pro-

gram Fuji inverter Loader  je brezplačno

dostopen na CD_romu FRENIC v mapi

RS485.

Vsebina PC programa:

Izdelava programskih datotek, kopi-

ranje, prenos shranjevanje ali izpis

Parametriranje frekvenčnika in

auto_tuning

Določitev načina in rang nadzora in

upravljanja. V tem smislu lahko dovoli-

mo dostop do spreminjanja bodisi fre-

kvence, smeri ali stop pogona ali pa v

okencu operation commandne izbere-

mo način, ki tega posega, zaradi tehno-

loških zahtev ali varnosti ne dovoljuje.

Testiranje in meritve v realnem času

ter snemanje in izpis dobljenih rezul-

tatov kot dokumenta

Izbor pogona/frekvenčnika (od 01 do

max 31)

Adresiranje moramo opraviti ročno na

vsakem frekvenčniku posebej

Na monitorju je prikazan operativni

modus:

nastavitev frekvence

določanje smeri in stop

pregled fizikalni vrednosti

statusi digitalnih vh/izh.

Grafični bar prikaz frekvence momen-

ta in toka

Program deluje s povezavo

PC_RS485_FRENIC.

Priporoča se adapter z galvansko ločit-

vijo signala.

Testiranje in optimiranje pogona:

Razen nekaterih bazičnih parametrov

kot so recimo maximalna in bazna

frekvenca, je možno ostale tehnološke

parametre pogona spreminjati kar

med obratovanjem

Te vrednosti lahko opazujemo/meri-

mo s tekočim mrežnim diagramom 

Za ta namen predhodno izberemo

fizikalne kategorije, ki jih želimo mer-

iti ali medsebojno primerjati
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MOTORSKI POGONI - Upravljanje in PC-nadzor frekvenčnikov

Določimo časovni interval in ločljivo-

st; nato še klik  na start. Meritev je mo-

žno kadarkoli ustaviti, jo shraniti kot

dokument ali natisniti.

Na voljo je tudi horizontalni drsnik za

opazovanje reakcije pogona po času 

Na monitorju je izbran modus meri-

tev za tri kategorije:

Izhodna frekvenca

Izhodni tok

In referenčna frekvenca

Za ločljivost diagrama je izbrana ena

sekunda.

Program deluje v okolju windows. Opisa-

na rešitev je predvsem elegantna, zanes-

ljiva in učinkovita. Vse kar potrebujemo

je vmesnik iz RS 232 na RS485 in kabels-

ka povezava s frekvenčnikom. Ne glede

kakšen je način upravljanja frekvenčnih

regulacij, je uporaba programa smiselna,

saj predstavlja celovit nadzor nad pogo-

nom. A
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Šola prŠola progrogramiramirananja ja 
IntIntegregra Va Vieiew II. delw II. del

Integra View je SCADA paket, ki vsebuje vse prednosti in funkcionalnosti tovrstnih
sodobnih sistemov. Integra View for Windows & Internet je močan HMI/SCADA softwar-
ski paket kateri prenaša real-time in zgodovinske podatke procesa v kontrolno sobo in
naprej. Je generator aplikacij, kar pomeni, da so vse kontrolne in nadzorne funkcije že
vkomponirane v razvojnem orodju. V tej številki bomo nadaljevali s prikazom pro-

gramiranja Integre View.

Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o., andrej.pasek@robotina.si

Mapna struktura aplikacije
Iz "Design" menija kliknemo na "Options" in izbremo "Paths".

Sama mapna struktura je zelo pomembna pri pregledu in

shranjevanju (back-up) aplikacije.  

Komunikacijski gonilnik (OPC Client)

OPC (OLE for Process Control) je industrijski standard

namenjen povezavi poslovnih aplikacij s procesom v tovarni.

Komunikacijski gonilnik se definira s klikom na ikono "Communication

drivers" kjer se lahko doda oz. izbriše gonilnik.

S klikom na "Add" gumb se odpre čarovnik za dodajanje komunikacijskih

gonilnikov. Na razpolago imamo OPC Client. 

MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View
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V naslednjem oknu definiramo vse potrebne parametre za izmenjavo

podatkov med OPC Clientom in OPC Serverjom in sicer:

Logical Name: Specificira ime na katerega se bo sklicevala aplikacija

OPC Server Name: Ime specifičnega vmesnika. V našem primeru je to

Cybro OPC Server (CyProOPC.DA2).

Node Name: Specificira ime računalnika. Če je OPC Server nameščen

na drugem računalniku se prepričajte o pravilnih nastavitvah DCOM.

Definicija spremenljivk (TAG)

Spemenljivke oz. TAGi so dejansko monitorirane vrednosti

sisitema. Vsaka vrednost je identificirana s edinstvenim

imenom in je lahko ena od več tipov kot so npr. integer, real ali boolean. PLC TAGi se razlikujejo od drugih tako, da so lahko

povezani s komponentami naprav kot so I/O točke v PLC-jih, spominske lokacije. Ko TAG definiramo v "TAG Definition dia-

log box-u" ga lahko kasneje uporabljamo v drugih modulih za prikaze, preračune in za funkcije kontrole.

TAG lahko uvrstimo v eno od sledečih skupin:

PLC: to so TAGi ki so povezani z napravami. Aplikacija periodično vzorčuje TAGe preko komunikacijskega gonilnika. 

Dummy Tags: To so interni TAGi, ki se uporabljajo za razne računske operacije, kontrolo in potrebe aplikacije. 

Compound: TAGi, ki so linearni izračuni bazirani na vrednosti drugih TAGov.

System Tags: Preddefinirani TAGi za prikaz sistemskih vrednosti (datum, ura, prostor na trdem disku…).

Glede na tip so TAGi lahko:

Digital t.j. diskretni logični TAGi, ki imajo Boolean vrednosti tipa TRUE (1) ali FALSE (0).

Analog t.j. TAGi, ki imajo numerično vrednost, ki je lahko v več formatih (signed ali unsigned integer, floating point, BCD).

String t.j. TAGi, ki so definirani za prikaz alfa-numeričnih zapisov

Dodajanje TAG-ov
General (Glejte sliko)

Record 

V tem oknu definiramo kako oz. kdaj se vrednost TAGa

shranjuje. Na razpolago imamo naslednje možnosti:

Never: v tem primeru se vrednost TAGa ne bo shranje-

vala.

Changes: v tem primeru se bo vrednost shranila ob

vsaki spremebi vrednosti TAGa.

Every: v tem primeru se bo shranjevala vrednost na

želeno časovno periodo.

ODBC Loging: specificira beleženje vrednosti TAGa v ODBC in zgodovino aplikacije.

DDE Link

Dynamic Data Exchange se uporablja za izmenjavo podatkov med SCADO in drugimi aplikacijami kot so npr. Microsoft Excel.

Integra View lahko nastopi v primeru uporabe DDE-ja kot

strežnik ali client.

Izberemo lahko :

None: specificira da se DDE ne uporablja

Single: kjer specificiramo apliakcijo s katero se vo vršila

izmenjava podatkov

Block: kjer specificiramo ime bloka, vrstico in tip linka

Lock Tag

V tem oknu definiramo časovno periodo v kateri bo vrednost

TAGa zaklenjena t.j. ne bo se jo dalo spremeniti. 

Alarms

V tem oknu lahko dodelimo alarm TAGu na osnovi vrednosti

oz. glede na vnešene pogoje. 

Ko je TAG definiran ga lahko uporabimo za razne prikaze,

grafe, slike, preračune itd. Na ta način definiramo tudi vse

ostale TAGe, ki jih bomo potrebovali za izdelavo naše

aplikacije. 

Z osnvnim pregledmo nad komunikacijsko strukturo se za

danes poslavljam… 

Nadaljevanje v naslednji številki!

A

MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View



AVTOMATIKA 2730/2002

Avtor: Andrej Maselj, Siemens A&D AS

SSiieemmeennss  SSiimmaattiicc  pprreennoossnnii
ppoosslluužžeevvaallnnii  ppaanneellii

e glede na zahteve
same industrije ali
posamezne rešitve

je, kadar je zahtevana
prenosnost nadzornega
oziroma posluževalnega
mesta,  pravi odgovor
SIMATIC mobilni panel.
Sem prištevamo na primer
izpolnjevanje zahtev pri
večjih produkcijskih siste-
mih, kompleksnih ali
težko dosegljivih strojih
in pri posluževanju dolgih
predmetov ali transport-
nih linij.

SSiieemmeennss  SSiimmaattiicc  pprreennoossnnii
ppoosslluužžeevvaallnnii  ppaanneellii

S prenosno posluževalno napravo je

omogočen neposreden nadzor in uprav-

ljanje iz različnih lokacij - posluževalec

stroja ali nadzorni inženir se nahajata

neposredno na mestu izvajanja. To omo-

goča optimalno vidljivost obvladovanega

procesa ali obdelovanega kosa in obe-

nem neposredno dosegljivost izvajalskih

funkcij operaterja. Združevanje vidljivo-

sti in nadzora ponuja natančnejše nastav-

ljanje in pozicioniranje obvladovanega

predmeta med zagonom ter zmanjšuje

čase izpada med obnavljanjem, vzdrževa-

njem ali odpravo napak.

SIMATIC Mobilni Panel 170
SIMATIC Mobilni Panel 170 je opremljen

z barvnim grafičnim zaslonom STN veli-

kosti 5,7 palcev, ki je občutljiv na dotik s

pomočjo analogno uporovne folije, s 14

membranskimi tipkami in dvema gum-

boma. SIMATIC Mobilni Paneli zagotav-

ljajo zanesljivo dosegljivost podatkov in

kratke odzivne čase. Poseg se izvede hi-

poma preko intuitivno izdelanega vmes-

nika na "Touch" zaslonu ali preko vgraje-

nih tipk, ki so dovolj velike tudi za poslu-

ževanje z zaščitnimi rokavicami. Za časo-

vno kritične operacije pri nadzoru pro-

cesa lahko vgrajene tipke delujejo v reži-

mu s skrajšanim odzivnim časom kot "DP

direct key" (I/O periferija). Z vstavitvijo

mobilnega panela v dodatni nosilec na

steni ali pultu naprava postane klasično

stacionarno posluževalno mesto. Opera-

ter lahko pri izbiri mobilnih panelov

naroči verzijo z dodatno stop tipko, ki je

povezana v omrežje zasilnih ustavitev in

tako izpolnjuje projektne zahteve varne-

ga ustavljanja. Tretja verzija SIMATIC

Mobilnih Panelov 170 obsega še dodatno

osvetljeno tipko, vrtljivi gumb in stikalo s

ključem.

