


Pri povezovanju sodobnih transportnih poti in proizvodnih objektov  za izvedbo nadzora ter
krmiljenja so nepogrešljiva sodobna komunikacijska omrežja med katerimi se vse bolj uve-
ljavlja SIMATIC NET - Industrijski Ethernet. Siemensov program ponuja popoln sistem:
racionalno sestavo omrežja, vse spojne elemente, suvereno obvladovanje in visoke hitrosti
prenosa podatkov, visoko neobčutljivost na EMV ter enostavne možnosti redundančnih
povezav. S programom SIMATIC NET prenesete podatke hitro tudi v najzahtevnejšem
okolju.

Obiščite nas na spletnih straneh:  wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//ssiimmaattiicc--nneett

SIMATIC NET, industrijska omrežja

Vstopite v eno od najhitrejših povezav.
SIMATIC NET - Industrijski Ethernet
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Pozdravljeni,

Upam, da smo vas s to številko uspeli ujeti
še pred novoletnim slavjem.

Letos je naša mala ekipa izpolnila "letni
plan" in vsem težavam navkljub smo izdali
11 številk. Ni malo že samo po sebi, če pa
poleg tega upoštevamo še priprave na
sejme, posebne izdaje, CD_HYDRA in
ostale stvari, ki so nas letos "doletele", je že

kar impresivno. Kljub temu neutrudno pripravljamo nove stvari. 

Upam, da vas je novoletna številka prijetno presenetila s svojo
svežino, saj se je v njej našlo precej sicer postranskih tem. 
Precej intenzivno se lotevamo komunikacijskih tehnologij, saj je
bilo največ prispevkov prav na to temo. Podjetje Genera je pred-
stavilo nov komunikacijski modem za brezžično povezavo serij-
skih naprav v industrijskem okolju, Siemensov S7 200 smo pri-
ključili na Ethernet, nemško podjetje Phoenix Contact pa je razvi-
lo na Ethernetu temelječ instalacijski sistem za omreženje v ostrih
industrijskih pogojih.

Z vstopanjem v Evropo in približevanjem evropski standardi-
zaciji, obenem pa povečevanjem konkurenčne sposobnosti, se
pojavlja tudi vse večja potreba po zagotavljanju kakovosti
proizvodov in storitev. Na to pot stopa vse več slovenskih podjetij,
le redka pa dosežejo ISO certifikat kakovosti tudi v storitveni
dejavnosti. Med njimi je ljubljansko podjetje Metronik, ki se z
zagotavljanjem kakovosti ubada že vse od svoje ustanovitve v
letu 1990, v letu 2002 pa so si pridobili tudi certifikat kakovosti
ISO 9002 za celotno dejavnost podjetja. Čestitamo in jim želimo
vse najboljše tudi v nadaljnjem delu!

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..

RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA
PP..PP..  55880077,,  11226611  LLjjuubblljjaannaa

e-mail: ssttiikk@@hhyyddrraa--ccoo..ssii

Grafična oprema in filmi:
TTiisskkaarrnnaa  MMAA--TTIISSKK  dd..dd....

MMaarriibboorr

Tisk: MMAA--TTIISSKK  dd..dd..
MMaarriibboorr

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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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 - Razvojni sistem za PIC kontrolerje

Informacije: Ivan Pirnat, Elbacomp d.o.o.

Po splavitvi prvih FLASH
mikrokrmilnikov je Micro-
chipov ICD doživel med
uporabniki topel spre-
jem, saj je poleg samega
programiranja FLASH
PIC-ov omogočal tudi
razhroščevanje kode v
zalotanem čipu. Čas gre
naprej in pojavil se je
njegov naslednik ICD-2.
Tako kot predhodnika, je
podprt v IDE programju
za razvoj kode za PIC
mikrokrmilnike. ICD-2
deluje za razliko od predhodnika preko
USB vmesnika, podpira pa delo s serijami
PIC16F, PIC18C in dsPIC.
S pojavom novih komponent bo uporab-
nikom omogočena posodobitev kode v
mikrokrmilniku ICD-2 brezplačno. ICD-2
podpira nadzor nad spremenljivkami in
registri v realnem času. Možna je nastavi-
tev ene prekinitvene točke  in vpis/branje
v pomnilnik mikrokrmilnika v opazova-
nem sistemu.
Vdelane so  tudi prenapetostna in kratko-
stična zaščita, podpora delu od 2V do
6V, diagnostične LEDice, brisanje in veri-
fikacija programskega pomnilnika in fre-

eze-on-halt funkcija. MPLAB ICD-2 je na
voljo bodisi kot samostojna enota, bodisi
v sklopu evaluacijskega razvojnega oko-
lja, ki poleg demonstracijske tiskanine
vsebuje tudi vzorce PIC18F452 in PIC
16F877.
Na demonstracijski tiskanini so tudi LCD
displej formata 16 x 2 znakov, tempera-
turni senzor, EEPROM, LED, piezo zvočni-
ček in RS-232 vmesnik. Obe opciji vsebu-
jeta tudi MPLAB razvojno okolje.
V kratkem naj bi bil dostopen tudi univer-
zalni programirni adapter, ki bo omogo-
čal programiranje vseh Micriochipovih
modelov s FLASH pomnilnikom.

MMPPLLAABB®® IICCDD  22
Ekonomični In-Circuit Debugger
/Programmer za FLASH mikrokrmilnike

A



nja po odklopu napajanja, kar
je uporabno za krmiljenje rele-
jev, LED diod itd. Možna je tu-
di marjetična vezava krmilnih
vhodov in tako tudi dostop ve-
čim komponentam naenkrat
preko istega SPI vmesnika s či-
mer prihranimo nekaj I/O pin-
ov procesorja.

Splošne lastnosti:
• Nastavitve in vsebina pom-

nilnika se ohrani brez na-
pajanja

• 64, 256 in 1024 položajev vrednosti
upornosti (AD5233, AD5232 in AD-

5231)
• Ekstra breznapa-
jalni programirljiv
pomnilnik za hran-
jenje sis temskih
konstant
• 100 let hranjen-
ja podatkov

Uporaba:
• Regulacija RF ojačevalnikov moči
• Regulacija napetosti napajalnikov
• Regulacija senzorjev giroskopov
• ...

Tabela prikazuje tehnične podatke druži-
ne AD523X za izbor digitalnih potencio-
metrov. Cene se v ZDA vrtijo od cca 2 do
3,5 USD glede na tip.

AVTOMATIKA 731/2002

EXPRESS NOVICE - Nove elektrnske komponente - digitalni potenciometri

Sedaj so na razpolago tako posamezni
kot tudi v skupinah po dva ali štiri v istem
ohišju. Možna je izbira med različnimi
ločljivostmi (64/256/1024 možnih polo-
žajev). Modeli lahko delujejo tako v reo-
statskem načinu (dva aktivna kontakta)
kot tudi v potenciometerskem načinu (drs-
nik med dvema končnima kontaktoma).
Čipi imajo serijski vmesnik in dovoljujejo
napredne funkcije nastavitve, kot so
neposredna nastavitev "položaja drsni-
ka", nadzor dviganja/spuščanja in pomik
levo/desno v korakih po 6dB. Poleg tega
vsebujejo čipi 11 bajtov internega trajne-
ga pomnilnika za vpis kritičnih konstant in
tudi digitalne izhode, ki ne "pozabijo" sta-

A

EEnnoojjnnii,,  ddvvoojjnnii  iinn  ččeettvvoorrnnii  ddiiggiittaallnnii  ppootteenncciioommeettrrii
Informacije: Alma electronic d.o.o., Ljubljana
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EXPRESS NOVICE - Nove aktivne komponente

FOD2741 je komponenta, ki vse-
buje:
• optocoupler z izolacijsko trd-

nostjo 5000VRMS, 
• precizno napetostno referenco

s toleranco 0,5% in 
• ojačevalnik napake

Fairchild Semiconductor je predstavil
nov elektronski element FOD2741, ki vse-
buje optocoupler, precizno referenco,
ojačevalnik napake v majhnem 8-pinskem
DIP ohišju. FOD2741 ima izolacijsko trd-
nost 5000 VRMS, zaradi česar je opti-
malna izbira pri načrtovanju napajal-
nikov.

FOD2741 zagotavlja galvansko izolirano
povratno informacijo med primarno in
sekundarno stranjo napajalnika, ki omo-
goča regulacijo izhodnih vrednosti napa-
jalnika. Poleg solidne izolacijske trdnosti

ponuja FOD2741 napetostno referenco
2.5VREF s tolerancami 0.5%, 1% in 2%,
prenosno tokovno razmerje (CTR) od
100% do 200% in nizek temepraturni ko-
eficient največ 50 ppm/°C. 

FOD2741 ustreza UL, CSA, VDE in BSI
varnostnim specifikacijam in je dobavljiv
tako v through-hole kot SMD verziji.

OOppttiiččnnoo  iizzoolliirraannii  oojjaaččeevvaallnniikk  nnaappaakkee  
Fairchildov novi optično izolirani ojačevalnik napake poenostavlja design 
izoliranih pretvornikov moči

Informacije: http://www.fairchildsemi.com/pf/FO/FOD2741A.html

A



EXPRESS NOVICE - Organski fotodetektorji iz Fullerenov
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cialno uporabo. Siemens je s pomočjo

fulerenov naredil prve tovrstne fotode-

tektorje  za posebne namene (npr. za X

žarke v medicinski opremi itd). 

Tu so se doslej uporabljali silicijevi mate-

riali,  vendar je izdelava teh zelo draga

(1.500.000,00 EUR na m2)

Fulereni so podžigali domišljijo znans-

tvenikov od odkritja pred približno 15 le-

ti. Najenostavnejša molekula fulerena je

sestavljena torej iz 60 ogljikovih atomov.

Fulereni so zelo odporni na visoke tem-

perature, imajo polprevodne lastnosti in

so superprevodne na nizkih temperatu-

rah. Sedaj so končno prvič pred komer-

ajenostavnejša molekula fullerena - "žoga" je sestavljena iz
60 ogljikovih atomov, ki so razporejeni v skorajda okrogli
strukturi, na površini katere so pravilni pentagoni in heksag-

oni,  tako kot na nogometni žogi, vendar milijardokrat manjši.

N

A

PPrrvvaa  kkoommeerrcciiaallnnaa  uuppoorraabbaa    FFuulllleerreennoovv
vv  oorrggaannsskkiihh  ffoottooddeetteekkttoorrjjiihh
Informacije: Siemens d.o.o.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - PLC in Touchscreen HMI

ision V280 je jesen-
ska novost v Uni-
tronicsovi ponudbi

logičnih mikrokrmilnik-
ov. V280 ima, kot prvi mi-
krokrmilnik nasploh, v is-
tem ohišju združena PLC
in operatorski panel z
zaslonom na dotik - touch
screen.

Operatorski panel sestoji iz

tipkovnice s 27 tipkami, kate-

rim uporabnik lahko določa

funkcije po svoji meri ter gra-

fično-tekstovnega prikazoval-

nika na dotik, ki deluje na ana-

logno uporovnem principu.

Prikazovalnik velikosti 4,7"

(120 mm aktivne površine) in

ločljivosti 320 x 240 točk je

črno-bel in osvetljen s fluores-

centno svetlobo. Omogoča

prikaz grafičnih sličic in teksta

skladno s stanjem aplikacije v realnem

času - 100 sličic v isti aplikaciji, skupno

pa je mogoče uporabiti 255 uporabniško

oblikovanih zaslonov. Za vsak element za-

slona se lahko določi občutljivost dotika.

Programiranje PLC-ja poteka v že zna-

nem Ladder Logic diagramu. Prostor

pomnilnika, namenjen programu, je

velik 192 kB, s čimer je omogočeno pro-

gramiranje zahtevnejših aplikacij. Izvršit-

veni čas bitne operacije je 0,5 ms.

Zajemanju vhodnih podatkov je name-

njenih 16 digitalnih in 3 analogni vhodi

ter 2 hitra, 10 kHz vhoda, pošiljanju

izhodnim podatkov pa 14 digitalnih izho-

dov (4 tranzistorski in 10 relejskih) ter 2

hitra, 50 kHz izhoda. Število vhodov in

izhodov se lahko poveča z razširitvenimi

moduli, skupno do 158. Tako kot vsi do-

sedanji modeli družine Vision, ima tudi

ta vgrajeno podporo za 8 neodvisnih PID

zank.

Širok nabor komunikacijskih zmožnosti

je že Unitronicsova stalnica. Tako ima

model V280 vgrajena dva RS232 priključ-

ka in en RS485 priključek, priključek za

vodilo CAN, MODBUS protokol (Master/

Slave), podporo za GSM/SMS komunika-

cijo, za daljinski dostop preko stacionar-

nega modema ter podporo za dostop do

zunanjih naprav, kot so tiskalniki in čital-

niki črtne kode.

Paket modela V280-18-B211 vsebuje:

• mikrokrmilnik (PLC z operatorskim

panelom)

• samozatični vhodno-izhodni modul

• CD s programsko opremo

• poseben set tipkovnih

etiket

• priključne 

konektorje

• komunikacijski 

kabel

• navodila za 

uporabo

Informacije: Tadej Borštnar, Tipteh d.o.o., Ljubljana

VISION V280
PLC & Touchscreen HMI

V

A
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EXPRESS NOVICE - ”Spominska kovina” za dekalcizacijo 

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Kovina s spominom pomaga 
pri pranju posode

zadnjih pomivalnih strojih proiz-

vajalcev Siemens in Bosch, tako

imenovana "spominska kovina"

pomaga pri dekalcifikaciji, zmanjšuje

bele obloge, ki se pogosto pojavljajo na

porcelanasti posodi ter kozarcih. 

Med pomivanjem posode se do desetkrat

meri vsebina kalcija v vodi s posebnim

optičnim senzorjem, ki regulira količino

regeneracijske soli v vodi. Optični senzor

vsebuje spiralo iz kremenčevega kristala

skozi katero je vodena svetloba. Voda v

pomivalnem stroju gre skozi senzor, kal-

cij pa se odlaga na spirali. To spremeni

odsevne lastnosti kremenčevega kristala,

kar omogoča neposredno merjenje vse-

bine kalcija. Da bi se omogočilo nadalnje

merjenje, mora biti voda izločena iz sen-

zorja. Tu pride na vrsto neverjetna spo-

minska kovina z odpiranjem in zapira-

njem ventila. Spo-

minska kovina je

zlitina niklja in

titana, tako ime-

novanega nitino-

la. Če žico iz niti-

nola ukrivimo, se

sama poravna, če

jo pogrejemo. Sie-

mensovi znanst-

veniki v Erlangnu

so naredili 10 mm

dolgo in četrt mi-

limetra debelo ži-

co iz nenavadne

kovine, ki opravi

mehansko delo v

optičnem senzorju. Žica je položena čez

oporo in se zvija približno pet centime-

trov, ko se segreva s kratkimi impulzi

električnega toka. To odpre ventil, ki spu-

sti vodo da odteče iz senzorja. Ko pa se

žica ohladi, se razširi in vzmet zapre ven-

til kar omogoči da se senzor ponovno

napolni z vodo. A

V
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GRADNIKI ZA AVTOMATIZACIJO - Računalniki za vgradnjo

Na modulu je vdelan VIA-in "Twister", ki
vsebuje tudi Savage4 2D/3D/Video pos-
peševalnik in podpira 4x AGP VGA/ LCD
vmesnik in do 32 MB grafičnega bufferja
ob uporabi sistemskega pomnilnika. 

Modul je lahko učinkovit mini-strežnik ali
gateway, ima pa tudi prost PCI vmesnik za
nadaljnje razširitve.

SOM-4472 omogoča solidno izbiro upo-
rabljenih procesorjev, ki pri delu ne potre-
bujejo hlajenja, ima močan spremni čipset
in je optimalna izbira za uporabo v medi-
cinski opremi in aplikacijah, ki zahtevajo
dolgo življenjsko dobo, vdelani TV izhod
mu pa odpira tudi druge aplikacije.