Pregled prednosti

fleksibilna rešitev z enostavnim vklju-

čevanjem posluževalnega mesta na

različnih lokacijah med samim delova-

njem

robusten design za industrijske rešit-

ve; odpornost na prah, vodo in močne

vibracije

zanesljivo delovanje tudi v skladu z

delovanjem zasilnih ustavitev

ergonomičnost in kompaktnost pri

majhni teži

vgrajeni komunikacijski vmesniki: se-

rijski, MPI in Profibus DP (do 12 Mega

Baud)

INDUSTRIJSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA - Simatic prenosni posluževalni paneli
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polna HMI funkcionalnost

konfiguracija s SIMATIC ProTool/Lite

ali višjo verzijo. 

Inovativni koncept 
povezovanja
Mobilni panel posluževalec enostavno

priključi na za to predvideno mesto, ki se

nahaja na stroju ali električni omari.

Takoj po priključitvi je panel polno ope-

rabilen. Varen in robusten konektor z

zaščito IP65 je lahko vgrajen kjerkoli,

tudi izven električnih omaric. Design

konektorja zagotavlja varen spoj ter

odklop med delovanjem ter tako pre-

klapljanje posluževalnega mesta med za

to predvidenimi mesti na stroju ali siste-

mu.

SIMATIC Mobilni Panel 170 je na voljo v

izvedbi z ali brez stop tipke. Naprava ima

nastavljivo priključitev  odvisno od pri-

klopnega mesta. Za povezavo s krmilni-

kom je na voljo Profibus DP s hitrostjo do

12 Mbit/s, MPI ali serijska povezava.

Povezovalni kabel je lahko do 10m dolg.

Vsi našteti vmesniki so že vgrajeni v

osnovni verziji in prav tako gonilnik za

povezovanje z ne-Siemens krmilniki.

Priključna mesta so razporejena znotraj

sistema ali na različnih mestih stroja. Za

nadzor in upravljanje je lahko Mobilni

Panel 170 priključen kadarkoli na katero-

koli mesto. Taka prožna rešitev, kjer pri-

klopna mesta niso del omrežja z zausta-

vitvijo v sili, je možno optimalno realizi-

rati z osnovno varianto Mobilnega

Panela 170 in priklopnim mestom "basic"

Opcijska modela Mobilnih Panelov 170

dovoljujeta vključevanje prenosnega

posluževalnega mesta v povezavo zasil-

nega ustavljanja. Ob uporabi "basic" pri-

ključnega mesta se ob odklopu mobilne-

ga panela prekine ožičenje ustavitve v sili

in s tem tudi sproži zasilna ustavitev.

Enak učinek ima stisk tipke za zasilno

ustavitev na samam panelu. Stop tipka na

panelu ne nadomešča stop tipke predvi-

dene po DIN

EN 418.

Uporaba opcij-

skih panelov s stop tipko in priključnih

konektorjev "plus" dovoljuje priključitev

panela v običajno in zaustavitveno

omrežje obenem. Ob premestitvi panela

na drugo lokacijo se ne sproži ustavitev v

sili. Kadar v "plus" konektorju ni priklju-

čen panel, so sponke stop tipke kratko

sklenjene. V primeru priključenega

panela je ožičenje ustavitve v sili speljano

preko stop tipke na panelu. Ker je panel

mogoče fizično odstraniti iz stroja ali

sistema, stop tipka na panelu ne nado-

mešča stop tipke predvidene po DIN EN

418.

Polna HMI funkcionalnost
Operacijski sistem Windows CE 3.0 zago-

tavlja osnovo za polno funkcionalnost in

inovativen koncept delovanja. Ponuja

polno grafično zmogljivost s 16 barvami,

stolpci, vhodno-izhodnimi polji, liste

besedil in grafik, zaščito z geslom, slede-

nje dogodkom, grafe, delo z recepti in še

mnogo več. Pomnilniška kartica

"Compact Flash" služi za enostavno izme-

njavo podatkov, kot so recepti, obnovitev

aplikacije itd.

Učinkovita konfiguracija s
pomočjo SIMATIC ProTool/Lite
SIMATIC Mobilni Panel, s svojo prenoslji-

vostjo funkcionalno dopolnjuje doseda-

njo SIMATIC HMI družino posluževalnih

panelov. Vsi SIMATIC paneli uporabljajo

za konfiguracijo programsko orodje

ProTool v Windows OS okolju. Za

Mobilni Panel 170 je dovolj cenovno

ugodni programski paket ProTool/Lite

(od verzije 6.0+SP2).  

Sestavni del 
SIMATIC programa
Nedvomno SIMATIC Mobilni Paneli v

polni meri izkoriščajo prednosti koncep-

ta Totally Integrated Automation (TIA),

ki kot končni rezultat vodijo v zmanjša-

nje stroškov načrtovanja in zagona.

Primer konfiguracije 1 - Priključitev na različna mesta stroja ali sistema

Primer konfiguracije 2 - Priključitev na stroj z enostavnim ožičenjem ustavitve v sili

Primer konfiguracije 3 - priključitev na stroj ali sistem vključno s polnim ožičenjem ustavitve v
sili

A
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Avtor: Sonja Čoso, univ.dipl.ekon., inž., Metronik d.o.o., sonja.coso@metronik.si.

Zaradi narašča-
jočih zahtev po
kompleksnejših
in učinkovitejših
procesih v indus-

triji je General Electric Power
Controls razvil novo gene-
racijo komponent močnostne
elektronike. V pričujočem
članku je opisana serija mi-
kro frekvenčnih pretvornik-
ov VAT20 in serija visoko
zmogljivih frekvenčnih pre-
tvornikov VAT 2000.

FFrreekkvveennččnnii  pprreettvvoorrnniikkii
GGEE  PPoowweerr  CCoonnttrroollss

FFrreekkvveennččnnii  pprreettvvoorrnniikkii
GGEE  PPoowweerr  CCoonnttrroollss

Kaj je frekvenčni pretvornik?

Frekvenčni pretvornik je elektronska

naprava, ki omogoča zvezno spreminja-

nje hitrosti pri trifaznih asinhronskih

elektromotorjih. Konstantno napetost in

frekvenco na vhodu preoblikuje v spre-

menljivo napetost in  frekvenco na izho-

du.

Kakšne so prednosti pri uporabi
frekvenčnega pretvornika?

1. Mehak zagon in zaustavitev po izbrani

krivulji.

2. Zvezna izbira hitrosti motorja ali dolo-

čitev več fiksnih hitrosti pri predvide-

ni uporabi.

3. Možnost priključitve zunanjega signa-

la (npr. hitrosti, temperature, tlaka,

pretoka, ...) na podlagi katere bo frek-

venčni pretvornik uravnaval hitrost

motorja (npr. transporta, ventilatorja,

črpalke, ...) tako, da bo zagotovljena

želena vrednost regulirane fizikalne

veličine.

4. Frekvenčni pretvornik omogoča po-

večanje kakovosti in storilnosti ob

sočasnem zmanjšanju porabe energije

in materiala v proizvodnem procesu.

Kje se uporabljajo frekvenčni
pretvorniki?
Frekvenčni pretvorniki imajo zelo široko

področje uporabe. So idealna rešitev pri

pogonih naprav za pozicioniranje (dviga-

la, galvanske linije, podajalne mize),

transportnih trakovih, ventilatorjih,

črpalkah, dozirnih napravah, obdeloval-

nih strojih (žage, vrtalni, brusilni stro-

ji,...), mešalih, kompresorjih, skratka pov-

sod tam, kjer je potrebno nežno speljeva-

nje in prilagajanje hitrosti glede na tre-

nutne potrebe.

GE Power Controls nudi dve seriji frek-

venčnih pretvornikov in sicer mikro

frekvenčne pretvornike serije VAT20 in

visoko zmogljive frekvenčne pretvornike

serije VAT2000. Odlikujejo jih sodobna

oblika in odlične tehnične lastnosti.

VAT20

VAT20 je majhen enofazni frekvenčni

pretvornik za trifazne elekromotorje

moči od 0,2 kW do 2,2k W s serijsko vgra-

jenim EMC filtrom za zaščito pred

elektromagnetnimi motnjami. Zanj so

značilne številne zaščitne funkcije za last-

no zaščito in za zaščito elektromotorja, ki

ga varuje pred okvarami. Med drugim

omogoča frekvenčni pretvornik tudi več-

hitrostni način delovanja (multispeed

operation), avtomatski ponovni zagon v

petih poskusih po izpadu (auto re-start)

in leteči start (flying start), ki je ena naj-

zahtevnejših operacij frekvenčnih pre-

tvornikov. Ponovni priklop na električno

omrežje v trenutku, ko se asihronski mo-

tor še ni zaustavil predstavlja precejšnjo

težavo, saj v skrajnem primeru doseže

tokovno konico, ki je lahko do dvajset-

krat višja od nazivega toka in povzroča

preboje v elektronskih komponentah.

Tak ponoven vklop imenujemo leteči

start (flying start).

VAT2000
Pretvorniki serije VAT2000, ki so na raz-

polago za motorje moči od 0,4 kW do 315

kW, prinašajo številne novosti, ki zelo

olajšajo nastavljanje in vzdrževanje frek-

venčnih pretvornikov in motorjev. Poleg

standarnih funkcij samonastavitve (auto
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tuning), varčevanja z energijo (energy

saving), desetkoračnega prednastav-

ljenega načina delovanja (pattern

run) in serijsko vgrajenega komunika-

cijskega modula, sta pomembni še

funkciji ˝multi pump˝ in ˝trace

back˝. Funkcija ˝multi pump˝ vzdr-

žuje konstanten tlak v sistemu do

petih črpalk, funkcija ˝trace back˝ pa

je zelo uporabna za vzdrževanje, saj

lahko shrani do 30 vzorcev vrednosti

motorja in izvora. Pomembna novost je

tudi možnost izbire med linearnim in

nelinearnim  pospeševanjem ali zaustav-

ljanjem pogona.