SOM-4472 podpira 3D audio in ustreza AC97 standardom,
vdelani 3D engine 4X AGP VGA/LCD krmilnik pa lahko  pred-
vaja tudi DVD vsebino. TV-izhod podpira NTSC in PAL formate
skozi konektorje za kompozitni video in S-video.

Specifikacije
• CPU: Embedded VIA low power Ezra/Eden processor, 128

KB L1 cache pom. na čipu Ezra-800 (SOM-4472F-Q0A1) 
Eden-400 (SOM-4472F-J0A1)

• BIOS: Award 256 KB Flash
• System memory: Eno SO-DIMM podnožje sprejema 64

MB do 512 MB SDRAM
• Drugonivojski predpomnilnik: 64KB na Ezra/Eden CPU
• Enhanced IDE interface:

Dva kanala za do 4 EIDE naprave. 
BIOS auto-detect, PIO Mode 3 ali Mode 4, UDMA33 pre-
nos.

• Flopi enote: Podpira do dve FDD enoti
• Serijska vrata: Dva serijska RS-232 vmesnika
• Paralelni vmesnik: Paralelna vrata podpirajo SPP/EPP/

ECP način
• Infrardeči vmesnik: prenosi do115Kbps
• Keyboard/mouse konektor: Podpira standardno

PC/AT tipkovnico in PS/2 miško
• Upravljanje porabe: Podpira Normal/Standby/Sus-

pend režime, ustreza APM 1.2 specifikacijam
• Watchdog timer: 62 timer intervalov
• USB: dva vmesnika

VGA/LCD Interface
• Chipset: VIA Twister čip z integriranim Savage4

2D/3D/Video pospeševalnikom
• Frame buffer: 8/16/32MB frame buffer v sistemskem

pomnilniku (SMA)
• Vmesnik: 4X AGP VGA/LCD vmesnik, podpora za  9, 12,

15, 18-bitne TFT in opcijsko 16- ali 24-bit DSTN panele
• Grafični načini:

CRT: 1280 x 1024@16bpp (60Hz), 1024x 768@16bpp
(85Hz); 
LCD/Simultani prikaz:1280 x1024@16bpp (60Hz), 1024 x
768@16bpp (60Hz)

• LVDS: Podpira 2-kanalni (2 x 18bit) LVDS vmesnik

TV - izhod
• Chipset: VIA VT1621
• Formati: podpira NTSC, NTSC-EIA (Japan) in PAL TV for-

mat
• Vhodna ločljivost: podpira 640 x 480 px
• Gonilniki: Podpira Windows® 95/98 in Windows NT

krmilnike
• Over-scan, under-scan in nastavitev položaja
• Auto-detekcija prisotnosti TVja preko rnet vmesnika

Ethernet vmesnik
• Chipset: RTL 8139
• Ethernet vmesnik: IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet

compatible
• Vdelan boot ROM

SSyysstteemm  OOnn  MMoodduullee  --  SSOOMM--44447722
Informacije: Silvo Povše, univ. dipl. inž., Electra ST d.o.o., Ljubljana

dvantechov novi modul SOM-4472 je novi član družine "System On Module"- ki vsebuje VIA-ine znane
varčne procesorje Ezra (800 MHz) oziroma  Eden (400 MHz) Procesorja sta  zgrajena v napredni 0.13
μm tehnologiji in vsebujeta 128KB prvonivojskega in 64 KB drugonivojskega predpomnilnika na

samem čipu. Modul lahko deluje pri temperaturah okolja do 60°C brez aktivnega hlajenja (ventilator) in
porabi tipično 14W. Ob vsem tem vsebuje tudi veliko perifernih vmesnikov. Modul vsebuje 4xAGP vmesnik,
PCI zvočni vmesnik, PCI Ethernet vmesnik in dvokanalni LVDS vmesnik. Poleg the so seveda na voljo tudi stan-
dardni paralelni vmesnik za tiskalnik, 2 USB vmesnika, IrDA in 2 serijska vmesnika (RS-232).

A
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Audio Function
• Chipset: VIA 82C686
• Audio krmilnik: AC97 ver. 2.0 compli-

ant interface

Mehanski in drugi podatki
• Dimenzije (Dolžina x Širina): SOM-

ETX form factor, 95 X 114
mm(3.7"x4.5")

• Napajalna napetost: +5 V ±5%
• Poraba: Max: 4.5 A @ +5V, tipično:

3.3 A pri +5V (z 256 MB DRAM,
Ezra 800 MHz CPU)
2.78A pri +5V (z 256 MB DRAM,
Eden 400 MHz CPU)

• Temperaturno območje delovanja: 0

~ 60° C

Proizvajalčeve oznake
SOM-4472F-Q0A1:
SOM-ETX CPU Module z vdelanim
VIA Ezra 800MHz CPU, VGA/LCD,
Ethernet, Audio
SOM-4472FL-Q0A1:
SOM-ETX CPU Module z vdelanim
VIA Ezra 800MHz CPU, VGA/LVDS,
Ethernet, Audio
SOM-4427F-J0A1: 
Enako kot SOM-4472F-Q0A1, ven-
dar z Eden 400 MHz CPU
SOM-4427FL-J0A1:
Enako kot SOM-4472FL-Q0A1, ven-
dar z Eden 400 MHz CPU
SOM-DB4400: 
Razvojna plošča za SOM-ETX
SOM-DK4472F-C01:
Windows CE 3.0 Development Kit za
SOM-4472F

SOM-4472 je pravzaprav kompleten ra-
čunalnik na modulu, ki lahko zamenja
klasičnega PCja v mnogih aplikacijah, ki
zahtevajo moči zadnjih generacij strojev,
so pa prostorsko in energijsko zelo utes-
njene. Je optimalna izbira za vdelavo v
majhne multimedijske naprave (DVD,
MP3 predvajalniki itd), v industrijskih po-
gojih, kjer je potrebna računalniška moč
PC-ja, a si je ne moremo privoščiti zaradi
zahtev po zaprtem ohišju in slabem hlaje-
nju, v prenosnih, prenosljivih in mobilnih
sistemih in podobnih pogojih. S pomočjo
razvojnih kompletov in plošč, ki so jih pri-
pravili pri Advantechu, pa bo vaš izdelek
tudi v rekordnem času ugledal luč sveta.
Modul SOM-4472 je trenutno na zalogi
tudi pri slovenskem zastopniku za Advan-
tech proizvode - pri podjetju Electra ST
d.o.o. (g. Silvo Povše), kjer vam bodo po-
sredovali vse potrebne informacije.

Komunikacije v
industriji
Enostavna brezžična povezava serijskih naprav

Avtor: Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE - Brezžična povezava serijskih naprav

Ko želimo povezati dve napravi, ki komu-
nicirata preko RS 232 ali RS 485 pove-
zave,  nas prevelike razdalje, motnje in
drugi razlogi prisilijo v uporabo mode-
mov.  Izbiramo lahko med žičnimi mode-
mi, optičnimi, telefonskimi, GSM in radij-
skimi modemi. Na odločitev, kdaj za ko-
munikacijo izbrati radijski modem, vpliva-
jo številni parametri: razdalja, elektroma-
gnetne motnje, obstoječa infrastruktura,
zanesljivost in varnost prenosa podatkov,
cena, ter čas, ki mine od ideje do upora-
be modema v sistemu. 
Najpogosteje uporabljamo radijske mo-
deme v primerih, ko bi bilo polaganje ka-
bla za optično ali žično povezavo pre-
drago, telefonskih ali GSM modemov pa
ne želimo uporabiti zaradi mesečnih ra-
čunov. Radijski modem je ponavadi draž-
ji od drugih tipov modemov, vendar pa
nimamo stroškov, povezanih s prenosnim
medijem. Zamislimo si povezavo dveh ob-
jektov, med katerima je zasebno zemljiš-
če in lokalna cesta. Pri optičnih ali žičnih
modemih bi izkop, dovoljenja in odškod-

nine močno podražila investicijo. V takš-
nem primeru je uporaba radijskega mo-
dema dobra rešitev.   
Vseeno pa se za uporabo radijskih mode-
mov marsikdo ne odloči, saj postopek pri-
dobivanja odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ni enostaven ali kratkotrajen. Ko-
nec lanskega leta pa so na Ministrstvu za
informacijsko družbo odredili radijske
frekvence, za katere ni potrebno pridobi-

ti odločbe o
dodelitvi ra-
di jskih frek-
venc. Med-
nje sodi frek-
venca 869,4
Mhz, ki je na-
menjena na-
pravam krat-
kega dosega
(Short Range
Devices). 
Največja do-
voljena moč
na tej frek-
venci je 0,5
W kar omo-
goča dometA

Od konca lanskega leta lahko na frekvenci 869,4 MHz upo-
rabljamo radijske modeme brez odločbe o dodelitvi radijs-
kih frekvenc, kar v nekaterih primerih močno poenostavi
vgradnjo radijskih modemov v sisteme. 

Slika 1 - Radijski modem ELPRO RM 805 U

Slika 2 - Program za nastavljanje parametrov modema
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INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

do cca. 5 km. Naprava lahko oddaja naj-
več 10 % časa, kar omogoča uporabo
več uporabnikom ''hkrati''. Morebitne koli-
zije naprave rešujejo z ''error-check'' kon-
trolami in v primeru nepravilnega preno-
sa podatkov prenos ponovijo. 

Med omenjene naprave kratkega dose-
ga sodi tudi radijski modem RM 805 U,
zato zanj ni potrebno pridobiti odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc. Uporabljamo
ga za prenos RS 232 in 485 komunika-
cij, preko katerih lahko uspešno izvajamo
telemetrijo, daljinski nadzor in krmiljenje.
Par modemov lahko hkrati opravlja tudi
funkcijo pretvornika 232/485. Modem
lahko uporabite tudi kot ponavljalnik
(repeater). Njegova odlika je enostavna
uporaba. S priloženim programom mode-
mu nastavimo hitrost prenosa podatkov,
izberemo med 7 ali 8 bitnim načinom
prenosa, določimo število stop bitov, do-
ločimo skupinski ter lasten naslov in podo-
bno. Paziti moramo le na pravi tip kabla
za povezavo modema in serijske napra-
ve. 

Opisani modem je tipa DCE. Če je tudi
serijska naprava tipa DCE, potem upora-
bimo ''null modem'' kabel. V drugem pri-
meru uporabimo za povezavo (če je na-
prava tipa DTE) podaljševalni kabel. 
Največja hitrost prenosa podatkov je
76800 baudov. 

Različni načini uporabe 
radijskega modema

Še posebej zanimiva pa je izpeljanka

omenjenega modema RM 105 U, ki ima
dodane analogne
in digitalne vhod-
no/izhodne mod-
ule ter module za
štetje in reproduk-
cijo impulzov. Tak-
šna naprava nam
omogoča enosta-
vno odčitavanje

podatkov in vodenje sistemov, ki so lahko
oddaljeni nekaj kilometrov. 

Radijske modeme RM 805U in RM 105U
proizvajalca Elpro zastopa in prodaja
podjetje Genera d.o.o. iz Ljubljane. A



AVTOMATIKA16 31/2002

INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE   -  Gradniki za industrijski Ethernet 

Factory line - Ethernet za industrijsko okolje
Avtor: Alojz Kaferle, univ.dipl.inž., Alkatron d.o.o.

a uporabo  Eterneta v svetu avtomatizacije potrebujemo komponente, ki so prilagojene grobemu
industrijskemu okolju. Nemško podjetje Phoenix Contact je razvilo na Ethernetu temelječ insta-
lacijski sistem, ki so ga poimenovali Factory line. Glavni poudarek pri razvoju je bil na zahtevah

za delovanje v ostrih industrijskih pogojih. 

Z

Mehanske in konstrukcijske zahteve
Pri oblikovanju ohišij je  vedno potrebno

doseči čim manjše stroške montaže in

potrebnega prostora v krmilni omari:

manjše kot so  komponente, bolje lahko

izrabimo prostor na montažni letvi in

manjša je lahko omara. Vendar pa pove-

čanje gostote ožičenja ne sme omejiti

preglednosti in dostopnosti.

Koncept modularnih ohišij je rešitev, ki

omogoča razširljivost brez dodatnega

ožičevanja. Napajalne in komunikacijske

linije se povežejo preko stranskih konek-

torjev, ko module položimo skupaj na

montažno letev. Zaradi poenostavitve

montaže se moduli preko montažne

letve tudi ozemljijo. Konektorji na vseh

vhodih, tudi napajalnih, omogočajo hitro

razširitev, zamenjavo ali predelavo. 

Komponente za industrijski Ethernet

morajo biti konstruirane tako, da so od-

porne na udarce in vibracije.

Elektromagnetna kompatibilnost
Eden najpomembnejših kriterijev za pri-

mernost elektronske komponente za

uporabo v industriji je njena elektromag-

netna kompatibilnost. Medtem, ko so za-

hteve za pisarniške naprave in naprave

za avtomatizacijo precej enake glede iz-

sevanih motenj,  ima industrijsko okolje

bistveno višje zahteve glede odpornosti

na motnje. Teste odpornosti na elektro-

magnetne motnje lahko razdelimo v tri

skupine:

• odpornost na elektrostatične razelek-

tritve, 

• odpornost na impulze in 

• odpornost na udarne valove. 

Pomembni so tudi dodatni testi za ugo-

tavljanje odpornosti na radiofrekvenčne

motnje  preko ožičenja.

Testi odpornosti na impulze  predvsem

simulirajo vplive, ki jih povzroča delova-

nje motorjev, kontaktorjev in relejev. Us-

trezni standard predpisuje niz  impulzov

z naraščajočo močjo, katerim  je podvr-

žen vsak vhod  testirane enote. Pri kom-

ponentah za Ethernet testiramo  poda-

tkovne in napajalne priključke. Enota

mora ostati popolnoma funkcionalna do

predpisane vrednosti.

Vse kar potrebujete za industrijski
Ethernet

Družina Factory line  je sestavljena iz

modularnega sistema zvezdišč (angleško:

hub), stikal, agentov, media konverterjev,

Ethernet-Interbus

vmesnikov, prog-

ramskega orodja za

upravljanje mreže

in montažnega pri-

bora. Komponente

so izdelane  v skla-

du z zgoraj opisani-

mi zahtevami, zato

so primerne za de-

lovanje v neposred-

ni bližini proizvod-

nih procesov. 

Z razpoložljivim na-

borom komponent

lahko poljubno iz-

biramo, do katere-

ga nivoja komuni-

kacijske mreže želi-

mo uporabiti Ether-

net. Danes ga upo-

rabljamo predvsem

za povezovanje kr-

milnih sistemov. Na

tem nivoju je že po-

stal standard. S Fac-

tory line stikali rea-

liziramo mreže, ki

povezujejo računal-

nike in krmilnike.

Periferne enote pa

so danes praviloma

povezane preko ta-

koimenovanih "fiel-

dbus omrežij" (In-

terbus, Profibus,

Can ...). V prihod-

nosti pa bodo, gle-

de na zahteve, po-

vezane ali še vedno

preko fieldbus om-

režij ali pa v celoti

preko Eterneta. Factory line vmesniki in

periferne I/O enote z Ethernet vrati

omogočajo izvedbo katerekoli variante

danes in v prihodnosti.

Modularna zvezdišča
Sistem modularnih zvezdišč omogoča

cenovno ugodno izdelavo žičnih pove-

Slika1 - Družina Factory line: spredaj stojijo stikalo, agent in  element
modularnega zvezdišča  ter media konvertor, zadaj pa Inline in Inter-
bus vmesnik ter hitri redundančni stikali za žično in optično povezavo.

Slika 2 - Različne možnosti povezave procesa z Ethernetom: na levi
preko Interbus mreže, v sredini  preko Inline I/O modulov, na desni z
optičnim kablom in  media konvertorji. S stikali (na vrhu) zmanjšamo
obremenjenost mreže in zagotovimo redundančne povezave. 
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INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE   -  Gradniki za industrijski Ethernet 

zav. Osnovni modul za montažo na letev,

širine 22,5mm, ima 4 standandne RJ-45

vtiče. Če potrebujemo do 20 vrat, pre-

prosto zložimo skupaj do 5 modulov, ki

se povežejo preko stranskih konektorjev. 