Frekvenčni pretvorniki GE Power

Controls imajo že serijsko vgrajene števil-

ne zaščitne funkcije (preobremenitev,

pregrevanje, tokovno termično preobre-

menitev, zaščito proti kratkemu in

zemeljskemu stiku, podnapetostno zašči-

to...), kar omogoča robustno delovanje in

varuje pred okvaro frekvenčnega pre-

tvornika in pogona. Vse naštete lastnosti

kažejo na prednost in vodilno vlogo GE

na področju frekvenčnih pretvornikov.

GE Power Con-

trols je evropski

del velike med-

narodne sku-

pine GE Indu-

strial Sys-

tems, ki

pokriva

področje niz-

konapetostne

stikalne teh-

nike in eno

od glavnih

področij de-

lovanja kon-

cerna Gene-

ral Electric.  V

Metroniku, ki je

pooblaščen distri-

buter GE Power Controls za Slovenijo že

od leta 1996, nudimo uporabnikom vse

storitve v zvezi z

dobavo in upora-

bo omenjenih iz-

delkov. Več o iz-

delkih GE Power

Controls lahko

najdete na splet-

nih naslovih:

www.metronik.si

in www.gepower-

controls.com . Z

veseljem pa bomo

odgovorili tudi na

vaša vprašanja in

mnenja, ki jih lah-

ko pošljete na moj

e-naslov. 

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

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

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com
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Avtor: Aleš Čarman, univ. dipl. inž., TIBA elektromotorji d.o.o., Ljubljana

PPrriimmeerrjjaavvaa  mmeedd  hhiiddrraavvlliiččnniimmii  iinn
mmeehhaannsskkiimmii  vvaarriiaattoorrjjii  hhiittrroossttii

PPrriimmeerrjjaavvaa  mmeedd  hhiiddrraavvlliiččnniimmii  iinn
mmeehhaannsskkiimmii  vvaarriiaattoorrjjii  hhiittrroossttii

rekvenčni pretvorniki že imajo vodilno vlogo v regulaciji hitrosti elektromotornih pogonov. Za
nekatere aplikacije pa so mehanski in hidravlični variatorji hitrosti še vedno v prednosti.
"Hidravlični variator ali mehanski variator? Izbrati je potrebno s tehtanjem med kvaliteto in
ceno!" To je tipičen odgovor, ki ga lahko da kdorkoli in vsi se z njim strinjamo. Toda kako ovred-

notiti razmerje kvaliteta/cena.

Tehnološki razvoj dosežen na področju

obdelovalnih procesov in materialov,

dovoljuje proizvajalcem mehanskih vari-

atorjev, izdelavo proizvodov z zelo dobri-

mi tehničnimi in kvalitativnimi karakte-

ristikami. Zato so mehanski variatorji

proizvod z zelo dobrim razmerjem kvali-

teta/cena.

Sedaj pa primerjajmo in analizirajmo teh-

nične karakteristike mehanskih variator-

jev s sodobnimi hidravličnimi variatorji

(slika 1).

Ta primerjava bo omogočila določiti tista

področja uporabe, kjer daje razmerje

kvaliteta/cena prednost sodobnim hidra-

vličnim variatorjem.

Slika 1 - Hidrav-
lični variator

PRIMERJAVA

1. Omejevalec momenta

V številnih aplikacijah je potrebna omeji-

tev momenta za zaščito pogona in stroja.

Mehanski variatorji nimajo te možnosti.

Sodoben hidravlični variator, je že v svoji

standardni konfiguraciji, opremljen z

varnostnim ventilom nastavljenim na 2,5

- 5 mnogokratnikov nazivnega tlaka. Ker

je tlak hidravličnega kroga variatorja pro-

porcionalen momentu variatorja, je ven-

til maksimalnega tlaka pravzaprav ome-

jilnik momenta.

Dodatno je, v primerih, ko moment pre-

seže prednastavljeno vrednost, možno za

doseganje aktivne varnosti opremiti vari-

ator s tlačnim stikalom za prekinitev

električnega napajanja motorja.

2. Razpon hitrosti

Mehanski variatorji imajo razpon hitrosti

običajno omejen na 1:6. Če so izkorišče-

ni do skrajne meje, dosežejo razpon 1:9,

vendar je v tem primeru njihova povpre-

čna življenjska doba znatno krajša.

Hidravlični variator, je zmožen zelo širo-

kega razpona hitrosti 1:35, ali celo 1:40

brez znakov preobremitve. Poleg tega ve-

lja, da z zmanjšanjem vrtljajev, raste mo-

ment.

3. Minimalna hitrost

Mehanski variatorji na izhodni gredi ne

morejo doseči hitrosti 0 obr./min. Za re-

šitev tega problema je potreben mehan-

ski variator z diferencialom, kar zaplete

in podraži rešitev.

Na drugi strani karakteristika hidravlič-

nega variatorja, zahvaljujoč linearnosti

krmiljenja, zlahka omogoča doseganje hi-

trosti 0 obr./min.

4. Nastavitev hitrosti pri izključe-

nem motorju

Na mehanskih variatorjih je mogoča

nastavitev hitrosti samo, ko motor teče.

Če je ta nastavitev izvedena, ko je motor

izključen, lahko ob vklopu pride do res-

nih okvar.

Hidravlični pogon pa je možno enostav-

no nastaviti tudi, ko je motor izključen.

Možnost prednastavitve hitrosti je zelo

uporabna za doseganje določenih karak-

teristik proizvoda.

5. Načini nastavitve hitrosti

Mehanski variatorji, so lahko opremljeni

z manjšim naborom možnosti regulacije

hitrosti. Prav tako imajo omejitve pri

odzivnosti in natančnosti nastavljanja

hitrosti.

Sodobni hidravlični variator pa je opre-

mljen s širokim naborom možnosti krmi-

ljenja, ki omogočajo optimalno izpolni-

tev želenih tehnoloških zahtev. Krmilje-

nje je lahko ročno, elektronsko, hidrav-

lično (izkoriščanje prednosti z uporabo

napajalne črpalke znotraj variatorja),

električno in pnevmatsko.

Nastavitev hitrosti je zelo natančna in je

lahko:

• počasna, za zagon večje inercije

• hitra (1,5 sek. od 0 do maks. hitrosti s

hidravličnim krmiljenjem oz. 0,3 sek.

s pnevmatskim krmiljenjem)

Potrebno je samo izbrati optimalno kom-

binacijo.

6.  Zagon od 0 obr./min.

Ko je hitrost mehanskega variatorja

enkrat nastavljena, bo ob startu elektro-

motorja variator naglo dosegel predna-

stavljeno hitrost. Takšno obnašanje je

zelo škodljivo za življenjsko dobo varia-

torja, posebno pri pogonih z večjo iner-

cijo.

V primeru neupoštevanja te lastnosti,

smo v izogib poškodbam variatorja, prisi-

ljeni uporabiti mehanske variatorje s pre-

cej večjo močjo.

Hidravlični variator je opremljen s krmi-

ljenjem, ki ob vsaki zaustavitvi motorja,

nastavitev hitrosti avtomatično zmanjša

na 0 obr/min. Posledično, bo ob nasled-

njem startu motorja, hitrost postopno

rasla do prednastavljene. Vsi ti koraki se

avtomatsko izvedejo ob vsakokratni zaus-

tavitvi in startu.

7. Pogosti zagoni

Iz istih razlogov kot v prejšnji točki, se v

aplikacijah s pogostimi zagoni, zmanjša

povprečna življenjska doba mehanskih

variatorjev.

Kot že omenjeno, je hitrost hidravlične-

ga variatorja neposredno proporcional-

na tlaku olja. To pomeni, da variator pre-

nese obremenitve, tudi trenutne, z eno-

stavno spremembo tlaka olja.
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Hidravlični variator nima težav s pogosti-

mi zagoni visokih zagonskih momentov.

Startni momenti so lahko ca. 250-300 %

nominalnega momenta.

8. Nastavitev hitrosti za obe smeri

vrtenja

Mehanski variatorji delujejo samo v eno

smer vrtenja, v odvisnosti od smeri vrte-

nja elektromotorja. Za uporabo v aplika-

cijah, ki zahtevajo reverziranje, je potreb-

no obrniti smer vrtenja motorja. To pov-

zroča sunke na celoten prenos, kar lahko

na dolgi rok povzroči poškodbe pogona

in motorja.

Hidravlični variator lahko krmili hitrost

vrtenja v obe smeri, ob nespremenjeni

smeri vrtenja elektromotorja. Preko

hitrosti 0 obr./min., se ta prehod izvede

tekoče in zvezno. Še več, zaustavljanje in

pospeševanje med smermi vrtenja, je

lahko krmiljeno po želji. S tem te faze

obratovanja niso več kritične za prenosni

mehanizem.

9. Fina nastavitev hitrosti

Vsak mehanski variator zahteva trenje

med elementi kateri prenašajo gibanje.

Stik se pojavlja na eni ali več točkah, toda

vedno na zelo majhni površini.

Te točke prenašajo največje obremenitve

in neizbežno povzročajo obrabo elemen-

tov. Zaradi obrabe posledično prihaja do

izgube možnosti finega nastavljanja hit-

rosti. Zgodi se, da ob dolgotrajnem delo-

vanju v eni delovni točki, mehanski vari-

ator ne more več popraviti hitrosti.

Iz tega razloga, je v aplikacijah kjer se hi-

trost malokdaj spreminja, povprečna živ-

ljenjska doba mehanskega variatorja dra-

stično zmanjšana.

Hidravlični variator, prenaša moč preko

tlaka olja in ne s trenjem med elementi.

Medtem, ko se hitrost spreminja s spre-

membo dovoda olja. Še več, v hidravlič-

nem variatorju olje maže vse elemente.

Vsled tega je mogoče fino in ponovljivo

reguliranje hitrosti tudi po mnogih letih

obratovanja.

10. Neenakomeren moment in ob-

remenitve

Neenakomerna obremenitev mehanske-

ga variatorja je kritičen faktor za življenj-

sko dobo. Vibracije in hitre spremembe

obremenitev ter momentov, vodijo k

pospešeni obrabi notranjih elementov.

Hidravlični variator takšne vibracije

absorbira z oljem v prenosu. V teh prime-

rih se v olju spremeni pritisk in s tem

zaščiti vse mehanske komponente pred

nadaljnjimi poškodbami.

11. S t o p n j a

zaščite 

Sedanji hidrav-

lični variatorji

so vodoodpor-

ni. Stopnja zašči-

te hidravličnega

variatorja, je do-

ločena s stopnjo

zaščite elektro-

motorja, ki je

običajno IP55.

Slika 2 - Različne
konfiguracije

POVZETEK
Sodoben hidrav-

lični variator za

regulacijo hitro-

sti omogoča ve-

like prednosti

pred klasičnimi

mehanskimi va-

riatorji. Možnost izbire med različnimi

konfiguracijami (slika 2), omogoča opti-

malno prilagoditev tehnološkim zahte-

vam. Pri iskanju pravih rešitev, je potreb-

no upoštevati vse vplive in potrebe. Le

tako bo naložba v opremo prinesla priča-

kovan rezultat. A
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CAE ORODJA - ePLAN5 - Inteligentno orodje za elektro projektiranje

EPLAN Software & Service je v lasti podjet-

ja Rittal in je eno vodečih nemških podjetij

za profesionalne CAE/CAD rešitve. Podjet-

je je kreiralo industrijski standard s svojim

izdelkom ePLAN, ki je sčasoma postal med-

narodni standard na področju elektrotehnike. Z več kot 38.000 namestitvami in skoraj

19 leti izkušenj je ePLAN postal vodilno mednarodno CAE orodje tudi za najzahtevnej-

še naloge elektro projektiranja.

Zastopnik za EPLAN Software & Service v Sloveniji, Hrvaški in BiH je podjetje EXOR.

ePLAN 5 je baziran na zahtevah sodobnega tržišča, ponuja ugodno in prilagodljivo

delovno okolje v vseh fazah inženiringa, razvoja, načrtovanja projektov, realizacije in

seveda vzdrževanja. ePLAN 5 se uspešno prilagaja individualnim zahtevam uporabni-

ka s svojim širokim naborom standardnih in dodatnih funkcij.

ePLAN 5 ni le orodje za izdelavo grafične dokumentacije. Z obstoječimi bazami sim-

bolov in proizvajalcev je omogočeno sočasno projektiranje in generiranje naročilnic

za v projektu uporabljene komponente. Prav tako lahko v vsakem trenutku preverimo

finančno stanje v projektu uporabljene opreme. V ustvarjanju grafičnega, se pravi she-

matskega dela projekta, se uporablja grafični urejevalec (editor) in baza simbolov (v

sklopu baze simbolov uporabljamo tudi bazo proizvajalcev - baza vsebuje 135 proizva-

jalcev). Simboli v tokovni shemi niso samo grafični simboli kot pri CAD orodjih,

Informacije: Vilim Lončar, EXOR d.o.o., Zagreb

ePLAN 5 - Inteligentno
orodje za elektro projektiranje

e iščete profesionalno E-CAE
orodje, ki naj bi zadovoljilo
vaše specifične zahteve danes

in v prihodnosti, si oglejte programski
paket ePLAN. ePLAN j standard v
svetu orodij za elektro načrtovanje.
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CAE ORODJA - ePLAN5 - Inteligentno orodje za elektro projektiranje

ampak je vsak simbol-element pravza-

prav ”živ” element z vsemi spremljajoči-

mi in bistvenimi informacijami, ki jih

nek element mora imeti. K hitri in učin-

koviti izdelavi strani tokovnih shem pri-

pomorejo tudi mnoge funkcije, kot je

kopiranje izdelanih rešitev iz prejšnjih

projektov, avtomatsko povezovanje, vme-

sne povezave, samodejno označevanje

elementov in mnoge druge dobre lastno-

sti. Pri kreiranju shem je možno istočas-

no uporabljati 8 baz simbolov, kar pome-

ni, da lahko uporabljamo pri vsakem pro-

jektu preko 4.000 različnih simbolov po

DIN, IEC ali JIC standardu.

Napornejši in manj kreativen del posla je

izdelava spremljajoče dokumentacije na

osnovi narisanih načrtov. Za razliko od

ročnega dela pri CAD orodjih uporablja-

jo CAE (Computer Aided Engineering)

orodja v tej fazi že obstoječe informacije,

ki so predhodno dodeljene vsakemu

posameznemu elementu iz baze poda-

tkov. Na tej osnovi se samodejno generi-

ra vsa ostala potrebna dokumentacija:

vsebina, seznam kablov, priključni načr-

ti, seznami medsebojnih povezav, sezna-

mi materialov, seznami naprav, naročilni-

ce, eleme-

nti za mo-

n t a ž n e

plošče, itd.

Poleg tega

v s e b u j e

k r e i r a n a

dokumen-

tacija vse potrebne evaluacije, kot je us-

tvarjanje linkov pri potencialih, sklopni-

kov, naprav, sponk, itd.

Vsa poročila se lahko naredijo tudi v ka-

kršnikoli drugi obliki, ki je morda bolj

sprejemljiva - Excel, Word, DXF, PDF. Mo-

žno je tudi izvažanje dokumentov v

ASCII datoteke, Xbase ali dBase.

Kreativni del načrtovanja je prepuščen

človeku, medtem ko obsežne rutinska in

avtomatska dela opravlja programska

podpora. Prihranek časa je očiten, mož-

nost napak je zmanjšana na minimum,

produktivnost pa je povečana na najvišjo

možno mero.

Čeprav bi o tej programski podpori za

projektiranje lahko še marsikaj napisali

upamo, da smo vam uspeli vsaj deloma

približati del možnosti CAE orodja

ePLAN 5. A

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

� Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

� Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
�

�

�

�

�

Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov
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STANDARDI - Površinska zaščita in pomen IP oznak za stopnjo zaščite

Površinska zaščita
Trojni postopek površinske zaščite-
fosfatiranje - elektroforezni temeljni
premaz s potapljanjem in končno
prašno prekrivanje  zunanjih povr-
šin - ponuja optimalno zaščito pred
korozijo. Premaz je odporen na:
• mineralna olja,
• maziva,
• emulzije za hlajenje strojev,
• topila in razredčila (kratkotrajno

med čiščenjem površin) in
• lahke kisline ter luge.

Te lastnosti so bile preizkušene in
potrjene na različnih neodvisnih
testnih zavodih in inštitutih.
Kvaliteta postopkov je zagotovljena
s stalnim nadzorom procesov. 

Končni premaz s temeljnim
ali prašnim lakiranjem
Po temeljitem čiščenju površin je
možen končni premaz z:
• DD sijajnimi barvami,
• eno ali dvo komponentnim sijaj-

nim lakom, 
• avtomobilskimi barvami,
• prašnimi barvami in 
• barvami na vodni osnovi.
Kadarkoli dvomite v združljivost
premazov, opravite ustrezni preiz-

kus in vedno upoštevajte navodila
proizvajalcev le teh.

Posebni  premazi
Tropski premaz: za visoko stopnjo
zaščite pred korozijo v vročih, vlaž-
nih klimatskih okoljih, kakor tudi za
dolgoletno zunanjo montažo.
Kemično lakiranje: ponuja najbolj-
šo možno zaščito pred organskimi
in anorganskimi snovmi, ki jo lahko
dosežemo z barvo. 

Zunanja uporaba
Za dolgoročno funkcijsko ustrez-
nost zunaj stoječih omar morajo
biti upoštevani ustrezni dejavniki
okolja, kot so:
• UV - sevanje, korozijsko delova-

nje onesnaženega zraka, dežja,
zmrzali, snega, vetra in tudi dru-
gih klimatsko pogojenih dejavni-
kov.

Vpliv staranja na zunanjost
omare
Zagotovljena mora biti UV-zaščita
in korozijska obstojnost delov, ki so
izpostavljeni staranju. 
Pri postavitvi omar v evropskih kli-
matskih območjih je ustrezno tri-
slojno lakiranje. Pri zunanji postavit-

ZUNANJA POSTAVITEV OMAR
Površinska zaščita stikalnih omar za zunanjo uporabo
Avtor: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Ljubljana

vi stikalne omare je predvidena
dežna streha za zaščito tesnila proti
permanentni vlagi in UV-žarkom.

Nastajanje kondenza v sti-
kalni omari
S pomočjo prezračevanja ali ogre-
vanja stikalne omare preprečujemo
nastajanje kondenza.

Zaščita
Stikalna omara je pri zunanji posta-
vitvi izpostavljena ekstremnim vre-
menskim razmeram, kot so več-
dnevne padavine, zmrzali, vetrov-
nost in nihanje temperature, kar
postavlja visoke zahteve pri izolaciji
omare. Stopnja zaščite IPX3, ki je
predvidena s standardom DIN VDE
0100, 737, 5.2 za zunanjo zaščito
proti staranju pa pogosto ne zado-
stuje za dolgoročno zaščito
elektronske opreme.
Standard EN 60 529 oz. IEC 529
omogoča možnost označitve z do-
datno črko "W". Tako označena
ohišja ustrezajo uporabi v vremen-
skih razmerah, ki so dogovorjene
med proizvajalcem in uporabnikom
in so z dodatnimi zaščitnimi ukrepi
ali postopki ustrezajoče (npr. dežna
streha).