Za nadzor delovanja mreže  zvezdišču

lahko dodamo upravljalsko postajo

(agent). To mu zagotavlja številne kon-

trolne in sistemske funkcije. Agent lahko

ostane v mreži stalno ali pa ga uporabi-

mo le med konfiguriranjem. Postavimo

ga na montažno letev in priključimo na

zvezdišče s stranskim konektorjem.

Agent uporablja dva neodvisna procesa

za parametriziranje in konfiguriranje:

SNMP (Simple Network Management

Protocol) in "Web-based management".

Vgrajeni mrežni strežnik zagotavlja do-

stop do funkcij za parametriziranje enot

ter obsežno dinamično diagnostiko za

celo mrežo. Ta vmesnik je direktno dose-

gljiv preko standardnih Internetnih brs-

kalnikov, brez dodatnih programskih

orodij. Razen statusnih podatkov in po-

ročil o napakah mrežni strežnik zagotav-

lja vso dokumentacijo za vse priključene

enote. To zagotavlja, da je prava verzija

prave dokumentacije vedno dostopna za

vsako uporabljeno enoto.

Parametre enot kot je IP konfiguracija,

alokacija SNMP spremenljivk (ime enote,

opis, fizična lokacija) ali upravljanje

gesel  lahko specificiramo ali spremeni-

mo z "Web-based management" proce-

som,  ki omogoča tudi vklapljanje oziro-

ma izklapljanje posameznih vrat priklju-

čenih zvezdišč.

SNMP je pogosto vgrajen v agente. Omo-

goča jim delovanje z obstoječim softve-

rom za upravljanje mrež ali s program-

skim orodjem "Factory manager".

Stikala s hitrimi redundančnimi
mehanizmi

Večja omrežja z velikimi pretoki poda-

tkov s stikali razdelimo na segmente, da

jih razbremenimo nepotrebnega prome-

ta in tako  bistveno povečamo prepust-

nost mreže. Factory line stikalo za mon-

tažo  na letev ima 6 vrat za žične poveza-

ve  in dve povezavi navzgor, ki sta ali  v

100Base-Fx ali 100Base-TX izvedbi. Pove-

zavo lahko izvedemo v obliki redundanč-

nega prstana, ki zadovoljuje zahteve po

redundanci v večini aplikacij. V primeru

prekinitve linije se alternativna pot vklo-

pi v kratkem času (največ 500 ms za 50

stikal).

Danes komercialno uporabljamo Ether-

net mrežo za povezavo inteligentnih

enot za avtomatizacijo. Cena za vrata 50

do 250 EUR (odvisno od tehnologije) še

ni primerna za ekonomično integracijo

preprostih vhodno/izhodnih enot. Ta in-

tegracija pa je ključni faktor za uporab-

nost Eterneta v industriji. En način za re-

šitev tega problema je uporaba vmesni-

kov za fieldbus mreže, ki morajo omogo-

čati transparentne komunikacije. Za apli-

kacije, kjer morajo biti I/O moduli pri-

ključeni direktno na Ethernet omrežje,

nudi družina Factory line InterBus vmes-

nike. Inline izvedbo uporabljamo, kadar

moramo v Ethernet omrežje vključiti

Slika 3 - Tudi podrobnosti niso zanemarljive:
vodotesni konektor RJ-45.

Slika 4 - Lažjo konfiguracijo, nadzor delovanja in vzdrževanje zagotavlja programsko orodje
Factory manager.

lokalne I/O postaje (na primer digitalni

in analogni vhodi in izhodi, števci...).

Kompaktni Interbus-Ethernet vmesniki

pa so primernejši, kadar želimo v Ether-

net povezati večje Interbus mreže z do

512 I/O moduli. 

Enostavnost
Današnja omrežna tehnologija še vedno

zahteva precej znanja, posebno za zagon

in vzdrževanje. Programska orodja za

administratorje zaradi kompleksnosti in

cene na področju proizvodnih procesov

niso primerna. Tudi stroški šolanja vzdr-

ževalega osebja so precejšnji. Boljša je

enostavna in cenovno sprejemljivejša

programska podpora. Za Factory line je

bilo razvito orodje Factory manager, ki

nudi vso podporo pri konfiguraciji, delo-

vanju in vzdrževanju. 

Povzetek
Inštalacijski sistem "Factory line" prena-

ša tradicionalne zahteve avtomatizacijske

tehnologije: konstrukcijske zahteve, in-

štalacijske tehnike, elektromagnetna ko-

mpatibilnost in udobno uporabo v Ether-

net tehnologiji. S tem smo naredili  velik

korak v uporabi Ethernet tehnologije v

proizvodno orientiranih procesih. A
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SIMATIC S7 200 na Ethernetu
Avtor: Andrej Maselj, Siemens A&D AS

IMATIC S7-200 mikro PLC proizvajalca Siemens Automation
and Drives (A&D) je prvi produkt iz razreda enostavnih malih
krmilnikov, ki komunicira na omrežju Ethernet. Na tržišču je

nov komunikacijski processor CP 243-1, ki podpira TCP/IP. Pove-
zava na Industrijski Ethernet poteka s hitrostjo 10/100 Mbit/s,
"Half/full Duplex" načinom, s konektorjem RJ45 in TCP/IP protoko-
lom. Konfiguracija, oddaljeno programiranje in vzdrževanje je mo-
žno s STEP7-Micro/Win preko Etherneta. S7 200 krmilnik komunici-
ra po Ethernet-u z drugimi krmilniki s pomočjo ukazov GET/PUT in
na način Strežnik/Odjemalec. Možno je definirati do 8 povezav. Ob-
delava podatkov v računalniških rešitvah je izvedljiva s povezovanjem preko S7-OPC strežnika. Zame-
njava komunikacijskega procesorja je brez pred-programiranja.

S

Aplikacije
CP 243-1 komunikacijski procesor

omogoča povezavo krmilnika S7 200 z

Industrijskim Ethernet-om:

• oddaljeno konfiguriranje, programira-

nje in diagnostika SIMATIC S7 200 s

STEP7-Micro/Win preko Ethernet-a.

• S7-200 krmilni sistem s CP 243-1 izme-

njuje podatke z ostalimi S7 sistemi

preko Ethernet-a.

• Podatki iz S7-200 so dosegljivi PC

svetu preko OPC strežnika. Procesni

podatki so zlahka shranjeni in arhivi-

rani.

Design 
Komunikacijski procesor CP 243-1 ponu-

ja vse prednosti krmilnega sistema S7-

200. Vgrajen je v kompaktno in robustno

ohišje. Preko lahko dostopnih sponk je

priključeno 24 VDC napajanje.. LED sig-

nalizira stanje komunikacijskega proce-

sorja. Pričvrščen je na standardno 35mm

DIN letev ali neposredno na steno z vija-

ki. Standardni konektor RJ45 (10/100

Mbit/s full/half-duplex z avtomatsko zaz-

navo hitrosti) povezuje procesor v Ether-

net okolje.

Funkcije
CP 243-1 samostojno obvladuje podat-

kovni prenos preko Industrijskega Ether-

neta. Komunikacija je osnovana na TCP

/IP protokolu. En procesor podpira do 8

povezav. Za nadzor povezav (pregled ak-

tivnih) je na voljo časovna omejitev, v

kateri se morajo aktivni in pasivni part-

nerji na TCP/IP protokolu odzvati. CP

243-1 podpira komunikacijo s S7 200

sistemi in S7 300 ter 400 preko Ethernet-

a. Združevanje s PC svetom je podprto s

pomočjo OPC strežnika na računalniku,

kjer je PC mrežna kartica. Z novim komu-

nikacijskim procesorjem uporabnika

programira in dosega sistem S7 200 s

pomočjo Step7 Micro/Win preko Ether-

net omrežja.

Konfiguracija
Nastavitev komunikacijskega procesorja

CP 243-1 poteka z uporabo programske-

ga orodja Step7 Micro/Win, od verzije 3.2

SP1 dalje. Vsi nastavitveni podatki komu-

nikacije so shranjeni v glavnem proce-

sorju krmilnika S7 200. Komunikacijski

procesor je zato zlahka zamenljiv brez

pred-programiranja. CP 243-1 je dobav-

ljen s pred-nastavljenim svetovno unifici-

ranim MAC naslovom, katerega ni mogo-

če spreminjati.

Prednosti
• Zmanjšani časi in stroški pri nastavlja-

nju, programiranju in nadzoru krmil-

nega sistema S7 200 iz osrednje pro-

gramirne naprave preko LAN omrežja.

• Hitri dostop preko Ethernet-a za shra-

njevanje in nadaljnjo obdelavo podat-

kov iz S7 200.

• Višja podatkovna prepustnost, skoraj

neomejena razširljivost in delovanje

na Ethernet infrastrukturi.

• S7 300 in S7 400 krmilja lahko komu-

nicirajo s S7 200 preko Industrijskega

Ethernet-a. S7 200 vstopa v svet kom-

pleksnih aplikacij.

• Enostavno in cenovno ugodno pove-

zovanje vseh avtomatizacijskih nivo-

jev in naprav zaradi enotne uporabe

Ethernet-a.

• Enostaven zagon in uporabniku pri-

jazna diagnostika podprta s Step 7 Mi-

ro/Win orodjem.

• Poenostavljeno vzdrževanje, ker so

moduli zamenljivi brez posedovanja

programirne naprave, povezava pa je

lahko preverjena preko enostavnih

ukazov (PING, ...).

• Odprta podatkovna povezava s pomo-

čjo OPC protokola.

Več informacij najdete na spletni strani:

http://www.siemens.com/net A

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO -  Mikro PLCji na Ethernetu
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Oprema kabine tovornjaka

VVoozznniikkoovvaa  kkaabbiinnaa  vv  
ttoovvoorrnnjjaakkuu  pprriihhooddnnoossttii
Informacije: Siemens d.o.o.

BBiioommoolleekkuullee  ppoommaaggaajjoo  
vv  bboojjuu  pprroottii  ppiirraattoomm!!
Informacije: Siemens d.o.o.

V tovornjaku prihodnosti bodo vse funkci-
je na elektronskih prikazovalnikih integri-
rane v en sistem. Dobavitelj avtomobilskih
delov Siemens VDO Automotive pred-

stavlja pionirski koncept na področju pot-
niških kabin tovornjakov. Koncept je bil
predstavljen na predstavitvi komercialnih
vozil IAA Commercial Vehisle Show v
Hannovru, 19. septembra 2002. 

Namen novega designa tovornjakove
kabine je, da delujeta voznik in tovornjak
v harmoniji v situacijah, ko so voznikove
naloge zelo stresne zaradi velikega pri-

tiska rokov ter hude konkurence v poslu z
logistiko. Vozniki doživljajo dodatne
stresne situacije zaradi velikega števila
elektronskih naprav, ki so bile nameščene
v voznikovo kabino v zadnjih letih.

Podjetje Siemens je razvilo prenosno na-
pravo, ki hitro preveri avtentičnost izdel-
ka, prodanega pod določeno znamko.

Po trditvah poznavalcev t. i. piratstvo po-
vzroči okoli 300 milijard USD škode vsa-
ko leto. Izdelki, ki so največkart tarča po-
narejevalcev so programska oprema, pro-
cesorji in cigareti, ponarejajo pa že tudi
zdravila.
V boju proti ponarejanju zdravil pa se
bodo na prvem mednarodnem forumu
zbrali strrokovnjaki s tega področja in
razpravljali o možnih protiukrepih, ki bi
zaustavili ali zmanjšali piratstvo.
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EXPRESS NOVICE - Tehnični in šolski kalkulatorji Citizen

Blagovna znamka Citizen obsega različne kalkulatorje in račun-

ske stroje štirih razredov. Žepni kalkulatorji so, kot že ime pove,

dovolj majhni za v žep in omogočajo izvajanje osnovnih funkcij.

Poleg njih imajo tudi spomin in nekateri pretvorbo valut v evro.

Napajanje je baterijsko ali s sončnimi celicami. 

Namizni kalkulatorji so večji, z velikimi številkami za lahko bra-

nje.

Med šolske in tehnične kalkula-

torje sodijo tisti z bistveno

bogatejšim naborom funkcij

(od 84 do 445 funkcij). Zaslon

ima 10 številčnih in dve poten-

čni mesti in je eno- ali dvovrsti-

čen. Pri slednjih je zaslon alfanumerični, kar pome-

ni, da se v zgornji vrstici izpiše formula, v spodnji pa

rezultat. Primerni so predvsem za srednješolce, štu-

dente in ostale, ki se pri delu pogosto srečujejo z

matematičnimi problemi. 

Citizen računski stroji so namenjeni poslovni upora-

bi in vsem, ki želijo izračune tudi izpisati na trak. Vsi

imajo papirno rolo, široko 58 mm. Med seboj se raz-

likujejo po tehnologiji izpisa (eni imajo tiskalni valj-

ček, drugi dvobarvni trak), številu številčnih mest na

zaslonu (od 10 do 14), po tem, ali imajo eno- ali dvo-

barvni (črno-rdeči) izpis, po hitrosti izpisa (od 0,9 do 3,5 vrstic na sekundo) in po

dodatnih funkcijah, ki olajšajo delo. Tako eni omogočajo obračun davka, drugi pa npr.

pretvorbo v evro, izpis skupne vsote, več načinov ponovitve (samodejna in hitra), izra-

čun delte in štetje postavk.

Kalkulatorje in računske stroje Citizen proizvaja

podjetje CBM, ki je del družbe Citizen. Poleg kal-

kulatorjev izdeluje tudi avdio-video potrošno

elektroniko, ročne ure, različne tiskalnike in

izdelke, ki se uporabljajo v zdravstvene namene

(termometri, merilniki krvnega tlaka, …).

Ustanovljeno je bilo leta 1964, sedež ima na

Japonskem.

Kalkulatorji in računski stroji Citizen sodi-

jo v višji srednji razred kalkulatorjev.

Privlačna je tudi njihova cena. Zato so

primerni za vsakega, ki potrebuje hiter in

100 % natančen izračun doma, v šoli ali na

delovnem mestu. Samo izbrati je treba med

njimi.

Kalkulatorji Citizen 
znova v Sloveniji

Informacije: Peter Šalamun, Medis d.o.o., peter.salamun@medis.si

Slovenski trg kalkulatorjev je znova bogatejši za blagovno znamko
Citizen. Že marsikateri potrošnik je pogrešil te, pri nas že pred leti
uveljavljene kalkulatorje. Kot ekskluzivni zastopnik in distributer
je podjetje Medis, d.o.o., te vsakodnevne pripomočke znova
postavilo na police slovenskih trgovin. 
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NIZKONAPETOSTNA STIKALNA TEHNIKA - Nadtokovna zaščita naprav

Inštalacijski odklopniki so zelo pogosto uporabljeni
elementi za nadtokovno zaščito električnih naprav in
vodov. Uporabljajo se v inštalacijski tehniki in v različ-
nih stikalnih blokih elektroenergetskih in strojnih na-
prav. Čeprav so po svoji funkciji zelo preprosti apara-
ti, se pri njihovi uporabi v praksi dela veliko napak.

Nemalokrat so te napake vzrok požara v dragih in pomembnih
napravah, zato je prav, da se v seriji člankov o nizkonapetostni sti-
kalni tehniki spoznamo tudi s temi elementi.

Avtor: Janez Kokalj, ELSING d.o.o., Ljubljana

Inštalacijski
odklopniki

Splošno o inštalacijskem odklopniku
Inštalacijski odklopnik (angl. Miniature circuit-breaker - MCB , nem. Leitungsschutz-

schalter) je nadtokovni zaščitni aparat za zaščito pred preobremenitvijo in kratkim sti-

kom. Sestavljen je iz kontaktnega elementa, magnetnega in termičnega sprožnika,

gasilne komore, mehanizma z ročico za posluževanje, izolacijskega ohišja z vzmetjo za

pritrditev na nosilno letev in priključnih sponk. Svojo zaščitno funkcijo zadovoljivo

opravlja samo takrat, kadar je pravilno izbran. 

Slika 1 - Prerez inštalacijskega odklopnika 

Kriteriji za pravilen izbor inštalacijskega odklopnika
Najpomembnejši kriterij za pravilen izbor je poleg nazivnega toka prav gotovo

Nazivna kratkostična zmogljivost. To je najvišja vrednost kratkostičnega toka, ki ga je

inštalacijski odklopnik sposoben brez poškodbe izklopiti. Nazivna kratkostična zmog-

ljivost se pri  proizvajalcih podaja v standardiziranih vrednostih (1,5 do 15 kA). V obi-

čajnih hišnih inštalacijah ta podatek ni posebno pomemben, saj so dejanski kratkostič-

ni tokovi ponavadi majhni. Povsem drugače pa je v industrijskih in energetskih oko-

ljih. Tu je bila premajhna kratkostična zmogljivost stikalnih aparatov pogostokrat

vzrok hudih okvar in celo požarov.       

Drugi pomemben kriterij je Izklopna karakteristika. Skladno s standardom obstajajo

tri izklopne karakteristike: B, C, in D, ki se razlikujejo v kratkostičnem področju.
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Aparati s karakteristiko B izklopijo pri

toku (3 - 5) x In, aparati s karakteristiko C

pri toku (5 - 10) x In in aparati s karakte-

ristiko D pri toku (10 - 20) x In. Nekateri

proizvajalci ponujajo tudi drugačne

karakteristike kot npr. Z, s tokom delova-

nja (2 - 3) x In in L s tokom delovanja (20

- 30) x In. Karakteristika B je namenjena

zaščiti vodov, C pa naprav z večjimi

zagonskimi tokovi (elektromotorji, fluo-

rescentna razsvetljava..). D je namenjena

še večjim vklopnim tokovom (induktivna

bremena, aparati močnostne elektroni-

ke). Karakeristika Z je namenjena zaščiti

polprevodnikov. Napačno izbrana karak-

teristika nima tako tragičnih posledic kot

premajhna kratkostična izklopna zmoglji-

vost, ki je bila omenjena na prvem mestu,

vseeno pa  so nezaželeni izklopi zelo

moteči.

Tretji pomemben kriterij za pravilen

izbor je Razred selektivnosti oziroma  raz-

red omejevanja prepuščene energije I2.t

(A2.s). Boljši so tisti odklopniki, ki bolj

omejujejo prepuščeno energijo, ki obremenjuje inštalacijski odklopnik in varovano

inštalacijo. Skladno s standardi obstajajo trije razredi: od 1 do 3. Najboljši je razred 3.

Ključni podatki in lastnosti

so običajno natisnjeni na

čelni plošči inštalacijskih

odklopnikov.

Inštalacijski odklopniki se

uporabljajo v enosmernih

in izmeničnih tokokrogih,

zato so lahko enopolni,

dvopolni, tripolni ali štiri-

polni (tri faze in ničla).

Nazivni tokovi so standar-

dizirani in so običajno od

0,5 do 125 A. 

Slika 4 - Nabor sodobnih inštalalcijskih odklopnikov

Poleg inštalacijskih odklopnikov proizvajalci ponavadi ponujajo različen dodatni pri-

bor. Pomemben element so zbiralke, s katerimi se izvede napajanje in paralelno pove-

zovanje enofaznih ali trifaznih inštalacijskih odklopnikov. Kjer so inštalacijski odklop-

NIZKONAPETOSTNA STIKALNA TEHNIKA - Nadtokovna zaščita naprav

Slika 2 - Izklopna karakeristika inštalacijskih
odklopnikov

Slika 3 - Označevanje inštalacijskih odklopnikov
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NIZKONAPETOSTNA STIKALNA TEHNIKA - Nadtokovna zaščita naprav

niki uporabljeni v industrijskih napravah, so zelo uporabna tudi pomožna stikala za

indikacijo izpada inštalacijskih odklopnikov. Še več uporabnega pribora izdelujejo

proizvajalci, ki izdelujejo omarice za izvedbo inštalacijskih razdelilnih stikalnih blo-

kov. A

Slika 5 - Zbiralke za povezavo inštalacijskih odklopnikov
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MOTORSKI POGONI - Avtomatizacija industrijskih pogonov

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

FRENIC &FRENIC &
CIKLCIKLUS_AUS_AVVTTOMAOMATT
Avtomatizacija industrijskih pogonov

Ko iščemo rešitve, ki so vezane na avtomatizacijo industrijskih pogo-
nov, neglede ali gre za izvedbo novega projekta ali posodabljanje ob-
stoječe opreme, se srečamo z vprašanji, ki bistveno vplivanjo na nada-
ljni potek dogodkov:
• tehnološke in tehnične zahteve po natančnosti in zmogljivosti
• razpoložljive možnosti

• in nadzor stroškov
Smisel, da tej fazi posvetimo vso pozor-
nost, ima funkcionalno in ekonomsko oza-
dje. Start z optimalno izbiro rešitev, nas
vedno pelje po najkrajši in tudi najcenejši
poti. 

Frekvenčne regulacije FRENIC 
v aplikacijah s cikličnim
pogonom:
Možnosti vgrajenega programa nudijo
enostavne in funkcionalne rešitve. To je
povsod tam, kjer se v pogonih z asinhron-
skimi motorji srečujemo z zahtevami pon-
avljajočih se ciklov. V takih primerih nam
ta program nadomesti krmilnik in poenos-
tavi stikalno in relejno tehniko:
• podajalniki
• dozirne naprave
• manipulatorji
• sinhronizacija pogonskih segmentov v

transportnih sistemih
• samostojni pogoni s cikličnimi zahte-

vami

Ciklus_program ima na razpolago 7 ko-
rakov. Vsakemu posebej določimo svoje
parametre:
• smer vrtenja
• čas pospeševanja ali pojemanja
• frekvenco
• in čas trajanja koraka

Za proženje cikla je potreben impulz na
sponko FWD. Glede tehnološke zahteve
izberemo "vzorec" cikličnega delovanja.
Na voljo so 3 različice:
• enkratni ciklus 
• ponavljajoči se ciklkus
• enkratni ciklus, ki nadaljuje aktivnost

pogona s frekvenco zadnjega koraka

Način programiranja korakov v ciklusu je
enostaven in transparenten. Vse parame-
tre lahko spreminjamo kar med obrato-
vanjem, kar je praktičnega pomena,
posebej v začetni fazi, koje potrebno cik-
lični program optimirati in prilagoditi
tehnološkim zahtevam. V tem smislu ima
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MOTORSKI POGONI - Avtomatizacija industrijskih pogonov

frekvenčnik na voljo digitalne izhode, ki nas lahko obskrnijo z informacijo o statusu
cikla oziroma njegovih korakov. To omogoča nadzor nad delovanjem pogona in
sinhronizacijo z ostalo periferijo.

Izvleček komentarja iz
priročnika CD_romu FRE-
NIC. Tu so kot primer opi-
sani natančni postopki
programiranja posamez-
nih korakov v ciklusu.

Z vklopom funkcije F42 (vektorska regulacija frekvenčnikov FRENIC) dosežemo rang
natančnosti krmiljenja, (<=1 %), kar v praksi velikokrat zadostuje. Za večje zahtevnosti
predvsem v dinamičnih razmerah pa se poslužujemo hitrostne zanke in inkrementalne-
ga dajalnika. V tem primeru povečamo natančnost pogona na 0,02%. 

Na CD_romu FRENIC ni samo natančen opis posameznih funkcij. Na njem najdemo tudi simu-
lator, ki nam v "živo" predstavi njegov izgled in delovanje.

V fazi projektiranja in iskanju optimalnega krmiljenja, so aplikacije na CD_romu
FRENIC hitro dostopne in realno uporabne - vključno s "pin to pin" kompatibilnimi she-
mami za izvedbo. Na FRENIC-ovi strani so tudi namenske PRG-datoteke za vnašanje
konkretnih parametrov k določeni aplikaciji, shranjevanje le-teh za lastno podatkovno
bazo in njih printanje kot sestavnico k projektni dokumentaciji. V tem pogledu je
FRENIC aktivno orodje, help kot tehnična podpora in aplikativni svetovalec. Delo z njim
je prijetno in zabavno.

Pokličite in CD_ROM FRENIC dobite zastonj (Frenic najdete tudi na CD Hydra št. 5, ki
spremlja revijo Avtomatika. - op. ur.). A
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MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View

Šola programiranja 
Integra View III. 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 se bomo pozabavali z grafičnimi ele-

menti za prikaz industrijskega procesa.

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

Izdelava slik
Slike IntegreView so dinamični grafični prikazi industrijskega procesa. Tagi v procesu se lahko prikažejo kot slikovni objekt
kateri predstavlja specifično vrednost procesa. Slikie s tagi predstavljajo dinamično sliko delovnega procesa.

Slike lahko shranimo v html obliki strani za nadzor in upravljanje preko interneta. Funkcionalnost "Layer-jev" omogoča uporab-
niku (operaterju) povečavo slike za detajlnejši ogled. Različnim operaterjem določimo različne "Layer-je", lastnost ki se uporabl-
ja za bolj varno delo.

Poznamo dva načina dela, katera omogočata drugačne funkcije, ko sta izbrana in sicer:

Edit - ta način se uporablja za izdelavo in urejanje slike. Ta način omogoča uporabo modulov kot so: risanje, barve in
različne operacije. 
Trigger on - ko izberemo Trigger ON, objekti, ki so
definirani kot trigger objekti postanejo aktivni, to pa
pomeni, da lahko vnašamo vrednosti ipd. 

Lastnosti slike
V zbiralniku (IntegraView I del) z desnim klikom na Images
izberemo Properties. 

View - kjer določimo lastnosti oblike slike (velikost, po-
drobnosti,...)
Loading - kjer določimo velikost spomina za slike
Trigger - kjer določimo prametre za trigger objekte
Rates - kjer določimo hitrost osveževanja slike
Fast Zone - kjer določimo periodo časa (ms) za odpiranje con
Dynamic - kjer določimo hitrost utripanja za dinamične objekte

Okno slike

Title Bar Prikazuje ime slike
Image Region Delovna površina kjer se izdeluje slika
Status Bar Specificira x in y koordinate, Laye-je
Zoom Bar Uporablja se za povečavo oz. zmanj-

šanje slike
Toolbar Vsebuje ikone katere aktivirajo osnovne 

funkcije
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Grafi

Grafi omogočajo spremljanje trenutnih
in zgodovinskih vrednosti tag-a oz. vred-
nosti iz procesa. Graf je prikazan v
oknu kjer lahko sočasno prikazujemo
do 16 vrednosti procesa (tag-ov), vsako
v svoji barvi in stilu. 

Vsak graf je lahko sestavljen iz več tag-ov (1-16). Vsi grafi
so prikazani v odvisnosti od skupnega časovnega obdob-
ja katerega definiramo z ukazom Setup/Time Definition.

Online/History V grafih lahko prikazujemo 
trenutne vrednosti (real-time) 
ali zgodovino vrednosti.

DataBox DataBox je opcija, katero 
uporabljmao za prikaz imena 
spremenljivk, opise in trenut-
ne vrednosti.

Setup Menu

V "Setup" meniju nastavimo sledeče opcije:
Graph Definition - definiramo karakteristike grafa
X Axis Definition - definiramo X os v grafu
Time Definition - Definiramo časovno periodo
grafa
Background - definiramo barvo ozadja grafa
History directory - mapa zgodovine
Data box setup - prikaz imena, vrednosti in opisa
prikazanih spremenljivk
Grid setup - prikaže mrežo

..za na konec "web upravljanje in nadzor"

IntegraView SCADA paket vsebuje HTML pomočnika za
pomoč pri izdelavi HTML strani. 

Na sami HTML strani lahko skupaj prikazujemo slike,
grafe in alarme.

Brez posebnih znanj HTML-ja ali Jave, omogoča IntegraView enostavno izdelavo web podprtih SCAD. Z uporabo
IntegraView-ovega čarovnika za pretvorbo obstoječih slik v HTML obliko, ki vključujejo Java applets za objekte, alarme in grafe
postane izdelava le teh enostavna. 

Z uporabo Java podprtih brkljalnikov je avtoriziranim uporabnikom omogočeno medsebojno vplivanje z podatki iz kjerkoli.
Preko brkljalnikov je možno spremeniti set-point vrednosti, vršiti vklope/izklope, nadzirati proces preko grafov in potrjevanje
alarmov. Arhivirani podatki in alarmi so tudi na voljo uporabnikom preko standardnih brkljalnikov. Vse kar potrebujejo je stan-
dardni brkljalnik, TCP/IP povezavo do IntegraView postaje prek obstoječega omrežja podjetja, routerja ali gateway-a ali pre-
prosto preko modemske povezave (dial-in).

Zaključek

V zadnjih treh številkah sem poiskušal na kratko opisati osnovne funkcije SCADA programskega paketa IntegraView. Žal je še
veliko stvari ostalo neopisanih. 
Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na zgornjem e-poštnem naslovu oz. intege-view@robotina.si. A

MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View

Sama (Cluster library) knjižnica
vsebuje preko 500 simbolov.
Simbole lahko izdelamo tudi
sami in jih potem shranimo v
našo knjižnico za kasnejše upo-
rabe. 
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EXPRESS NOVICE - Metronik prejel ISO 9001

Certifikat kakovosti ISO 9001 
za podjetje Metronik

Informacije: Andreja Kerč, Metronik d.o.o.

Podjetje Metronik d.o.o. iz Ljubljane je dne,

03.12.2002 pridobilo certifikat kakovosti ISO

9001 za celotno dejavnost podjetja - to je iz-

vedba projektov na področju avtomatizacije

procesov in proizvodne informatike ter dis-

tribucija tehnične opreme. 

Podjetje, ki od ustanovitve leta 1990 beleži stalno rast, danes zaposluje 42 stalnih sode-

lavcev, med njimi enega doktorja in šest magistrov znanosti ter 28 projektnih inženir-

jev, ki zagotavljajo učinkovito in kakovostno izvedbo projektov. Poleg stalne skrbi za

celovito ponudbo opreme v Metroniku nenehno skrbijo za razvoj kakovostnih storitev

na področjih avtomatizacije in informatizacije procesov. Pri svojem delu vsi zaposleni

tesno sodelujejo z uporabniki, predvsem pa se trudijo izpolniti njihove potrebe in pri-

čakovanja.

Podjetje je uveljavljeno zlasti na področju avtomatizacije in računalniškega vodenja

industrijskih procesov. Uporabniki Metronikovih sistemov so ugledna slovenska indu-

strijska podjetja - Lek, Krka, Droga, Perutnina Ptuj, Acroni, Termo, Trimo, Termo-

elektrarna Šoštanj, na področju avtomatizacije zgradb pa Nova Ljubljanska Banka, Can-

karjev dom, Hotel Lev, Hotel Slon, RTV Slovenija, Zdravilišče Moravske toplice in drugi.

Rezultat stalnega izboljševanja kakovosti ter posvečanja posebne pozornosti razvoju

tako na področju avtomatizacije procesov, kot na področju proizvodne informatike je

potrditev skladnosti njihovih poslovnih procesov s sistemom kakovosti ISO 9001. 

O podjetju:

Metronik je podjetje z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju avtomatizacije in

vodenja procesov. Osnovna dejavnost podjetja je izvedba sistemov za avtomatizacijo,

nadzor in vodenje industrijskih procesov ter izvedba proizvodnih informacijskih siste-

mov. V Metroniku posebno pozornost namenjajo uvajanju informacijskih tehnologij v

industriji in energetiki. 