TRIFAZNI POSTOPEK BARVANJA STIKALNIH OMAR
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STANDARDI - Površinska zaščita in pomen IP oznak za stopnjo zaščite

Potrdila in certifikati
Certifikacija in pridobitev potrdil
sta glavna kriterija za globalno
sprejemljivost industrijskih proizvo-
dov. Rittalovi proizvodi ustrezajo
najvišjim mednarodno priznanim
kakovostnim standardom. Vse
komponente so izpostavljene stro-
gemu preverjanju kakovosti v
skladu z mednarodnimi predpisi in
standardi. Celoviti sistem upravl-
janja kakovosti v proizvodnji zago-
tavlja visoko in konsistentno
kakovost proizvodov. Poleg tega pa
redni pregledi proizvodnje in testi
zunanjih organizacij zagotavljajo
ustreznost globalnim standardom.
Natančne podrobnosti o oznakah
ustreznosti, dodeljenim posamezn-
im proizvodom so dosegljive na
Rittalovih internet straneh:

http://www.rittal.de.

NEMA
"NEMA" (National Electrical Manu-
facturers Organization) je standar-
dizacijsko telo s sedežem v Wa-
shingtonu (ZDA), ki izdaja precej-
šen razpon standardov, vendar sa-
ma ne testira niti certificira konkre-
tne proizvode.
NEMA klasifikacija se ukvarja z za-
ščito ljudi pred nenamernimi kon-
takti z opremo in z zaščito ohišij
pred zunanjimi dejavniki.
Več informacij o razredih zaščite
lahko najdete na rittalovih spletnih
straneh na naslovu:
http://www.rittal.de.

Ozemljitvena oprema
Ozemljitvena oprema mora biti

načrtovana in izdelana s strani
proizvajalca preklopne stikalne
tehnike v skladu z ustreznimi VDE
specifikacijami in z lokalnimi pred-
pisi in zakoni. Ozemljitveni material
(vijaki, matice, podložke) je v
splošnem priložen k ohišjem.
Navodila za sestavitev in postavi-
tev vsebujejo priporočila  glede
instalacije zaščitnega ozemljitvene-
ga vodnika. 

Prekonfigurirane ozemljitvene
objemke, dobavljive kot pripomoč-
ki, v različnih prerezih in dolžinah
posebej poenostavljajo inštalacijo. 

Dodatne podatke lahko najdete v
naši tehnični dokumentaciji
"Ozemljitvena povezava, tokovna
kapaciteta".

Stopnje IP zaščite po EN 60529/IEC 529
Pomen IP oznak za različne stopnje zaščite

A
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INDUSTRIJSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA - Prenosna delovna postaja PWS-1419/1409

Osnovne značilnosti:

Ohišje

PWS-1419 - aluminij 

PWS-1409 - aluminij z ABS oklepom

Vodilo

TP verzija - 1CPU, 4ISA, 4PCI sloti

T verzija - 1 CPU, 8 ISA slotov

Tipkovnica

Polne velikosti

mehanična

ločljiva

Napajalnik

AC 110V/220V Autoswitch

Odpornost na udarce

V delovanju 15 G, 11ms, 

pri skladiščenju  50G, 11ms (samo

PWS-1219)

Odpornost na tresljaje

V delovanju: 20 - 60 Hz/0.075 mm

Med skladiščenjem 10 - 50 Hz 0.15

mm (velja samo za PWS-1419)

Pomnilniške naprave

Flopi enota

prostor za trdi disk in

tanko CDROM enoto

Informacije: Silvo Povše, univ. dipl. inž., Electra ST

PWS-1419/1409
prenosna delovna postaja

WS-1419 je prenosna de-

lovna postaja, zasnovana

na 9-vtični ISA/PCI os-

novni plošči z mehansko tipkov-

nico polne velikosti, vdelanimi

stereo zvočniki in 14-colskim

TFT LCD zaslonom ločljivosti

1024 x 768.

Postaja ustreza strogim vojaš-

kim in industrijskim standard-

om. Vgrajena je v ohišje iz solid-

ne aluminijaste pločevine z ano-

dizirano površino. Model PWS-

1419T/TP je dodatno utrjen,

testiran in certificiran za delo v

najbolj surovih pogojih-je odpo-

rna na prah, vlago, vibracije in

udarce in temperaturna niha-

nja. Kompakten design postaje dovoljuje

uporabo na terenu, prenos z letalskim

potniškim prometom ali montažo v

motornih vozilih. Model T/TP ima poleg

alumunijastega ohišja še oklep iz ABS pla-

stike.

P

A

Preklopite na popolnost

R

RITTAL

PE MARIBOR

Prodaja stikalnih omar d.o.o.
Šmartinska cesta 152, 1533 Ljubljana
Tel.: 01/546 63 70 Fax: 01/541 17 10
http://www.rittal.si

Vodovodna 30, 2000 Maribor
Tel.: 02/320 14 90 Fax: 02/320 14 91

Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

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

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

mala in velika ohišja,
modularna in kompaktna ohišja, klimatizacija in
dodatki za zunanja ohišja.

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.



AVTOMATIKA38 30/2002

EXPRESS NOVICE - Flextronic pridobil licenco za ARM jedra

FFlleexxttrroonniicc  pprriiddoobbiill
lliicceennccoo  zzaa  AARRMM  jjeeddrraa
Informacije: Damjan Lampret, Flextronix Slovenija

Flextronic Semiconductors je pridobil licenco podjetja Arm Semiconductors za

vdelavo ARM jedra neposredno v designe svojih strank. Flextronics ima že

bogate izkušnje z ARM jedrom, saj ga je dosedaj uporabil v vsaj 20 designih,

novost pa je v tem, da sedaj velja licenca za Flextronicsove stranke. Do sedaj je

bilo potrebno relativno dolgotrajno pogajanje z ARM Semiconductors in stranko

komponente, ki vsebuje ARM jedro. 

Licenca dovoljuje Flextronicsu prenos licence na svoje naročnike ASIC vezij pod

pogojem, da so komponente vsaj delno načrtovane pri Flextronicsu in izdelani

pri proizvajalcu, katerega tehnologija je odobrena s strani ARM Semiconductors.

Licenca trenutno zajema jedra ARM7TDMI, 922T in 946E.

Poleg tega bo Flextronics prevzel nase vse obveznosti servisiranja in vzdrževan-

ja za designe, zasnovane na ARM jedru. A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Generacijska zamenjava krmilnikov Simatic S5

Uporabniki so se sami prepričali o številnih
funkcionalnih izboljšavah nove družine izdel-
kov za avtomatizacijo. 90% vseh centralnih
procesnih enot, ki smo jih prodali od uvedbe
na tržišče pred sedmimi leti pa vse do današ-
njega dne, pripada družini S7, ta trend pa
raste iz meseca v mesec.  
Zaradi hitrega razvoja na področju tehnologi-
je polprevodnikov - in tu pridemo do bistva
tega dopisa - imamo vedno večje težave pri
zagotavljanju tehnično ekvivalentnih kompo-
nent za S5 po razumnih tržnih cenah. Tako
smo v preteklih letih bili prisiljeni prilagajati
cene, ki so bile občutno višje kot ste jih bili

vajeni pri S7. Mislimo, da je skrajni čas, da
predstavimo finančno in tehnično zanesljiv
načrt, s katerim bomo S5 poslali v tehnološki
"pokoj". 
Kot ste že razbrali iz naslova tega dopisa, bo-
mo to storili postopoma. Prehodni čas bo tra-
jal skupno dve leti, s pričetkom 1. 10. 2003,
dokler S5 ne bo več na voljo za nova naroči-
la. 
Posamezni končni termini za izločitev izdelkov
so:  

S5-90U, -95U/F, -100U
izločitev izdelka od 1.10.2003

S5-115U/H/F

izločitev izdelka od 1.10.2004
S5-135U, -155U/H

izločitev izdelka od 1.10.2005
"Izločitev izdelka" pomeni, da navedena
paleta izdelkov ni več na voljo v naši tekoči
dokumentaciji za naročanje (tiskani katalogi,
ceniki in CD ROM-i, vendar ga je še vedno
mogoče naročiti in dobaviti. Eno leto po izlo-
čitvi pa bomo izdelek prenehali dobavljati.
Od tega trenutka naprej bodo navedeni izdel-
ki dobavljivi samo kot nadomestni deli.
Zahvaljujoč naši strategiji preventivnega kopi-
čenja zalog "kritičnih" komponent ne boste
imeli problemov pod pogojem, da se količine
gibljejo v okviru normalnega obsega naročil
rezervnih delov. 
Obdobje oskrbe z rezervnimi deli bo trajalo 9
let. Po preteku tega obdobja bomo izdelek
dokončno izločili iz prodaje in tržišča. Na
zadnji strani tega dopisa smo pripravili pre-
gled oz. potek posameznih faz procesa. 
Zavedamo se, da je za vsako rešitvijo na
področju avtomatizacije Vaše strokovno zna-
nje. Zavarujte ta kapital s prehodom na S7,
najuspešnejši krmilnik na svetu. Z veseljem
Vam bomo nudili strokovno podporo ter Vas
obveščali o nadaljnjih ukrepih in podpori v
zvezi z izločitvijo družine krmilnikov S5. 
Vaš prodajalec za Simatic Vam je vedno na
voljo za dodatna vprašanja.

Informacije: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D, Tel. 01 474 61 18

Postopna zamenjava družine
Simatic S5 z družino Simatic S7

d uvedbe družine Simatic S7 v letu 1995 smo skupaj z našimi kupci
na mnogih prireditvah in delavnicah izdelali strategije, ki naj bi
našim strankam olajšale prehod iz družine krmilnikov S5 na družino

krmilnikov S7 in jim omogočile, da pri svojih aplikacijah koristijo številne
prednosti, ki jih ponuja linija S7. Sedaj, ko se oziramo nazaj, smo veseli,
da je postopno slovo od najuspešnejšega krmilnika, zahvaljujoč različnim
ukrepom, med katerimi sta največja možna kompatibilnost in pripomočki
za prehodno fazo, potekalo brez večjih težav.

O

A
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INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Internetski video

No, naj začnem v obliki pisanja osebnega

dnevnika. Konec meseca avgusta so nas

poklicali iz Društva strokovnih delavcev

telekomunikacij, če bi lahko pripravili

kakšno zanimivo sejemsko predstavitev.