V Metroniku so specializirani za naslednja področja:

• izdelava projektov avtomatizacije tehnoloških procesov, klimatizacije in energetike

v industriji

• izdelava in izvedba projektov nadzora in vodenja vseh podsistemov v zgradbah

• izvedba proizvodnih informacijskih sistemov in sistemov sledenja proizvodnje

• distribucija teh-

nične opreme, 

šolanje uporabni-

kov in tehnična 

podpora

Uporabniki Metronikovih sistemov so ugledna slovenska pod-

jetja - Krka, Lek, Droga, Perutnina Ptuj, Acroni, Trimo, Termo,

Termoelektrarna Šoštanj, JP VO-KA Ljubljana in številne poslov-

ne zgradbe: Državni zbor Republike Slovenije, Nova Ljubljanska

Banka, Cankarjev dom, Hotel Lev, Hotel Slon, RTV Slovenija,

Terme Moravske toplice in drugi. Metronikove dejavnosti so us-

merjene k zagotavljanju učinkovitih in zanesljivih sistemov, zato

svojim uporabnikom nudijo tudi šolanje, izdelavo aplikacij in

izvedbo projektov, tehnično in aplikativno podporo ter vzdrže-

vanje vgrajenih sistemov. A

Mag. Aleksander Temeljotov, dipl. ing.,
direktor:

”V Metroniku smo se že od samega začet-

ka leta 1990 zavezali zagotavljanju celo-

vite ponudbe na podočju avtomatizacije

in računalniškega nadzora procesov ter

zagotavljanju kakovosti naših proizvo-

dov in storitev. Rezultat nenehnega

izboljševanja kakovosti in posvečanja

posebne pozornosti razvoju storitev na

področju avtomatizacije, proizvodne

informatike in distribucije tehnične

opreme je potrditev skladnosti naših

poslovnih procesov s sistemom kakovosti

ISO 9001.

Pridobitev certifikata kakovosti ISO

9001 nam pomeni tako priznanje za

dosedanje delo, kot tudi obvezo, da

bomo svojim poslovnim partnerjem tudi

v bodoče nudili storitve v najvišjem

kakovostnem razredu in na ta način pri-

spevali k še boljšemu sodelovanju.”
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EXPRESS NOVICE - Pomnilniški mediji

Maxell LTO Ultrium 2
Nova generacija podatkovnih trakov
Informacije: Andrej Lange, Medis d.d., tel.: 01 563 40 42

V Maxellu so razvili drugo generacijo trakov LTO za shranjevanje
velikih količin podatkov. Maxell LTO Ultrium 2 omogoča kar 20 MB
prenos podatkov v sekundi, na en sam trak pa lahko shranite 200
GB podatkov, kar pa lahko v stisnjenem formatu potencirate na
prenos 40 MB na sekundo in zmogljivost 400 GB, kar je trenutno
največja kapaciteta na enem mediju.

Skladnost s standardi
Podatkovni trakovi Maxell LTO Ultri-

um 2 so prvi, ki so uspešno prestali izje-

mno rigorozen program preverjanja us-

treznosti in skladnosti, to je sklop stan-

dardov, ki jih je postavilo združenje naj-

večjih proizvajalcev

računalniške tehnolo-

gije: Hewlett-Packard,

IBM in Seagate. 

Lastnosti
Visoko hitrost arhivi-

ranja podatkov in

zmogljivost omogočajo številne predno-

sti, ki odlikujejo trakove Maxell. Najno-

vejša tehnologija trakov omogoča več kot

milijon prehodov, kar kljub visokim hit-

rostim zagotavlja pravilno arhiviranje po-

datkov. Posebnost so tudi keramični in

posebej obdelani kovinski deli, ki pre-

prečujejo oksid  acijo sestavnih delov in

s tem uničenje trakov. Podatkovni trakovi

Maxell so znani tudi po izredni trajnosti

in varnosti shranjenih podatkov. V Maxe-

llu pa so si za lažje prepoznavanje med

trakovi LTO Ultrium 1 in 2 ter čistilnimi

trakovi umislili celo različne barve ohišij. 

Združljivost
Maxell zagotavlja združljivost med vsemi

mediji in enotami Ultrium generacije.

Uporabniki lahko še vedno brez težav do-

stopajo do podatkov, shranjenih na vseh

prejšnjih trakovih Ultrium. 

Tehnologija
Tehnologija LTO je rezultat prizadevanj

podjetij Hawlett Packard, IBM in Seagate.

LTO trakovi so zaradi svoje zmogljivosti

shranjevanja velike količine podatkov na-

sledili DDS in DLT trakove. 

Prva generacija LTO

trakov je prekosila

klasične DLT trakove

kar za dodatnih 60

GB, kar je pomenilo

100 GB pomnilnika v

normalnem formatu.

Generacija Maxell LTO Ultrium 2 je to

zmogljivost podvojila in je trenutno

medij z največjo količino podatkov na

enem mediju. S tem zadosti vse večjim

potrebam uporabnikov, ki rokujejo z veli-

kimi količinami podatkov. 

Maxell
Maxell je eden vodilnih proizvajalcev

medijev za shranjevanje podatkov. Poleg

trakov LTO, ki so po zmogljivosti shranje-

vanja prvi na svetu, izdelujejo tudi klasič-

ne 3,5" diskete, CD-R/RW, DVD-R/RW,

DVD-RAM, DVD+RW, 14xMO, SuperDisk,

DLT, Super DLT in DDS pomnilniške

medije.

Pomnilniške medije Maxell zastopa za

Slovenijo podjetje Medis, d.o.o., www.

medis.si, ki vam nudi tudi ustrezne enote

za shranjevanje. A

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 AVTOMATIKA
Online in ELKTRONIKA Full_duplex (v vrednosti 700 SIT/kos)!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih številk revije
v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

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

nico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com
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MOTORSKI POGONI - XVy pogoni brezkrtačnih elektromotorjev

Zahtevnejši upo-

rabniki lahko z

MDPLC razvojni-

mi orodji dodat-

no prilagodijo kr-

milnik posamez-

ni aplikaciji na

kožo. MDPLC je

optimalno orod-

je za napredne

aplikacije, kjer

krmilnik uporab-

ljamo predvsem

kot glavno enoto

nadzornega siste-

ma. Tipične aplikacije ležijo v področju

pakirnih sistemov, samodejnih skladišč,

strojnih orodij, orodij za obdelavo lesa,

orodij za predelavo stekla, tiskarskih stro-

jev, orodij za predelavo plastike, tekstil-

nih in splošnih aplikacij.

Poleg kompaktnih fizičnih izmer ponuja

XVy veliko število vhodov in izhodov: di-

gitalne, analogne, enkoderske, lahko pa

ga tudi integriramo znotraj pogosto upo-

rabljanega FieldBus vodila.

Uporaba in splošne lastnosti
Nadzor navora

Nadzor hitrosti

Nadzor pozicije

Elektronski menjalnik

Linearno krmiljenje motorja

PLC funkcije ob namenskem program-

skem paketu MDPLC

Razvojno okolje: standardni jeziki skla-

dni z IEC 1131

Snemljivi terminal

Na napravi vijaki za oklopljene ozem-

ljitvene kable

Integriran dinamični zavorni modul

(serije XVy ….- KBX)

Prenapetostni prag: 820 Vdc

"E@syDrives" programje za konfigura-

cijo preko Slink3 protokola v Wind-

ows® okolju

Standardna Fieldbus komunikacija:

Priredil: Branko Badrljica - Informacije: SIEIest d.o.o., Ljubljana, tel. 01 561 49 40

XVy pogoni brezkrtačnih
servomotorjev

RTDrive S pogoni brezkrtačnih elektromotorjev predstavljajo
nove rešitve pri "Motion Control" aplikacijah za brezkrtačne
elektromotorje. Zahvaljujoč močnemu DSP (Digital Signal

Processor) krmilju in IGBT močnostni stopnji je krmilnik sposoben
zagotavljati zelo dober nadzor nad motorji moči od 1.5 kW do 160
kW. Poleg tega lahko XVy krmilnike tudi programiramo kot bi bili
navadni PLCji, po standardu za Soft PLCje - IEC 1131.

CANopen, Modbus, pa tudi  (samo na

XVy....-...-PDP) Profibus-DP

Vhodi/Izhodi
En nastavljivi glavni dekoderski vhod

En nastavljivi vhod za zunanji enkoder

/ponovljeni enkoder/simulacijski iz-

hod

1 opcijska razširitev za absolutni en-

koder s Ssi EnDat protokolom (ob

EXP-ASE-XVy razš. kartici*)

1 opcijska razširitev za digitalni enko-

derski izhod +5V (ob EXP-FO razš.

kartici *)

1 opcijska razširitev za digitalni enko-

derski izhod +5V ... +15V /+24V (ob

EXP-E razš. kartici *)

2 analogna diferencialna vhoda

(11bitov + znak).

2 analogna izhoda (11 bits + znak).

7 programmable digital inputs.

6 programabilni digitalni izhodi

1 digitalni relejski izhod 1A 250V.

1 opcijska razširitvena kartica za digi-

talni I/O-8 vhodov + 4 izhode (ob EXP

- D8R4 razš. kartici *)

1 RS485 asinhroni optoizolirani

"-multi-drop" serijski vmesnik

2 hitra sinhrona serijska vmesnika za

master-slave komunikacijo med pogo-

ni ("Fast Link" konektorji)

Vmesnik za serijski enkoder preko

konektorjev 1/2 D-sub

* največ ena razširitvena kartica v

pogonu (glejte naslednjo sliko)

Naprave za povratno zvezo
(Feedback devices)

DEHS: 5V digitalni inkrementalni en-

koder z A/Aneg, B/Bneg, C/Cneg in 3-

Hall-sensor digitalnimi pozicijskimi

signali)

SESC: sinusoidalni inkrementalni en-

koder z A/Aneg, B/Bneg, C/Cneg in

dvema sin/cos sledema za absolutno

pozicijo (1Vpp).

SEHS: sinusoidalni inkrementalni

enkoder z A/Aneg, B/Bneg, C/Cneg in

3-Hall-sensor digitalnimi pozicijskimi

signali (1Vpp).

RES: dvopolni resolver.

HS: 3-Hall-effect-sensors digitalni

pozicijski signali "single-ended"

SC: 2-sledni SinCos absolutni signali

SE: sinusoidalni inkrementalni enko-

der (1Vpp)

DE: 5V digitalni inkrementalni enko-

der

SSi: absolutni enkoder s SSi protoko-

lom (ob EXP-ASEXVy razš. kartici)

A

Oznaka velikosti ohišja

Pomen oznak
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MOTORSKI POGONI - XVy pogoni brezkrtačnih elektromotorjev

EnDat: absolutni enkoder z EnDat

protokolom (ob EXPASE-XVy expansi-

on card)

Napajalnik
Trofazni, 230 VAC

-15% … 480 VAC

+10%, 50/60 Hz ±

5%

Atmosferski
pogoji
Ohišje: IP20

(NEMA1)

Temperatura

okolja: od 0 °C

do 40° C, od +40

°C do +50 °C ob

upoštevanju obratovalne moči (dera-

ting).

Vlažnost: od 5% do 85%, 1 g/m3 do 25

g/m3 brez kondenzacije ali formiranja

ledu (razred 3K3 po specifikacijah EN

50178)

Višina: do 1000 m nad morsko gladino.

Če to vrednost presežemo, moramo

zmanjšati obratovalni tok za 1.2% za vsa-

kih 100 m nad to mejo.

Vhodne in izhodne dušilke:
Z vhodnimi dušilkami se omejuje RMS

vrednosti vhodnih tokov in povečuje živ-

ljenjsko dobo in trajnost vhodnega us-

mernika. Izhodne dušilke včasih zahteva-

jo motorji, ki so priključeni preko razme-

roma dolgih napajalnih vodov (več kot

100 metrov), če jih napaja servopogon.

Tako se ohrani oblika in vrednost izhod-

nih napetosti.

Normativi in oznake
IEC: v skladu z direktivo EEC o nizkona-

petostnih napravah 

EMC: v skladu z direktivo EEC o elektro-

magnetni združljivosti ob opcijskih filt-

rih (EN50178UL)

EMC filtri
Servopogoni Xvy, uporabljeni ob ustrez-

nih EMC filtrih (kot so navedeni v tabeli

- pdf datoteka na priloženi zgoščenki CD

Hydra) ustrezajo EN61800-3 specifikaci-

jam Evropske Direktive ki obravnavajo

elektromagnetne emisije, seveda ob ins-

talaciji na način, ki ga predpiše SIEI.

Podrobne informacije o izbiri in instala-

ciji EMC filtrov in potrebnih povezavah

so v dokumentaciji "EMC Guideline". 

Zavorni upori
Servopogone lahko kombiniramo z enim

ali več zunanjih ustrezno dimenzionira-

nih uporov. Predlagani zavorni upor naj

bo uporabljen z interno zavorno enoto.

Predlaga se prilagoditev upora in servo-

pogona v nadtokovnih pogojih z duty

cycleom: TBR/T = 10% (TBR = zavorni

čas, T = čas cikla). Tabela za izbor zavor-

nega upora je na zgoščenki v pdf datote-

ki.

Priključna shema (levo)
Prikazana shema velja za standardno

konfiguracijo, kot je nastavljena ob

dobavi pogona.

Instalacija EMC filtra in opcijske teh-

nike povezave tu niso prikazane. Za

prikaz slednjih si oglejte navodila

pogona in filtra.

Samodejni ponovni zagon pogona po

napaki ni vključen A



AVTOMATIKA32 31/2002

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Nova verzija SCADA sistema FactoryLink

FactoryLink 7.1. deluje kot več-uporabniško okolje,  zasnovan je na osnovi več-nivojske

odjemalec/strežnik arhitekture. Povezanost med odjemalci in strežniki je zagotovljena

preko LAN, WAN, modemske povezave ali Interneta. Omogoča daljinski dostop z upo-

rabo tehnologije Windows Terminals Services. Pomembna lastnost sistema je skalabil-

nost, razširljivost in povezljivost.

Slika 1 - Arhitektura Open Software Bus sistema FactoryLink

Factory Link 7.1. strežnik vključuje:

Interno podatkovno bazo realnega časa, modul za procesiranje alarmov in dogod-

kov, uporabniško-definirano logiko

OPC odjemalec, DDE

Microsof SQL strežnik

Podporo za ODBC, PoverSQL, Native Oracle® , Sysbase®

Podporo za upravljanje z datotekami, upravljanje z recepti, generator poročil

Informacije: INEA d.o.o.

Factory Link 7.1
Nova verzija sistema SCADA proizvajalca USDATA

začetku decembra 2002 je prišla na trg nova verzija sistema SCADA
Factory Link proizvajalca USDATA, Factory Link v. 7.1.V

Pregledovalnik podatkov interne po-

datkovne baze realnega časa, orodje

za razhroščevanje

Vnaprej pripravljene predloge za apli-

kacije

Vsak FactoryLink 7.1. strežnik vključu-

je enega lokalnega odjemalca Factory

Link CAL

Podporo za konfiguracijo virtualnega

omrežja, t.i. Virtual Real-time Networ-

king in redundantno konfiguracijo

sistema

Factory Link 7.1. vključuje:

Grafično Windows-kompatibilno oko-

lje Client Builder za razvoj grafičnih

uporabniških vmesnikov in izvajanje

aplikacij

Client Builder vključuje Microsoft

VBA

Uporabniško okolje Configuration

Explorer za konfiguracijo strežnika

Podporo za dostop do OPC strežnika

(za povezavo gradnikov preko OPC

odjemalca do FactoryLink strežnika)

Licenco CAL za Microsoft SQL stre-

žnik

Pre-definirane predloge za aplikacije

različnih funkcionalnosti

WebClient, Graph in urejevalnik apli-

kacij Application Editor za vizualizaci-

jo in vzdrževanje uporabniških 

Vmesnike za ECS grafiko (ECS grafika

je uporabljena v FactoryLink 6.6. in

starejših verzijah)

Slika 2 - Pregled alarmov Slika 3 - Okolje za razvoj in izvajanje aplikacij
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SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Nova verzija SCADA sistema FactoryLink

Novosti FactoryLink v. 7.1
podpora za virtualno omrežje, t.i. Virtual Real-time Networking in redundantno

konfiguracijo sistema

podpora za SQL strežnik 200, Windows XP

dostop preko Client Builder-ja do  uporabniško definiranih spremenljivk in logike,

razširitev funkcionalnosti modula za upravljanje s trendi,

Microsoft MBA,

nova funkcionalnost (t.i. Branching), ki omogoča povezavo med kompleksnimi

uporabniškimi simboli na strani odjemalca inaplikacijskimi objekti na strani

strežnika,

uporaba servisa FactoryLink .NET Client na strani Client Builder-ja skozi požarni

zid, z . NET podporo, HTTP in SOAP,

nova funkcionalnost za zapis aktivnosti operaterja (t.i. Operator logbook)·

izboljšana podpora za instalacijo in licenciranje,

več velikostnih razredov sistema FactoryLink

Računalniške platforme
Operacijski sistemi: Windows 2000®, Windows XP®

Daljinski dostop z uporabo naslednjih tehnologij: Windows Terminals Services in

odjemalec FactoryLink. 

NET Uporaba servisev: .NET, Microsoft Web Services, HTTP in SOAP

Kako do več informacij o sistemu FactoryLink?
Kako do demonstracijske časovno-omejene verzije FactoryLink 7.1.?
Pošljite e-mail: usdata.sales@inea.si

Ob izidu nove verzije FactoryLink v. 7.1. želimo z dobrimi pogoji pri-
tegniti vse tiste, ki bi želeli nadgraditi starejše verzije sistema Fac-
toryLink. In tudi vse tiste, ki iščete dobro orodje za razvoj nad-
zornih sistemov.

Napoved:
V januarju 2003 je planirana strokovna predstavitev sistema FactoryLink V. 7.1. v pros-

torih podjetja INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana. Predviden je tudi strokovni članek v

naslednji številki revije. A
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RAČUNALNIŠKA OPREMA - Dlančnik Pocket LOOX

Novi dlančnik iz ponudbe "Fujitsu Sie-

mens Computers" je korak proti prihod-

nosti dlančnikov. Poganja ga Intelov X-

scale na 250 MHz, kar je zdrav kompro-

mis med zmogljivostmi in energijsko po-

rabo (avtonomijo) naprave.

Vdelano programje je zasnovano na Mi-

crosoftovem Pocket PC 2002. Pocket

LOOX je precej majhna naprava, tudi po

merilih, ki jih uporabljamo za dlančnike,

pa vendar ima relativno dolgo dobo traja-

nja baterije in jo lahko nadgradimo v pra-

vi GSM aparat, kar je dragocena možnost

predvsem za poslovne uporabnike.

Dlančnik ima barvni LCD zaslon, ki je

občutljiv na dotik, Buetooth in GPRS

tehnologijo. 

Vdelana  teh-

nologija mu

omogoča

enostavno

brezžično

komunikaci-

jo z namiz-

nim PC raču-

nalnikom in

trenutno sin-

hronizacijo koledarskih vnosov, kontak-

tov, prejetih elektronskih sporočil, pro-

gramov in datotek. Ko se z njim poveže-

mo prek

Bluetooth

vmesnika,

lahko tudi

browsamo

po Webu in

sprejema-

mo/oddaja-

mo email

sporočila. 

GPRS mo-

dul bo na

razpolago v

kratkem, do-

dal pa bo

dlančniku

možnost de-

lovanja kot

klasičen GSM

aparat.

Siemensov dlančnik Pocket LOOX
Novi modularni dlančnik visokega razreda, namenjen uporabi v podjetjih, predstavlja zadnje dosežke mobilne tehnike

Informacije: Siemens d.o.o.

A
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RAZVOJNA OPREMA - Programiranje FPGA-jev z LabView

Programiranje FPGA-jev z LabVIEW
Inženirji lahko sedaj programirajo FPGA-je z orodjem LabVIEW
Avtor: Andrej Drozg, National Instruments

ational Instruments s preprogramirljivimi vhodno-izhodnimi enotami in programskim
orodjem LabVIEW postavlja nove meje v virtualni instrumentaciji.N

National Instruments je predstavil Lab-

VIEW FPGA Pioneer System, ki razširi

zmožnosti širokou porabnega LabVIEW

razvojnega orodja na zmožnost progra-

miranja FPGA (Field Programable Gate

Arrays) integriranih vezij. Inženirji lahko

sedaj uporabijo LabVIEW za izdelavo

merilnih in nadzornih aplikacij, ki tečejo

na NI FPGA zasnovani strojni opremi.

Do sedaj je bila le malo inženirjev, ki so

znali programirati integrirana vezja

FPGA z uporabo  VHDL in drugih kom-

pleksnih orodij. Danes lahko vsi inženirji

uporabijo vsem poznan in enostaven

dataflow model programiranja s priroje-

nim paralelizmom, kakršnega ponuja

LabVIEW. S tem načinom programiranja

lahko zelo enostavno in hitro razvijejo

svoje aplikacije ter jih z uporabo

LabVIEW FPGA sistema enostavno pre-

nesejo na National Instruments strojno

opremo. Programiranje in nastavljanje

strojne opreme se zelo poenostavi in s

tem v celoti pohitri razvoj merilnih in

nadzornih sistemov.

LabVIEW FPGA Pioneer System orodje

razširi področje izzivov, katere so lahko

do sedaj inženirji reševali z virtualno

instrumentacijo. Tako kot je LabVIEW

postavil mejnike v instrumentaciji s pro-

gramiranjem uporabniško-določenih

instrumentov, ta sistem inženirjem omo-

goča definiranje integriranega vezja za

reševanje najrazličnejših izzivov v meril-

ni in nadzorni tehniki. LabVIEW nevidno

združi preprogramirljivo strojno opremo

z zajemom in analizo podatkov, umetnim

vidom, nadzorom gibanja ter ostalimi

komponentami, s katerimi se inženirji

srečujejo pri vsakodnevnem delu.

Z določanjem vhodno-izhodnih merilnih

parametrov in funkcionalnosti ter z izva-

janjem aplikacij na sami strojni opremi,

lahko inženirji sedaj s pomočjo LabVIEW

orodja izkoristijo prednost in hitrost

obdelave podatkov neposredno na pro-

cesorjih, ki so vgrajeni že na sami strojni

opremi za zajem podatkov. Kot primer,

zlahka lahko izdelajo lastne diskretne in

analogne aplikacije nadzora za proizvod-

njo ali razvoj izdelkov kot so dinamome-

ter ali enota za nadzor hitrosti motorja

oz. aplikacijo za simulacijo pri izdelavi

elektronskih nadzornih enot za avtomo-

bile ali hišne in druge napeljave ter

mnoge druge visokorazvite in zahtevne

aplikacije, ki zahtevajo izvajanje in nad-

zor v realnem času.

LabVIEW FPGA Pioneer System je celo-

ten PXI sistem, ki vključuje novi

LabVIEW FPGA programski modul in

prvo National Instruments preprogra-

mirljivo vhodno-izhodno enoto, imeno-

vano PXI-7831R. Inženirji s pomočjo

LabVIEW FPGA programske opreme

nastavljajo funkcionalnost PXI-7831R

modula za opravljanje lastnih opravil kot

so lastni diskretni protokoli in odločanja.

Vsako vhodno ali izhodno linijo lahko

nadzorujejo in uporabljajo popolnoma

ločeno od drugih ali pa jih sinhronizirajo

z določenimi linijami in tako dobijo viso-

ko učinkovito strojno opremo. Diskretne

vhode oz. izhode lahko nastavijo tudi kot

števce, PWM izhode ali nastavljive enko-

derske linije.

National Instruments je z LabVIEW FPGA

Pioneer System orodjem razširil zmožno-

sti virtualne instrumentacije za izdelavo

in reševanje še zahtevnejših vgnezdenih,

časovno realnih in porazdeljenih aplika-

cij, katere je bilo z dosedanjimi orodji

zelo težko ali celo nemogoče izdelati.

Več informacij je na voljo na spletnih

straneh www.ni.com oz. pri National Ins-

truments, Kosovelova 15, Celje, tel.: 

03 425 42 00. A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Ultrazvočni merilniki nivoja

Easy TREK
Ultrazvočni merilnik nivoja za tekočine

Avtor: Matjaž Kragl, Robotina d.o.o.

Sodoben merilnik nivoja s
HART komunikacijskim proto-
kolom
S 4 … 20 mA galvansko izoli-
ranim izhodom in z relejskim
izhodom
Merilno območje 6 m in 10 m
Enostavno in hitro umerjanje 
merilnika
Elektromehanska zaščita IP
68 
1" in 2" procesni priključek
Vgrajena temperaturna 
kompenzacija

UVOD
EasyTREK je Nivelcov sodoben merilnik

nivoja, namenjen merjenju nivoja teko-

čin. Merilnik deluje na brezkontaktnem -

ultrazvočnem principu. 

EasyTREK je dobavljiv v dveh izvedbah:

za merilno območje do 6 m in za območ-

je do 10 m. Ima enostavno nastavljiv ana-

logni izhod 4 … 20 mA, programabilni

relejski izhod in HART komunikacijski

protokol.

Umerjanje merilnika je hitro in enostav-

no, saj ga lahko umerimo že s pomočjo

priloženega magneta ali pa merilnik

umerimo preko HART komunikacijskega

protokola.

Opisani merilnik izpolnjuje zahteve,

katere mora izpolnjevati sodobnen

merilnik nivoja, zaradi česar je primeren

za montažo v zahtevna industrijska oko-

lja.

Brezkontaktni - ultrazvočni princip delo-

vanja merilnika je posebej primeren za

aplikacije, kjer zaradi različnih  razlogov

pri merjenju nivoja ne smemo ali ne

moremo vzpostaviti fizičnega stika z

medijem, katerega nivo merimo.

Zaradi  navedenega je EasyTREK meril-

nik nivoja prava izbira, takrat ko potrebu-

jemo cenovno ugodno in kvalitetno

meritev nivoja tekočin. 

HART FIELD COMMUNICATIONS PRO-

TOCOL

MONTAŽA
Za merilnike, kateri so naročeni brez

HART protokola priporočamo, da jih

umerimo še pred montažo na predvide-

no mesto. Umerjanje izvedemo tako, da
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Ultrazvočni merilniki nivoja

merilnik namestimo na znano razdaljo od zidu ali druge ravne površine, nato pa ume-

rimo analogni izhod oz. preklapljanje relejskega izhoda.

TEHNIČNI PODATKI

NAMESTITEV
Izbira mesta za pritrditev sonde je zelo pomembna. Pravilna namestitev sonde (to je

meritev, kjer so majhne izgube odbitega ultrazvočnega signala ali meritev, kjer ni

lažnih odbojev) lahko velikokrat  pomeni razliko med kvalitetno in nekvalitetno (ali

celo nemogočo meritev). Pri namestitvi sonde priporočamo uporabo standardnih

nosilcev. Optimalno mesto montaže merilnika je pri približno r=(0,2…0,4)d. Pri čemer

je d premer posode. Merilnik mora biti nameščen tako, da je spodnja površina meril-

nika vzporedna s površino merjenega medija (znotraj ± 2°). Prav tako moramo paziti

da ni ovire (npr. lestev, cev…), katera bi

ovirala odboj ultrazvočnega signala.

Veter

Intenzivno gibanje zraka ali par lahko po-

vzroči napako pri merjenju nivoja. Zaradi

tega pazimo, da za merjenje zagotovimo

konstantne pogoje. 

Para, Pena

Intenzivna para ali pena lahko absorbira

ali razprši ultrazvočni signal, posledica

tega pa je drastično zmanjšanje merilne-

ga območja. Sondo je priporočljivo na-

mestiti nad mestom, kjer je pene na povr-

šini najmanj.

Ko smo omejeni s prostorom

Na sliki so prikazane minimalne zahteve,

katere moramo zagotoviti v primeru, ko

sondo montiramo tam, kjer smo omejeni

s prostorom ali ko sondo namestimo v
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podaljšani cevi (npr. takrat, ko želimo sondo umakniti od medija, ker je temperatura

medija višja od dopustne, ali npr. ker je medij preveč agresiven).

MERE

ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

IZBIRA MERILNIKA

Za več informacij o Nivelco merilnikih nivoja se obrnite na podjetje Robotina d.o.o.,

ali pa me pokličite na tel. 041 723 398. A
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CAD/CAM/CAE PROGRAMSKA OPREMA - Novosti v programskem paketu P-CAD 2002

Avtor: Huremovič Edin, dipl. inž., Gorenje d.d.

P-CAD 2002
Novosti v programskem paketu P-CAD 2002

Kot reden obiskovalec ACCEL-ovih spletnih strani (http://www.pcad.com)  sem zagledal novo demo ver-
zijo tega orodja in se takoj radovedno lotil testiranja. V začetku sem bil skeptičen glede napovedanih
novosti, saj je program na pogled zelo podoben prejšnji izvedenki. Po nekaj urah "igranja" z demo
verzijo lahko rečem, da so bili dvomi odveč.
Tudi tokrat je nova verzija prinesla več kot 60 pomembnih funkcij in novosti, ki bodo večini uporabni-

kom v veliko pomoč pri njihovem nadaljnjem delu in predstavlja najmočnejšo P-CAD izdajo do sedaj. Zaradi laž-
jega razumevanja vsebine sem prednosti razčlenil po modulih, ki jih  P-CAD vsebuje, predstavljene pa bodo le ti-
ste, ki so meni osebno v korist in pomoč pri delu ter se mi zdijo aktualne za uporabnike. Seveda jih je še veliko
več opisane pa bodo le nekatere.

Za vse tiste, ki programa še ne poznate,

mogoče najprej nekaj besed kratke pred-

stavitve:

P-CAD 2002 je sistem za projektiranje

tiskanih vezij, ki je namenjen profesional-

nim projektantom. Sistem vsebuje vsa

orodja, ki so potrebna za hitro in učinko-

vito izvajanje procesa načrtovanja  tiska-

nih vezij, od faze vnašanja podatkov o

projektu, do faze proizvodnje.

Uporabniški vmesnik P-CAD 2002 je skla-

den z Windows standardi. Poleg tega

uporablja vse prednosti grafične narave

Windows okolja tako, da lahko preslika-

vate, premikate, izrezujete, kopirate, lepi-

te, brišete, in predelujete skoraj vse, kar

se nahaja na zaslonu. 

Glede na to, da je podprt večokenski

(MDI) format, je možno sočasno odpira-

nje večih oken z sch/pcb datotekami, pri

čemer imate na zaslonu lahko več dato-

tek ali več različnih pogledov na isto

datoteko.

P-CAD 2002 vključuje DBX API vmesnik,

ki vam omogoča pristop k bazi podatkov

projekta v času ko je projekt aktiven.

Funkcije DBX vmesnika je možno prikli-

cati s pomočjo zunanjih uporabniških C,

C++ ali visual Basic programskih orodij.

Tokratna verzija pa nam podpira tudi

ODB++ za izvoz CAD informacij. Omogo-

čeni so tudi TrueType fonti v Gerberjih.
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Novosti v PCB modulu

1.0 Design Manager

Design Manager  je ugodno presenečenje, ki ga boste zagledali ob zagonu pcb modu-

la in je najbolj očitna novost PCAD-2002. Najvidnejše prednosti se kažejo v uporabi

različnih barv za posamezne povezave (nete), ki jih je možno enostavno vključiti in

izključiti, izbiranju in osvetljevanju komponente (highlight) in pripadajočih povezav,

komponentam lahko x in y položaj določamo z enostavnim vpisom v polja "compo-

nent properties", prav tako pa nam omogoča grupiranje in postavljanje komponent pri

razmeščanju pod različnimi kriteriji. 

Iz prejšnjih verzij sem kot uporabnik hitro ugotovil, da pa so se razvijalci le potrudili

in so iz zavrtega programa za načrtovanje tiskanih vezij izdelali še kar popolno orodje

s katerim je povečana enostav-

nost, preglednost in je delo

postalo tako rekoč igra.