Odločili smo se, da bomo naredili nekaj v

povezavi z Internetom. In naključje je

hotelo, da smo se pogovarjali s podjet-

jem, ki prodaja profesionalne kamere

JVC s katerimi smo se dogovorili, da bi

testirali kamero na terenu in preverili

vse funkcije, ki jih ponujajo prospekti.

Beseda je dala besedo in se je začelo. V

četrtek, štiri dni pred sejmom, smo dobi-

li kamero na test, da bi "naštudirali" pro-

gramsko delovanje kame-

re z wireless povezavo na

strežnik. Samo v ta na-

men smo si izbrali IBM-

ov strežnik, M pro, Intel-

listation (dvoprocesor-

ska plošča, 1 GB RAM) in

nanj namestili Microsof-

tov produkt, ki vsebuje

Windows media server,

ki je del paketa Windows

serverja. Server ali strež-

nik je distribuiral video

sliko vsem uporabnikom,

ki so bili v tem primeru s

celega sveta. Kdorkoli je

pač vedel za naslov http:

//elektornika2002.over.

net. 

Za brezžično povezavo

smo uporabili kombini-

ran usmerjevalnik Dray-

tek Vigor, kabelski router

Avtor: Primož Cimerman, SiiX d.o.o.

INTERNET TEHNOLOGIJE
Streaming ali pretočni video

V prejšnjem delu sem vam obljubil, da bomo pisali o trenut-
nih internetnih povezavah in zmožnostih priklopa na Inter-
net ter razložili posamezne sisteme, ki so primerni in pripo-
ročljivi za majhna in srednje velika podjetja. Med tem čas-
om se je odvijal tudi sejem ”Sodobna elektronika 2002”
na katerem smo sodelovali tudi mi v sodelovanju s kar ne-
kaj podjetji in organizacijami. S skupnimi močmi smo zelo

hitro, pravzaprav v kar rekordnem času, vzpostavili sistem prenosa slike
preko interneta v živo s profesionalno brezžično kamero Streamcorder JVC
GY-DV300. Seveda ni samo kamera tista, ki je omogočila prenos. Tukaj je še
malo morje drugih faktorjev, ki so prav tako pomembni pri zagotavljanju
kvalitete storitve, kot je prenos v živo.

z brezžično povezavo, ki je bil obenem

tudi switch za 4 računalnike. Ti so bili

preko UTP Ethernet kabla priključeni na

isti vod. Tako smo v petek namestili vse

potrebno, postavili strežnik v delovanje

in da bi bilo delo še bolj zanimivo, se je

ob drugem priklopu kamere na napaja-

nje zgodil Murphyjev zakon, kamera je

fuč ! Zakaj? Nimamo pojma! In nato še

drugi Murphyjev zakon: nobene več ni

na zalogi. No in ko gre slabo prej ali slej

posije tudi sonce, v nedeljo zjutraj je bila

kamera popravljena. Kaj je bilo narobe

boste najbolje razumeli če napišem vic:

V avtu se peljejo: strojnik, tehnik in
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računalničar in ko odpeljejo z bencin-

ske črpalke, se jim po enem kilometru

pokvari avto. 

In reče kemik: "Fanta, se mi je zdelo, da

bo nekaj narobe, ker sem že na bencin-

ski vohal, da je z bencinom nekaj naro-

be, zagotovo je imel premalo oktanov."

Ga prekine tehnik: "Ni res, batki so imeli

napačen ritem, po moje se je zrahljal

vijak motorja"

In nato reče računalničar: "Fanta,

pejmo ven iz avta, pa nazaj noter pa se

bomo odpeljal"

Ostal je en sam dan, in še to je bila nede-

lja. Marsikdo se bo sedaj vprašal, le kaj je

tako profesionalnega pri tem delu, saj to

lahko opravi že vsaka najmanjša kamera

in računalnik. Zato bom v naslednjih ne-

kaj odstavkih razložil prednosti delova-

nja te kamere in zakaj je na prvi pogled

vse tako enostavno, pa žal temu ni tako.

Ta kamera dejansko omogoča več muh

na en mah. Poglejmo!

Kako snemati za potrebe večih
medijev
Rešitev, kako naenkrat snemati za potre-

be več medijev. Od profesionalnega DV

formata, do formata primernega za obja-

vo na Internetu oziroma oddajanje

dogodka v živo.

Kamkorder GY-DV300 je v prvi vrsti pro-

fesionalna kamera z zelo kvalitetnimi

specifikacijami, kot so: 3CCD s 470.000

piksli, 14 x ZOOM objektiv, 12-bitni ADC

DSP, optični stabilizator slike, XLR mik-

rofonski vhodi, DV (IEEE-1394), S-video,

kompozitni izhod, DV vhod (GY-DV301),

700 TV linij, … 

Kamera prihaja v paketu z aluminijastim

kovčkom, kar že samo po sebi daje videz

profesionalnega pristopa.

Vse našteto kamero uvršča v sam vrh

med podobnimi kamerami. Poleg tega pa

ima paket Streamcorder, kjer omogoča

dodan "Network pack KA-DV300" še mo-

žnost hkratnega snemanja na DV kaseto

in oddajanja v živo na Internet sočasno.

No, to je bil tudi naš največji izziv.

Kamkorder
Kamera je opremljena s tremi 1/3 palčni-

mi CCD tipali zato je kakovost slike v

vseh svetlobnih razmerah zelo dobra.

Enako velja tudi za ostrino in reprodukci-

jo barv. Funkcija LoLux omogoča ojače-

nje signala za 24 dB in jo uporabimo v

slabih svetlobnih razmerah. Optični sta-

bilizator deluje na celotnem območju

goriščne razdalje objektiva in zelo dobro

odpravlja tresljaje. Kamera je opremljena

z ND filtrom za uporabo ob premočnem

svetlobnem viru. V kamero je vgrajen

kvaliteten mikrofon, 2 prosta XLR vhoda

pa omogočata priključitev profesional-

nih mikrofonov. Snemanje lahko sprem-

ljamo v barvnem iskalu, ki mu je mogoče

prilagoditi naklon in ostrino, kamera pa

ima tudi 2.5" LCD zaslon z aktivno matri-

ko TFT, ki ima jasno in zelo ostro sliko

tudi pri dnevni svetlobi. Vse nastavitve

kamere lahko uporabnik upravlja sam ali

pa to prepusti avtomatiki.
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Streamcorder
Network pack - omrežni paket je sestav-

ljen iz: 

dodatka za kamero, kamor vtaknemo

kartico za brezžični ethernet, 

2 brezžičnih Ethernet kartic s prilože-

nimi gonilniki, 

Flash kartice 128MB ter 

programskega paketa Streamprodu-

cer.

Kako deluje Streamcorder?
Na spodnji del kamere privijemo podlo-

go, ki je skladna s kamero in pri snema-

nju ne ovira. V tej podlogi se skriva pros-

tor za brezžično ethernet kartico s kate-

ro se bomo kasneje brezžično povezali z

oddaljenim računalnikom. Druga Ether-

net kartica je namenjena za prenosni ali

stacionarni računalnik, ki bo služil za

povezavo na Internet. V podlogi za kame-

ro se poleg odprtine za ethernet kartico

skrive še računalnik v malem oziroma

kar strežnik z Linux operacijskim siste-

mom, ki omogoča takojšnje pretvarjanje

posnetega video signala v pretočni vi-

deo format MPEG4. Uporabniku je do-

voljeno nastavljati samo kakovost pretoč-

nega videa za vse ostalo pa poskrbi strež-

nik sam. Na oddaljeni računalnik, ki je

prav tako opremljen z brezžično Ether-

net kartico naložimo programsko orodje

Streamproducer, ki omogoča zajem pre-

točnega videa iz kamere v realnem času

in mešanje slike iz več kamer ali že

posnetega materiala z diska. Prav tako

Streamproducer omogoča prenos slike

do končih uporabnikov na Internetu.

Hitrosti prenosa so do 384 Kb/s oz. z zvo-

kom 425 Kb/s pri ločljivosti do 352 x

288 pik.

V kolikor nimamo potrebe po prenosu v

živo lahko snemamo tudi na Flash karti-

co, ki prav tako omogoča snemanje

MPEG4 formata. Tako nam je prihranjen

zamuden postopek kasnejšega pretvarja-

nja videa v pretočni video.

V vsakem primeru lahko poleg izdelave

pretočnega videa v kameri hkratno sne-

mamo tudi na DV kaseto v polni kvaliteti.

Zakaj Streamcorder
Z novimi časi in vse večji uporabi Inter-

neta, so prišle tudi nove potrebe in rešit-

ve. Zaradi dosedanje zapletenosti prena-

šanja v živo se je le redkokateri organiza-

tor dogodka odločil za prenos dogodka v

živo. Danes nam paket Streamcorder

omogoča rešitev v enem paketu z bistve-

no manj stroški. Prav tako nam taka reši-

tev omogoča različne aplikacije, ki omo-

gočajo takojšnje pošiljanje videa preko

Interneta neposredno do uporabnika ali

pa preko elektronske pošte. Rešitve so

primerne za: snemanje dogodkov, vojska,

zavarovalništvo, turizem, …

Rešitve v prihodnosti
JVC je po uspehu opisane rešitve začel

vgrajevati Streamcorder tehnologijo tudi

v druge profesionalne izdelke. Tako

lahko danes enako rešitev uporabimo

tudi na profesionalni kameri GY-DV5000

in profesionalnem rekorderju BR-DV-

6000 (predstavljena septembra 2002 na

IBC v Amsterdamu). V bodoče pa bo to

del spremljevalne tehnologije vseh pro-

fesionalnih izdelkov, saj je potreba po

pretočnem videu vsak dan bolj aktualna.

Mislim, da je bilo informacij o kameri

dovolj, sicer bo izgledalo kot sama rekla-

ma, vendar je eno bistvo, ki me je še

posebej pritegnilo. Kamera namreč v ce-

loti stane okoli 6.000 dolarjev, kar je v

primerjavi cena in kakovost izjemno le-

po. Res pa je, da kamera ne bo služila

uporabniškemu snemanju, temveč profe-

sionalnemu. Marsikateri podatek, ki je

bil podan, bo najbolj razumljiv tistim, ki

se s tem ukvarjajo, ostali pa imejte v mis-

lih stavek, da v tem primeru malo denar-

ja, pomeni kar nekaj muzike.