K enostavnosti pripomoreta

tudi vgrajeni filter, ki mu je

možno nastavljati intenziteto

v polju Filter Dim. in hitri

izbirnik ti. Quick selector, z

lečo pa lahko dosegamo hitro

povečavo izbranega elementa

ali množice elementov. 

Tudi preklop med Design Ma-

nagerjem in samim designom

je enostaven pritisk na kombi-

nacijo CTRL-T.

2.0 Podpora koleščku na miški

Končno. Tudi PCAD-2002 se je uvrstil med programe, kjer lahko kolešček s pridom

uporabimo in sedaj v pcb modulu omogočajo premikanje navzgor in navzdol, pre-

mikanje levo in desno (SHIFT-kolešček) ter ZOOM pcb designa s kombinacijo CTRL-

kolešček. Sprva mi so mi te kombinacije delale nekaj težav, ampak se z delom so se

kmalu pokazale prednosti in uporabo koleščka toplo priporočam.

Slika 1 - Pogled na Design Manager

Slika 2 - Določanje različnih barv posamez-
nim netom

Slika 3 - Uporaba filtra za izbiro komponent

Slika 4 - Uporaba filtra za izbiro "netov" Slika 5 - Določanje x/y pozicije komponenti
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� 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

3.0 Visual placement area

Tokrat je v pcb modulu prisot-

na tudi funkcija visual place-

ment area, ki nam zagotavlja,

da izbrane komponente razvr-

ščamo glede na njihovo veli-

kost in dovoljen nezaseden

prostor v designu. 

Čeprav se bodo nekateri zmr-

dovali, je to prav koristno

orodje še posebno pozneje,

ko večino elementov že razpo-

redimo iščemo zadnje nezase-

dene dele ploščice ter upamo,

da bo design uspel. 

Kaže nam območje oziroma predel ploščice, kjer lahko postavimo izbrane komponen-

te glede na njihove zahtevane lastnosti kot so: največja višina komponent, dolžina dol-

žina "netov", fizična velikost komponent in zahtevan prostor okoli njih (clearance).

4.0 Delete Vertex

Mnogi uporabniki bodo poz-

dravili novi funkciji "add" in

"delete vertex". Še zlasti je upo-

rabna pri prestavljanju in pre-

oblikovanju oblike linij (linijo

razdeli na pol). Sam jo zelo ve-

liko uporabljam. Add vertex

dosežemo z izbiro linije, klik-

nemo desno tipko miške in iz-

beremo "add vertex". Podo-

bno dela tudi "delete vertex". 

5.0 Ločena pravila za zali-

vanje via in pad-ov

Tukaj je funkcija, ki smo jo

dolgo pričakovali. Deluje pov-

sem zadovoljivo in z njo dose-

gamo, da imamo bakren zali-

vek (copper pour), ki je defi-

niran za vio in pad različno,

npr. pad lahko vsebuje termal-

ni priklop, via pa direktnega. 

V prejšnjih verzijah smo s tem

načinom določali način prik-

lopa za pad in vio hkrati in ni bilo možnosti različne definicije. Uporabna stvar!

6.0 Preštevilčenje komponent

Še nekaj o številčenju kompo-

nent. Dodanih je nekaj mož-

nosti, ki se uporabljajo za pre-

imenovanje oziroma prešte-

vilčenje komponent. Sedaj pa

bi se zelo težko našel še kdo,

ki bi hotel imeti še kaj več. V

prejšnjih verzijah je bilo ošte-

vilčenje zelo skopo.

Slabost: deluje samo v pcb

modulu in ga pogrešam pri ri-

sanju shematike.
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Novosti v SCH modulu

1.0 "List box" za razvrščanje po abecedi

Tudi tukaj, tako

kot v pcb modu-

lu, sedaj najde-

mo vidne spre-

membe v dialo-

gih, ki so tokrat

alfanumerično

sortirani (ureje-

ni po abecedi).

Spodaj so našte-

ti dialogi v kate-

r ih so opazne

spremembe:

• Place Table • Place Text • Atribute Properties

• Place field • Field Propert. • Text Properties

• Text Style …

Ste opazili to pomanjkljivost v prejšnjih verzijah? Jaz sicer sem,

pa me ni preveč motilo.

2.0 Podpora koleščka na miški

Ista stvar kot pri PCB modulu. Po moje precej dobra, ampak

nekateri se je boste težko navadili.

3.0 Spremembe videza dialogov in menijev

Zaradi lažjega dela in pregleda je veliko menijev povečanih ali

razširjenih. Si-

cer na prvi po-

gled manj opa-

zna stvar a nič

za to.  Na ta nač-

in so dosegli ve-

čjo preglednost

in lažje upravlja-

nje programa.

Opazne so deni-

mo spremembe

v dialogih: 

• Attribute Properties • Text Styles • Add Text Style

• Rename Style • Symbol Pin Properties

• Place Pin Properties …

Skratka, tudi ta verzija je prinesla veliko uporabnih novosti, o

katerih naj bralci presojajo sami. Najznatnejši in najvidnejši

napredek je vsaj zame viden v pcb modulu, kjer je pestra paleta

novosti, od Design Managerja, posameznih funkcij do uporabe

miške s koleščkom… 

Manj se kaže napredek na sami vizualni podobi programskega

paketa, ki je ostala bolj ali manj nespremenjena in je za samo

delo tudi manj pomembna, nekaj novosti pa ne bi bilo slabo

uvesti tudi v sch modul.

Sicer pa, preizkusite ga sami! A
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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.

Avtor: Primož Cimerman, SiiX d.o.o.

INTERNET TEHNOLOGIJE
Vrste dostopov do Interneta

V decemberski številki bomo govorili o internetu in vsemu,
kar je z njim povezano. Kmalu bo novo leto in čas, da po-
gledamo možnosti, ki nam jih omogočajo komunikacije in
ponudniki internet storitev. V tem članku bomo govorili o
trenutnih internetnih povezavah in zmožnostih priklopa na
internet ter pogledali posamezne sisteme, ki so primerni in
priporočljivi za majhna in srednja podjetja. Možnosti inter-

net dostopanja je zelo veliko in se sproti z razvojem tehnologij tudi spremi-
njajo. Zato bomo na kratko opisali samo nekatere najbolj razširjene oblike.
V naslednji številki pa bomo opisali in naredili medsebojne primerjave
nekaterih. 

Katere načina dostopa poznamo?

• dostop preko navadne klicne linije

• dostop preko ISDN linije

• dostop preko televizijskega kabla

• dostop preko ADSL-a

• dostop preko zakupljenega voda

• brezžični dostop

• satelitski dostop

• dostop preko mobilnega omrežja

(gsm, podatkovni + gprs,....)

To so najpogostejši načini dostopanja v

internet z različnimi varijacijami. Kot

smo napovedali bomo opisali dostope za

majhna in srednja podjetja, ki so cenov-

no in kvalitetno najbolj primerna.

Vzemimo za primer podjetje, ki ima v

svoji računalniški mreži 10 računalnikov.

Za začetek moramo vedeti, da priklop ni

dovolj, temveč si je pri vsakem priklopu

na internet potrebno izračunati tudi stro-

šek potrebne opreme, ki seveda ni brez-

plačna. Velikokrat se zgodi, da se kupci

ne pozanimajo dovolj, kaj vse potrebuje-

jo pri priklopu. In nazadnje poleg neke

obljubljene cene za internet dostop pla-

čajo še trikratno ceno za vzpostavitev

zveze in dodatno opremo.

Tako moramo vedno najprej preveriti

obstoječe stanje. Preverimo ali so vsi

računalniki preko mrežnih kartic, med-

sebojno povezane v mrežo. Povezani smo

lahko z koaksialnim kablom, ki se vedno

bolj umika iz mrežnih povezav, brezžični-

mi povezavami - wireless kartice in danes

najpogostejši načini povezave mrež z

UTP kabli.

Koaksialna povezava se je izvajala  v zapo-

rednih priklopih računalnikov. Slabost

take povezave je velika verjetnost napak

in ne delovanje celotne mreže zaradi

enega konektorja ali napake kjerkoli na

mreži. Brez ustreznih vzdrževalnih apa-

ratur je zelo težko ugotoviti mesto napa-

ke. Ugotavljanje takih napak pa nam je

ponavadi vzelo največ časa. 

Pri UTP mreži in povezavah, pa potrebu-

jemo HUB ali SWITCH, kamor priklopi-

mo vsak računalnik posebej. To pomeni,

da mora biti vsak računalnik povezan na

to vozlišče z svojim kablom. Če eden ne

dela, to ne vpliva na delovanje ostalih.

Seveda je to odvisno tudi od HUB-a ali

SWITCH-a, bolj ko je inteligenten manj je

vpliva na ostale  računalnike. Omenjeno

opremo in njihove karakteristike iz tega

članka bomo opisali v naslednji izdaji.

Torej, ko imamo mrežo, računalnike in

SWITCH pripravljen, moramo zagotoviti

samo še najmanj en port na SWITCHU,

če tega ni, je potreben dodaten SWITCH

in seveda še nekaj dodatnih UTP kablov.

Sedaj je na nas, da se odločimo za način

priklopa na internet. 

Telefonski dostop preko navadne

linije:

Ni nujno, da lahko preko analognega mo-

dema priključimo samo en računalnik na

internet. Na enega izmed računalnikov

priključimo analogni modem, do tega

modema moramo pripeljati telefonsko

linijo in urediti vse potrebne nastavitve

za dostop preko določenega ponudnika.

Ko je dostop urejen, se na vsakem raču-

nalniku posebej nastavi skupna raba

internetne povezave.
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Na tak način lahko celotno omrežje do-

stopa do interneta preko enega modema

in navadne analogme linije. Pri tem mo-

ramo vedeti, da je lahko maksimum take-

ga prenosa 56.600 Kb/s (tipično 40

Kb/s) in seveda tudi manj do 9.600 Kb/s,

kar pa se nam po vseh izračunih ne spla-

ča, čeprav ponekod hitreje tudi ne more

biti. (problem najslabših kakovosti linij -

dvojčki, PCM sistemi...)

ISDN telefonski dostop

Na isti način preko ISDN linije, lahko do-

stopamo z hitrostjo dveh kanalov, kjer

znese prenos 128 Kb/s . Kdor ima ISDN

linijo je "oproščen" slabih kakovosti linij J

Vendar marsikdo pozablja, da ISDN linijo

ni možno priključiti na navaden modem,

zato je potrebno dokupiti, ali interno

isdn kartico ali pa zunanji isdn modem,

ki pa ga v večini primerov dobite pri pa-

ketu o nakupu ISDN linije pri Telekomu. 

Zaenkrat je še edini ponudnik telefonije

pri nas, zato izbiranje ne pride v poštev,

prav tako tudi "glihanje" s ceno. Vendar

pa mora biti v obeh primerih računalnik,

na katerega je priključen modem, vedno

vključen. V primeru, da računalnik "zmr-

zne" ali ima kakršnokoli težavo, ne more-

te dostopati do interneta. Zato pri ISDN-

ju obstaja tudi druga in najbolj kvalitetna

rešitev, namreč nakup Routerja za ISDN

povezavo. 

Routerjev teh vrst je kar nekaj od Bintec,

Zyxel, 3com, ... Cena pa se prav tako gib-

ljejo od 70.000 do 250.000 tisoč tolarjev,

vse je odvisno tudi od dodatkov, ki jih

potrebujete za svoje delovanje. Ko kupite

tak Router ga je potrebno znati nastaviti,

kar pomeni še dodaten strošek nastavi-

tev in priklopa. 

Kabelski dostop

Prav tako lahko izberemo kabelski dos-

top do interneta. Priključek na internet

preko kabelskega omrežja je v Sloveniji

še redkost, saj ga uporablja slaba desetina

vseh, ki so priključeni na internet.

Dostop do interneta preko kabelskega

omrežja omogoča velike hitrosti prenosa,

ki so desetkrat ali celo dvajsetkrat večje

kot pri prenosu po klasični (analogni)

telefonski povezavi. 

Analitiki predvidevajo, da bo čez nekaj

let imela v Evropi širokopasovni dostop

do interneta približno tretjina vseh

gospodinjstev, od teh jih bo precej upo-

rabljalo kabelski dostop. Trenutno je tega

6%, dve leti nazaj samo 4%.

Vendar moramo najprej preveriti, ali do

naših prostorov ali vsaj v neposredni bli-

žini, kdo od operaterjev ponuja kabelsko

TV. Na isti kabel se namreč z posebnim

modemom lahko priključimo na internet

in to za ceno od 8.000 - 70.000 SIT na

mesec. Izberemo si lahko paket, ki nam

ustreza od tega pa je odvisna tudi cena..

Če smo za internet preko isdn linije pora-

bili več kot 15.000 SIT, se nam že izplača

vzeti kabelski dostop, kjer plačamo pav-

šalni znesek, saj opremo, ki jo moramo

kupiti povrnemo v nekaj mesecih.

Oprema pa stane od 40.000 do 150.000

SIT, zopet odvisno od naših potreb. V

samem začetku, če ne nameravate imeti

svojih strežnikov na lastni lokaciji, pome-

ni, da ne potrebujete IP naslova, preko

katerega bi lahko dostopali do vaših

strežnikov ali pa imeli mail strežnike pri

sebi. V Ljubljani lahko izbirate med Ljub-

ljanskim kablom, ki je samo ponudnik

fizičnega dostopa, internet ponudnika

pa si lahko izberete sami in Telemachom.

Nekaj podatkov o Ljubljanskem

kablu

Ljubljanski kabel je v mesecu juliju pove-

čal hitrost prenosa podatkov, ki omogoča

prenos do 768 Kbit/s v downstreamu

(proti naročniku). Prenos od naročnika

(upstream) ostaja enak, t.j. do 128Kbit/s.

Ljubljanski kabel ponuja svojim naročni-

kom dostop do interneta preko petih

komercialnih ponudnikov in ARNES-a.

Komercialni ponudniki so: K2.net,

Medinet, Metaling, Perftech in Voljatel.

Vsi uporabljajo najnovejši EURODOCSIS

standard.

Vsak naročnik Ljubljanskega kabla, ki

ima sodoben individualni kabelski raz-

vod, lahko svobodno izbira med navede-

nimi ponudniki interneta. Delovanje

interneta pri vseh ponudnikih je podo-

bno, prav tako so podobne njihove cene

dostopa do interneta. Vsi ponujajo hitri

in neomejeni dostop. Vendar bomo inter-

net ponudnike obravnavali posebej.

Mesečna naročnina za kabelski internet

pokriva tako stroške prometa kot stroške

povezave: kabelski internet vam ne bo

povzročil prav nobenih dodatnih stro-

škov telefonskih impulzov. Vse je odvis-

no od vašega trenutnega telefonskega

računa.

Strošek kabelskega interneta pri ponud-

nikih, s katerimi sodeluje Ljubljanski

kabel, znaša manj kot 8.000 SIT (skupaj z

DDV) mesečno in vsebuje neomejeno

število ur uporabe! Vedno pazite še na

priključnino, ki vsebuje povezavo mode-

ma s kabelskim omrežjem in znaša

22.800,00 SIT (z DDV). Cena modema, ki

ga prodaja Ljubljanski kabel znaša 28.800

SIT (z DDV). Nekateri internetni ponud-

niki, v teh mesecih ponujajo akcijsko

ceno pod 30.000 SIT (z DDV), ki vsebuje

povezavo modema s kabelskim omrež-

jem in kabelski modem. Priporočamo,da

se vedno pozanimate za ceno teh stro-

škov, saj se lahko iz meseca v mesec spre-

minja. Nikoli pa ni brezplačna. Telemach

ima podobne cene, vendar je istočasno

tudi ponudnik internet dostopa.

Pojdimo nazaj k našemu podjetju in

mreži. Nikar ne pozabite, da stroškov še

ni konec. Spet je za celotno mrežo potre-

ben Router , cene smo pa že omenili. Res

je kar ste opazili. Kabelski ali adsl router

je cenejši od ISDN Routerja. Zakaj?

ADSL dostop

Večina jih ve, da SiOL sedaj ponuja mož-

nost priklopa preko ADSL sistema, mogo-

če nekateri ne veste, da dostop preko

ADSL ponuja tudi omrežje Amis.net,

zaenkrat še v centru Ljubljane in prilago-

jen predvsem poslovnim uporabnikom,

ki jim je pomembna predvsem kvaliteta.

ADSL  je naslednik zakupljenih vodov,

seveda do neke mere. Omogoča dostop

tako do interneta kot do strežnikov, ki so

pri nas. Zopet z omejeno hitrostjo. V

začetku je bilo 1MB/128KB/s. Sedaj Siol z

svojim, lahko bi rekli, mogočnim mono-

polom uničuje vse ostale z hitrostjo

4MB/s/512MB/s.

Ko sem med vsemi odločamo kaj bi vzeli

naj podamo še nekaj razlag. 

Zakaj je hitrost pri nekaterih

ponudnikih omejena?

Zaradi oddaljenosti. Splošno znano je,

večja kot je dolžina kabla pasovna širina

pada z oddaljnostjo.

Razlika med ADSL in kabelskim dosto-

pom je tako predvsem v ceni: kdor se

odloči za dostop do interneta preko

ADSL mora najprej svoj analogni telefon-

ski priključek nadgraditi v digitalni ISDN

priključek, nato pa plačevati mesečni

strošek uporabe ADSL povezave, ki znaša

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Vrste dostopov do Interneta
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11.761 SIT mesečno (naročnina na ISDN

in ADSL).

Zakaj je ADSL router cenejši od

Isdn routerja?

Adsl router je neke vrste ethernet tehno-

logija, ki pa je v svetu močno razširjena in

zato je tudi cena čipov močno nizka. V

trgovini lahko dobimo 100 MB/s kartico

že za 3.000 sit.

ISDN pa je digitalizacija telefonskega om-

režja in ni samo telefon, temveč digitalno

omrežje. Naslednja stopnja isdn-ja je širo-

kopasovni isdn, ki ga poznamo pod ime-

nom ATM in so ga želeli uveljaviti kot

enotno omrežje za karkoli. 

Kdo bi lahko povozil Ethernet teh-

nologijo?

V tem trenutku samo Usb  2.0 način.

Kako ločite Router in gateway?

Gateway je oprema, ki medsebojno delu-

je in skriva omrežje. Pravi router pa med-

sebojno povezuje različne omrežja. Pri

routerju lahko uporabljaš več IP naslovov

na zunanjih straneh, kar pri Gatewayu ni

mogoče. Po domače, je Gateway zelo

oskubljena verzija Routerja. 

Če želite imeti FW (požarni zid), morate

imeti Router, zato glejte tudi na ceno,

malo denarja malo muzike.

Kakšna pa je razlika ADSL in

kabel?

S stališča same uporabe ni velikih razlik,

bistvo je kaj je na razpolago in koliko

denarja sem pripravljen dati. Samo za

pokušino, več o tej  primerjavi se bomo

razpisali naslednjič. Kabel ima približno

700 MHz pasovne širine. En TV kanal pa

zavzema 8 MHz, ki ga uporabimo za

internet. ADSL pa približno 1 MHz.

Kabelski in ADSL dostop do Interneta sta

za nas v tem trenutku najbolj zanimiva

načina, ki pa ju bomo zelo podrobno

kmalu opisali.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Vrste dostopov do Interneta

A
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE - Barvna disperzija v optičnih vlaknih

Kaj je to barvna disperzija?
Barvna (kromatska) disperzija je pojav, pri katerem se različne

valovne dolžine svetlobe prenašajo (razširjajo) po vlaknu z

različnimi hitrostmi, kar pripelje do spremembe - popačitve in

razširitve - oblike laserskega impulza.

Barvna disperzija je sestavljena iz disperzije materiala in val-

ovodne disperzije in je lahko pozitivna ali negativna, z ozirom

na razporeditev nižjih in višjih valovnih dolžin v razširjenem

laserskemu impulzu.

Enota za barvno disperzijo je ps/nm/km ( piko sekunde na

nanaometer na kilometer) in 1ps/nm/km pomeni, da se laser-

ski impulz širine 1 nm razširi za 1 ps, ko se prenese preko

optičnega valkna 1 km daleč.

Poleg velikosti in predznaka, je pomembna lastnost barvne dis-

perzije tudi njena strmina, oz spreminjanje barvne disperzije

glede na prenašane valovne dolžine. 

Zaželeno je, da je disperzijska strmina čim manjša, oz. da je dis-

perzija čez celotno območje prenašanih valovnih dolžin čim-

bolj enaka, ter da po možnosti ne gre čez vrednost nič ne v

drugem ne v tretjem prenosnem oknu. Namreč, kakor koli je

prevelika disperzija nezaželena v linearnih sistemih (zaradi

razširjanja impulzov in posledično zmanjševanja razdalj pri

velikih hitrostih prenosa), je koristna v nelinearnih sitemih,

kjer lahko preprečuje negativne učinke nelinearnih pojavov

(npr presluhov med valovnimi dolžinami pri DWDM-u).

Pri standardnih in najbolj razširjenih enorodovnih optičnih

vlaknih (G.652) je barvna disperzija 0 v področju med 1290 in

1320 nm (drugo prenosno okno), medtem ko v tretjem oknu

(okrog 1550 nm) ima koeficient disperzije več kot 18

ps/nm/km.

Vpliv pojava barvne disperzije na razvoj 
optičnih vlaken

Glede na trenutno stanje optične infrastrukture v svetu, je

G.652 vlakno najbolj zastopljeno, oz. je vgrajeno v veliki večini

optičnih telekomunikacijskih mrež (po nekih ocenah v več kot

85%  vseh položenih optičnih kablov).

Optično vlakno G.652 je bilo optimirano za minimalno disperz-

ijo pri 1310 nm ter minimalno slabljenje pri 1550 nm.

Z namenom izboljšanja možnosti prenosa v tretjem oknu

(1550nm) so bila razvita vlakna s premaknjeno ničto disperzijo

(G.653), vendar se je kmalu pokazalo, da so primerna samo za

delo z eno valovno dolžino. Pri uporabi DWDM sistemov pri

ničti disperziji se pojavijo nelinearni efekti, kot je "štirivalovno

mešanje" (ko npr. interakcija dveh optičnih kanalov, ki se pre-

našajo po optičnem vlaknu pripelje do nastanka še dveh novih,

nezaželenih kanalov).

Kot rezultat, na eni strani izkušenj, na drugi pa potreb po

povečevanju prenosne kapacitete optičnih vlaken (uvedbe

WDM tehnologij), so bila razvita t.i. "Non-Zero Disperzion"

(NZDF) vlakna, ki v tretjem (in četrtem) oknu imajo majhno,

vendar ne ničto, barvno disperzijo.

Odvisnost prenosne razdalje od 
barvne disperzije

Razmerje omejitve razdalje z barvno disperzijo podaja spodnja

formula:

Kaj to pomeni v konkretnih aplikacijah, je prikazano v naslednji

tabeli:

Avtor: Zdenko Vižintin, Fotona d.d., PE Optične komunikacije

Optične komunikacije
Barvna disperzija v optičnih vlaknih, kot bistveni faktor pri projektiranju optičnih

telekomunikacijskih mrež za velike hitrosti prenosa 
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Če je npr. pri STM-16 (2,5 Gb/s) prenosu na valovni dolžini

1550 nm prednost G.652 vlakna pred vlaknom tipa G.655

praktično nepomembna, ker 1000 km dolgih segmentov

optičnih omrežij brez regeneracije (za kopenske aplikacije) ni,

pa je ta razlika že pri hitrostih od 10 Gb/s (STM-64) zelo bistve-

na.

Zgled projektiranja optičnih povezav, 
upoštevaje upliv barvne disperzije

Kot zgled lahko predstavimo potrebo povezave dveh mest

(npr. Ljubljane in Maribora) na razdalji 135 km s zahtevano

kapaciteto prenosa od 10 Gb/s.

Razdalja od 135 km je prevelika za katero koli vlakno, oz. je

dušenje optičnih signalov v vlaknu prvi omejitveni faktor

prenosa na velike razdalje (pred disperzijo).

Klasičen način reševanja tega problema so regeneratorji sig-

nala, ki opravijo obnovo oslabljenega signala skozi pretvorbo

iz optičnega v električni signal, rekonstrukcijo električnega

signala, ter ponovno pretvorbo tega signala v optični, ki se

nato pošilja v novi segment optičnega vlakna.

Sodobnejši, hitrejši in cenejši način regeneracije oslabljenih

optičnih signalov je z uporabo optičnih ojačevalnikov signala

(EDFA - Erbium Doped Fibre Amplifier), v katerih se optični

signali ojačujejo v prehodu skozi EDFA ojačevalnik, brez

potrebe po pretvorbi v električne signale. 

Z uporabo EDFA optičnih ojačevalnikov se ob reševanju prob-

lema dušenja, pri prenosu na večje razdalje, kot dominanten

faktor omejevanja prenosne razdalje začenja pojavljati barvna

disperzija.

Tudi ta problem je, po določeni ceni rešljiv, in sicer z uporabo

t.i. "disperijsko kompenzacijskega fibra" (DCF), ki je pasivni

element - kos optičnega vlakna z negativnim koeficientom dis-

perzije. Problem uporabe DCF-ja je njegovo precejšnje dušen-

je (za korekcijo disperzijskega popačenja laseskih impulzov je

potreben precej dolg kos DCF vlakna, ki dodatno atenuira sig-

nal).

Spodnja shema prikazuje "klasičen način" reševanja potrebe iz

zgornjega zgleda s pomočjo G.652 vlakna.

Uporabljeni so štirje pari vlaken, po vsakem se prenaša STM-16

z 2,5 Gb/s, ki se v sredini poti električno regenerira.

Druga shema prikazuje uporabo optičnih ojačevalnikov ter

disperzijsko kompenzacijskih modulov, ki omogočata želeni

prenos 10 Gb/s in sicer po enem paru G.652 vlakna.

In končno, tretja shema prikazuje rešitev prenosa po G.655

vlaknu, ki najbolj elegantno in najceneje rešuje zadano nalogo.

Kot je že iz samih shem optičnih povezav razvidno, uporaba

vlakna tipa G.655, ki ima veliko manjšo barvno disperzijo,

odpravi potrebo po dveh (od treh) disperzijsko kompenza-

torskih modulih, kot tudi po še enem vmesnem optičnemu

ojačevalcu.

Grobo oceno potrebne investicije za vse tri variante rešitev

podaja spodnji graf.

Prva rešitev je najdražja in poleg razmeroma visoke cene za

optična vlakna (4 pari), zahteva tudi največjo investicijo v

prenosno opremo : 4 STM-16 sisteme. Pri drugi in tretji rešitvi je

prenosna oprema enaka, vendar je velika razlika v številu in ceni

potrebnih ojačevalcev in disperzijskih kompenzatorjev. V celoti

je tretja rešitev, navkljub nekoliko višji ceni G.655 vlakna za sko-

raj 100.000 EUR cenejša od druge in za več kot 200.000 EUR

cenejša od prve.

Poleg tega, v tretji rešitvi ni potrebna izgraditev vmesne lokaci-

je na polovici poti, kar je še dodatni (v oceni nevkalkulirani)

prihranek 

Zaključek
Glede na razvoj optičnih omrežij in vse večje potrebe po

povečanju prenosnih kapacitet, bo barvna disperzija v kratkem

postala ključen omejitveni faktor pri daljših (t.i. "long haul")

optičnih povezavah.

Zato se pri projektiranju in izgradnji novih optičnih mrež

izplača pravočasno predvideti bodočo potrebo po velikih

hitrostih prenosa in za le-tega že danes v omrežja in prenosne

poti vgrajevati optična vlakna z majhno, oz. optimirano barvno

disperzijo.

Takšna vlakna in kabli so že nekaj let na trgu (na slovenskem

trgu takšna vlakna pod blagovno znamko True Wave firme OFS

trži Fotona), cenovno ne odstopajo veliko od G.652 vlaken in

nudijo velike prihranke pri dizajniranju bodočih prenosnih

optičnih povezav.

Literatura:

1. Bell Labs: "Technical Information on the Advantages of

TrueWave RS Fiber"

2. OFS:"TrueWave REACH Fiber Brochure"

3. David Tanis:"True Wave Fiber Optimized foir Regional and

Long Haul Networks" A
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VARNOSTNE TEHNIKE - Video nadzor

Udeležili smo se

uradne predstavit-

ve projekta preno-

ve video nadzorne-

ga in komunikacij-

skega sistema pre-

dora Učka, ki je bila

pripravljenja 12.de-

cembra letos. Pred-

or sodi med najdalj-

še v Evropi; dolg je

5062 metrov, širok

pa 9,1 metra. Pro-

met se odvija v obe

smeri, omejitev hi-

trosti pa je 80 km

/h. Koncesionar

predora je franco-

sko podjetje Bouy-

gues, upravljanje in

vzdrževanje predo-

ra pa izvaja hrvaško

podjetje Bina Istra.

Ob zgraditvi predo-

ra, pred 20-imi leti,

je bil za tiste čase

postavljen sodoben

video nadzorni sis-

tem, ki pa je v teh

letih, zaradi pove-

čanega prometa ter

novih sodobnejših tehnoloških rešitev

na področju varovanja, zastarel. Koncesi-

onar se je zato odločil za kompletno pre-

novo predora vključno z video nadzor-

nim sistemom. Pri prenovi je sodelovalo

kar nekaj zananih evropskih podjetij,

med njimi Trafficon (Belgija), 3t.Cable

(Hrvaška), Initra in Fotona (Slovenija).

Predstavitve, ki sta jo organizirala skupaj

podjetje 3t.Cable in Bina Istra iz Hrvaške,

so se udeležili ugledni strokovnjaki iz

Hrvaške, Slovenije, Francije, Italije in

Belgije. 

Ogledali smo si problematiko takšnih

objektov in sodobne pristope k rešitvi

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Video nadzor
Prenova video nadzornega sistema tunela Učka

Varnost predorov pri vse večjem prometu je tesno odvisna od sodo-
bnih tehnologij. Tu naj predvsem omenimo video nadzor prometa,
komunikacijski sistem, nadzor življenskih pogojev ter avtomatiza-
cijo cestne signalizacije. Vse skupaj se upravlja iz nadzornega cen-
tra, ki lahko le s pomočjo ustreznih in dovolj kakovostnih sistemov
ustrezno ukrepa v primeru nesreč ali drugih dogodkov. Eden takš-
nih predorov je tudi tunel Učka na Hrvaškem, prenova sistema za
video nadzor tega tunela pa je bila zaupana tudi podjetju 3t.Cable
katerega podizvajalec je podjetje Initra d.o.o. iz Ljubljane, ki je
poskrbelo za video opremo.
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VARNOSTNE TEHNIKE - Video nadzor

li inteligentni elektrooptični prenosni sistem (proizvajalec Ini-

tra d.o.o.) ter sistem za analizo dogodkov v predoru (proizvaja-

lec Trafficon).

Koncesionar predora spremlja svetovne trende s področja vi-

deo nadzora ter avtomatizacije in pričakujemo lahko, da bodo

tudi ostala dela izvedena v skladu z najnovejšimi dosežki s tega

področja (tako opreme kot varnostne rešitve).

Organizatorji predstavitve so se izkazali tudi s primerno pos-

trežbo hrane in pijače (morske specialitete in istrska vina), ki

so vsekakor olajšala spremljanje tematike ;o).

problematike video

nadzora. Ob obisku

kontrolnega centra

nam je bil predstav-

ljen način delovanja

in upravljanja pre-

dora, ki je podprt z

najnovejšo tehnolo-

gijo zajema, prenosa

in obdelave video

informacije. 

Pri tem bi izpostavi-

A
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