Ko smo to vse pripravili smo se v nedeljo

popoldne odpravili na sejem in pripravi-

li vso potrebno komunikacijo in nanjo

priključili opremo. 

Kaj še potrebujemo za končno
delovanje?
V našem primeru smo si izbrali ponudni-

ka infrastrukture Ljubljanski kabel, ki je

napeljal kabel do našega razstavnega pro-

stora in priklopil EuroDocsis modem

Motorola SB 4200E, ki omogoča velike

prenose v kabelskem omrežju do 50

Mb/s v eno smer in 10 Mb/s v drugo. Še

nekaj zanimivosti o kabelskem dostopu: 

V Sloveniji so bili kabelski operaterji

prvi, ki so začeli ponujati širokopasovni

dostop do interneta kar je v našem pri-

meru odločilnega pomena, v letu 2001

pa je podobno storitev začel ponujati

tudi Telekom Slovenije pod imenom

ADSL. 

Zakaj smo si torej izbrali Ljubljanski

kabel? Kot prvo je razstavišču nudil infra-

strukturo, kot drugo je Ljubljanski kabel

v mesecu juliju povečal hitrost prenosa

podatkov, ki omogoča pretok do 768

Kbit/s v downstreamu (proti naročni-

ku). Prenos od naročnika (upstream)

ostaja enak, t.j. do 128 Kbit/s. Te hitrosti

pa so višje kot pri drugih kabelskih ope-

raterjih v Sloveniji. V našem primeru

smo vseeno povečali hitrosti. Internet

ponudnika si lahko izberete po želji

preko petih komercialnih ponudnikov in

ARNES-a. Komercialni ponudniki so:

K2.net, Medinet, Metaling, Perftech in

Voljatel. Vsi uporabljajo najnovejši EU-

RODOCSIS standard.

Naj povem, da ljubljanski kabel ne ponu-

ja interneta temveč samo priklop na

internet, torej infrastrukturo. Za ponud-

nika pa smo si izbrali internet do

AmisNet-a, ki je omogočil 1Mb/s v eno in

1Mb/s v drugo smer. V našem primeru je

bil to dostop preko kabla, lahko bi si

izbrali tudi kateri drug dostop, o katerih

bom pa res pisal v naslednjem poglavju.

Naj povem še, da kabelski dostop v inter-

net omrežje omogoča dostopnost 24 ur

na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov

telefonskih impulzov in zasedenih linij.

Prednosti kabelskega dostopa v internet

so hiter prenos obsežnih podatkovnih

datotek, fiksni mesečni strošek ter hiter

in enostaven priklop. Prenos pa je odvi-

sen tudi od kapacitete voda, za katero pa

se dogovorite z ponudnikom. Zato tudi

cena ni vedno enaka.

Ko je bilo vse skupaj pripravljeno, smo v

ponedeljek do 10-ih sliko spravili na

Internet. 

Sedaj ste si lahko ustvarili sliko, kaj vse

potrebuješ, da lahko eno tako predstavi-

tev, ki je narejena na profesionalni ravni,

usposobiš. Da pa bo slika še malo bolj

jasna tudi tistim, ki jih zanima cena, bom

na kratko opisal okvirne stroške, raje

malo več kot malo manj:

Kamera: 1.300.000 SIT
Računalnik: 1.000.000 SIT
Programska oprema: 500.000 SIT
Usmerjevalnik: 150.000 SIT
Brezžične kartice: 50.000 SIT
Kabelski priklop: 60.000 SIT
Internet priklop: 30.000 SIT
SKUPAJ: cca. 3.000.000 mio SIT

Mesečni stroški: 100.000.sit
(internet, kabel)

Delo in znanje pa si k tem cenam pripiši-

te sami.

Tako, sedaj lahko postanete profesional-

ni brezžični ponudnik Internet prenosov

v živo. Pa veliko uspeha želim! A
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CCTV (tvzk) - televizija zaprtega
kroga

OSNOVE (soft products, software,

softautomation)

CCTV- televizija zaprtega kroga je dobila

pravo ime, ker menim, da so vsi sistemi

regulacijski sistemi (RS) in se sestojijo iz

povratne zveze (PZ), regulatorja (R) in

izvršnega organa (IO) (glej "Retrofilozo-

fija/regulacija-od izdelka do filozofije",

Ivan Boras, univ. dipl.ing str.).

Shema RS - organizacijska in tehnična:

Nobena regulacija ne more biti tako

natančna, kot je meritev sama. Enako

velja tudi za videonadzor, saj je KM meril-

ni člen po katerem je ta RS dobil tudi

ime. Na osnovi ustrezne analize slike je

omogočeno aktiviranje drugih RS.

Osnovni elementi kamernega mesta

(KM):         

objektiv:

• fokus (fiksni, ročno nastavljivi,

zoom),

• zaslonka (avtomatska, ročno nastav-

ljiva; KM je lahko tudi brez zaslonke)

• filtri (po izbiri; KM je lahko tudi

lahko brez filtra)

videokamera (VK)

Dodatna oprema KM za notranjo monta-

žo (indoor/innenraum Ausführung) ali

zuanjo montažo (outdoor/weterfest Aus-

führung):

dodatno ohišje (enclosure, housing -

schutzgehause);

steklena ohišja 

ohišje s senčnikom (.. teorija zračno

izolacijskih špranj)

grelec

zračno ali z vodo hlajeno ohišje

kombinirano hlajeno ohišje z zrakom

in vodo (do 2000 °C)

ohišje za potencialno

eksplozivne atmosfere

("S" ohišje)

ohišje proti vlomu

(vandal housing)

vrtljivi podstavki

konzolna odmična na-

prava (avtomatska - Ret-

raction device/Ausfahr-

vorrinchtung)

konzole, nosilci 

Zahtevne konzole, okviri in visoki nosilci

npr. pri videonadzoru v tunelih, ob

cestih, tovarniških ograjah itd. se dimen-

zionirajo glede na dovoljeni poves in

vibracije, sicer lahko video operater ob

nevihti  dobi občutek, kot da se pelje z

ladjo skozi nevihto in VK zaradi nihanj

ne posname najbolj pomembnih dogod-

kov (glej vir št.4).

Od proizvajalcev in dobaviteljev video

opreme je razvidno, da je izbira pestra.

Menim, da so ohišja vseh oblik in veliko-

sti, ki ščitijo tako občutljive elektronske

dele skupaj z nosilci prve priče razvoja

elektronike. Težko je vedeti kakšno elek-

troniko skrivajo ohišja.

Barve ohišja so lahko modne ali pa dolo-

čene z zakonom fizike glede na absorbci-

jo in odboj svetlobe. Njihov namen pa je

tudi zaščita. Pri kreiranju oblik (ohišja,

nosilcev, konzol, itd.) ponavadi sodeluje-

jo oblikovalci in arhitekti. Estetika je bolj

pomembna kot se tega zavedamo in je

močna sila v našem življenju. Vendar pa

niso pomembne samo barve, pomembna

so namreč tudi dimenzijska razmerja.

Menim, da enako velja tudi pri industrij-

skem oblikovanju dodatne opreme za

video nadzor.V hudi konkurenčni borbi

za razvoj in obstoj je pomembno tudi to

področje. Zato ni pomembna samo

ustrezna funkcijska elektronika in ustrez-

na mehanska IP zaščita, pomemben je

tudi  design kot celota.

Razvoj VK za CCTV gre v zadnjih dvajse-

tih letih od 1˝, 2/3˝, 1˝ do trenutno 1˝.

To je samoumevno po stari teoriji analize

vrednosti (Value Analysis- po drugi sveto-

vni vojni jo je razvil Američan Larry

Miles; mogoče se bo ta teorija kasneje

imenovala analiza vrednosti in razvoja

oz. "Value analysis and development" -

glej vir št. 2). Gre torej za miniaturizacijo.

Miniaturizacija VK je zelo pomembna,

kjer se uporabljajo objektivi z manjšim

fokusom. Ta ima nareč manjše gabaritne

mere. Te pomembno vplivajo na ceno

izbrane dodatne opreme. Pri KM, kjer se

uporabljajo objektivi z večjim fokusom

(npr. tele objektivi)  in velikimi gabariti

so te miniaturizacije gabaritov VK nepo-

membne. Enako velja za nekatere prime-

Avtor: Ivan Boras, univ. dipl. ing. str., svetovalec v  INITRA d.o.o.

VV II DD EE OO   NN AA DD ZZ OO RRVV II DD EE OO   NN AA DD ZZ OO RR
Kot diplomirani inženir strojništva imam dolgoletne izkušnje s projekti industrijske-
ga projektiranja, analize vrednosti, vzdrževanja strojev in naprav, video nadzora,
organizacije in vodenja projektov ter na področju  procesne regulacije. V tem članku
bom navedel le nekaj osnovnih informacij, standardov in zakononodaje video nad-
zora oziroma CCTV (Closed Circle Television).

Ni važna samo osnovna elektro ali elektronska funkcija delovanja enega sistema,
npr. ko gre za nizkonapetostne naprave, ki delujejo pod napetostjo do 24V.
Pomembne  so tudi druge funkcije, ki so pogojne za delovanje le-teh.Tudi program-

ska oprema v teh primerih ni tako pomembna, ker deluje v šibkotočnem napetostnen področju, torej
pod napetostjo  24 voltov. Potrebno je poznati teorijo analize vredosti, ki pravi, da imata lahko izde-
lek oziroma oprema več glavnih funkcij (glej vir št.3).
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re pri zahtevnem mikroskopskem opazo-

vanju in video snemanju ustreznih struk-

tur, dogajanj  itd. -npr za raziskovalne ali

učne namene.

Občutljivost VK na elektromagnetno

valovanje oz. svetlobo je različna. Zaradi

navedenih razlogov mora biti opazovani

objekt ustrezno osvetljen. Tudi barva

okolja je pomembna zaradi absorbije in

odboja svetlobe ter kontrastov.

Pomembna je tudi razdalja med objekti-

vom in objektom opazovanja. Nekaj večja

razdalja in večji fokus objektiva omogoči-

ta boljšo sliko na video monitorju (VM).

Zato je zelo pomembno pravočasno

izbrati ustrezni objektiv. Dimenzije za

željeno VK se da izbrati. Lahko pridemo

do točke, ko VK ni več bistvena  gabarit-

na ali ekonomska postavka, ampak to

postane objektiv. So primeri, ko naročnik

ni zadovljen s sliko na VM in nekaj večje-

ga objektiva zaradi svojih dimenzij ni

mogoče zmontirati v naročena in že pla-

čana ohišja. Torej v določenih primerih

naj bi bil tehnološki nivo zahtevnosti za

KM dogovorjen, oz. tehnološko definiran

med naročnikom in izvajalcem- projek-

tantom.

Pomembna je tudi plačilna sposobnost

naročnika, oz. količina denarja, ki jo

naročnik predvideva za videonadzor. Če

je le ta v dilemi, se lahko odloči za izdela-

vo idejnega projekta, ter svetovanja dru-

gih strokovnjakov iz tega področja, ker so

KM lahko zelo različna, kar je razvidno iz

pregleda dodatne opreme. (Glej Zakon o

spremembah in dopolnitvah zakona o

graditvi objektov, Ur. L. RS št. 59/96 - pro-

jektiranje in projektna dokumentacija,

ter zakon o javnih naročilih, Ur. L. RS št.

39/00). Prav cena je tista točka, kjer se

morata ujeti kupec-naročnik ter ponud-

nik-projektant videoopreme za dogovor-

jeni tehnološki nivo zahtevnosti. 

Ker je področje videonadzora široko,

podjetja na CCTV področju običajno en

del opreme kupijo, druge pa delajo in

razvijajo sami s kombiniranjem  na sveto-

vnem trgu dosegljivih elementov. Del

projektnega dela pa ponavadi obsega

svetovanje. Tako dela tudi INITRA d.o.o.

Ljubljana na svojem področju dela. INI-

TRA uporablja najsodobnejše na sveto-

vnem trgu  dosegljive elemente in  prog-

ramsko opremo za tunele in druge regu-

lacijske sisteme (glej www.initra.com).

Podobno velja tudi za programsko opre-

mo. Če je na trgu dosegljiva, se jo lahko

kupi, drugače pa se izdela novo, kjer pa

so stroški večji. Pri tem se kupi znanje

drugih, ki sodelujejo in jo potem lahko

skupaj tržijo. Ob tem bi rad navedel

naslednji misli: "Uspeh dela ni enak vsoti

ampak zmnožku osnovnega in dodatnih

znanj" (V. Ravlič, dipl. ing. - Inovacijski

projekti)  ter  "Če razumeš nekaj samo na

en način, potem tega v resnici ne razu-

meš" (Marvina Minsky, enega od pionir-

jev umetne inteligence). 

Na lokacijah potencialno eksplozivne

atmosfere se strokovno oceni potreba po

videonadzoru in tipu cone. Kot primer

potencialno eksplozivnih con naj nave-

dem eksplozivne pline, hlape in prah v

rudarstvu, v kemični, farmacevtski in

živilski industriji, na bencinskih servish,

črpalkah, v lahkirnicah, pri metalurški in

mizarski dejavnosti, čistilnih napravah,

deponijah, skradiščenju in transportu

vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. To so

"S" cone in glavna ekonomska postavka

so dodatna ohišja za VK in objektiv

(Odredba o protieksplozivni zaščiti Ur. L.

RS 102/00 in Odredba o tehničnih zahte-

vah za naprave, ki se uporabljajo v poten-

cialno eksplozivnih atmosferah Ur. L. RS

št. 46/98). Glej tudi seznam zakonskih

predpisov pomembnih za strojništvo,

ZSITS, Ljubljana 2001, 21. dopolnitev

(določeni deli zakonodaje se namreč

spreminjajo tako v Sloveniji, EU in po

celemu svetu). Te sprembe je potrebno

zasledovati in upoštevati na svojem

področju dela (glej tudi Navodilo za izda-

janje in prenašanje atestov o ustreznosti,

ki se nanašajo na proizvode iz tujine, in o

priznavanju poročil o preskusih, izdanih

v tujini Ur.l. RS št. 21-22/94)

Enako velja pri kamernih mestih (KM), ki

se uporabljajo za videonadzor pri visokih

temperaturah- do 2000 oC. Tu je potreb-

na dodatna oprema za varno regulacijo
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onadzoru plinskih gorilcev in ožjega

območja pri izgorevanju premoga v

kuriščih parnih kotlov). V vseh primerih

ter za primere ko zmanjka vode, elektri-

ke, zraka, ali če nastopi povečanje tempe-

rature VK in objektiva (uporaba pri vede-

naj bi VK znotraj ohišja obratovala v tem-

peraturnem območju cca. od -10 °C do

+45 °C pri relativni vlagi 85%. Proizvajal-

ci VK v svojih prospektih le izjemoma

navajajo podatke o mehanski zaščiti IP, o

zaščiti za objektive pa sploh ne. IP zašči-

ta je mehanska zaščita delov pod nape-

tostjo, zaščita elektro naprav pred vdo-

rom tujih teles in prahu, ter zaščito pred

vdorom vode (Mehanska IP zaščita - glej

publikacijo IEC 144/63 in DIN 40050 ali

IEC 529). 

Zgoraj omenjeni tip videonadzora za

visoke temperature manjše od 1300 °C za

KM se lahko uporabljajo tudi za spremlja-

nje avtomatskega gibanja in zatikanja

polnih jeklenih profilov velikih dimenzij

v velikih ogrevalnih komorah pred na-

daljno uporabo. V okoljih s povišano

temperaturo se uporabljajo vodno hlaje-

na ohišja, npr. v valjarnah za valjane plo-

čevine, usmerjanje gibanja ter kjer se

med valje vtika valjance. Zračno hlajeno

ohišje za humanizacijo dela oz. za kontro-

la vodomerov pa imamo lahko na parnih

kotlih v toplarnah. Določen podjetnk v

tem primeru naroči videonadzor za lažje

in varejše nadzorovanje mest, ki so nevar-

na in težko dostopna. Kompletna CCTV

oprema pa je lahko tudi prestižnega zna-

čaja. Omenim naj še, da se uporabljajo

tudi "lažne" VK za zmanjšanje stroškov. Ta

oblika vidonadzora pa ima tudi svoje

cilje. 

Drugi primer uporabe videonadzora je

tudi v notranjih prostorih, npr. v računal-

niških centrih in nadzornih video cen-

trih, bankah, galerijah, zlatarnah, itd. Ti

prostori so klimatsko ugodni, oprema ki

je namenjena za te prostore ima običajno

ustrezne certifikate, npr. CE, ISO - 9000,

9001, 9002 in ali druge vrste atestov in

certifikatov. V teh primerih je potrebna

strokovna domišljija pri projektantiranju

ustrezne opreme, povezav, razdelilcev,

napajalnikov, ter uporabe optičnih

kablov, računalnikov, interneta, ustrezne

računalniške opreme, celo mobitelov ter

različnih videosistemov - RS. Tako lahko

npr. ustrezno pooblaščena oseba oz. pod-

jetnik kontrolira KM tudi iz drugega

konca sveta.. Določen del področja bi

mogoče lahko prekrival npr. Mobitel

GPRS maxi - CCTV.

Za KM, ki so izpostavljena težkim obrato-

valnim pogojem pa je potrebno izbrati,

projektirati in izdelati del dodatne opre-
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me ter ga povezati z nadzornim videocentrom oz. drugimi RS. Ne pozabimo še na

možnost tipizacije KM in na totalno preventivno vzdrževanje TPM za kamerna mesta.

TPM (Total Productive Maintenance) je bolj tehnologija vodenja, kot pa tehnologija

vzdrževanja (glej M. Kutin, Vir št.8).

Običajno naročniki ne poznajo dovolj problematike video nadzora-CCTV in si vse sku-

paj preveč enostavno predstavljajo; npr. uporabo širokokotnega objektiva VK na kon-

zolnem nosilcu, koaksialnega kabla, videomonitorja in povezavo med VK in računalni-

kom, na katerem se shranjujejo posnetki, ki se jih lahko uporabi za analizo dogodkov.

Upam, da bo moj prispevek vsaj delno pomagal naročnikom, pa tudi projektantom

CCTV sistemov. Zaradi širine področja CCTV menim, da bi bilo koristno napisati še

nekaj dodatnih prispevkov na temo videonadzora. Omenim naj še to, da zaradi trga,

večjega prometa  in tehnično manj zahtevnega projektiranja, komercialisti raje ponu-

jajo opremo za  enostavno varovanje (security). V nekaterih  podjetjih, sicer z druge-

ga poročja dela, imajo zaradi pospeševanja prodaje tako zaposlenih več psihologov kot

pa kreativnih delavcev.                                    

VIRI

1. Prospekti svetovnih proizvajalcev in dobaviteljev opreme za CCTV- tudi prospekti

s sejma Essen 2002.

2. Value analysis in the furniture industry, New York,1983 -skripta,  

United Nations - UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATI-

ON, Vienna

3. Daro Žvab - Analiza vrednosti ob uporabi vnaprej določenih časov, seminarska

skripta, Ljubljana 1977

4. Darko Beg - Projektiranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV

1993-1-1

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana 1999

5. Rudi Kladnik, Fizika II. del, elektrika - optika - atomika, Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 1966

6.  Ivan Boras, Retrofilozofija/regulacija - od izdelka do filozofije, skripta,

Ljubljana 1999-2003.

7. Fizika - Stefania De Curtis, Julian Fernandez Ferrer, prevod- Borut Bajc, Delo-

Tiskarna, Ljubljana 1992

8. Mag. Matjaž Kutin, univ. dipl. ing. -  TPM/Totalno preventivno vzdrževanje, seminar-

sko gradivo, podjetje KUTIN d.o.o., Ljubljana 2000

9. INITRA eduktivno gradivo. A



AVTOMATIKA 5130/2002




