


V zadnjih letih brezžična komunikacija zaseda pomembno mesto v svetu informacijskih
povezav. Tako na področju telekomunikacij, kjer je brezžični telefon postal del našega
vsakdanjika, kot v pisarnah, kjer se že otepamo žičnega kaosa.
Z novima produktoma, Radio Link Modul (RLM) in CP 1515, Siemens A&D utira pot brez-
žični komunikaciji tudi na področju industrijskega Ethernet-a s čimer potrjuje svojo inova-
tivnost in vodilno vlogo na področju industrijskih komunikacij.

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

SIMATIC NET, industrijska omrežja

Do podatkov vedno in povsod
SIMATIC NET - Industrijski Ethernet
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Pozdravljeni,

Le redko se zgodi, da bi neko slovensko
podjetje razvilo in tudi proizvajalo izdelke
za ogromen tuj koncern, kot je na primer
Hitachi. Vendar je Robotina že dolgo Hi-
tachijev strateški partner in v letih sodelo-
vanja so dokazali, da so sposobni zago-
tavljati učinkovit razvoj in kakovostno

proizvodnjo tudi za zahtevni svetovni trg. Tako so inženirji iz
Robotine razvili, pripravili za proizvodnjo in bodo v lastni režiji
tudi pričeli s serijsko izdelavo tehnološko zelo zahtevnih, za
delovanje v prahu in vodi pripravljenih frekvenčnih krmilnikov.
Simbolično so jih na svetovni premieri predstavili v hladnih in
vlažnih prostorih koncertne dvorane v Postojnski jami.
No ja. Tokratna številka je preko frekvenčnih krmilnikov,
varnostnih svetlobnih zaščitnih zaves, brezkontaktnih varnost-
nih stikal in vklopov nasploh bolj posvečena avtomatizaciji stro-
jev in industrijskih proizvodnih procesov. Kot zanimivost si
lahko tudi preberete, kako avtomatizacijo posameznih proizvod-
nih postopkov magnetov rešujejo strokovnjaki iz podjetja
Magneti Ljubljana. 
Približuje se sezona sejmov in med prvimi je svetovno znani
sejem računalništva in s tem povezanih rešitev in storitev -
CeBIT, ki smo ga tudi podrobneje predstavili. Kar nekaj novosti,
ki nam jih dnevno pošiljajo raztavljalci z vsega sveta smo vam
želeli predstaviti, pa je žal zmanjkalo prostora. Predlagam pa, v
kolikor imate željo in potrebo, da se pri slovenskem zastopniku
za Hannover Messe pozanimate okoli nastanitve in ostalih
pogojev in sejem sami obiščete.

Vaš urednik
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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 proce-
sov • 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 -  Frekvenčni krmilniki za Hitachi

Informacije: mag. Devid Palčič, direktor družbe Robotina d.o.o., 05/6632420

Robotina d.o.o. je prvo podjetje v Evropi, ki ga je ta japonski proizvajalec pooblastil
za proizvodnjo izdelkov pod svojo blagovno znamko. Prvič so jih pokazali na pred-
stavitvi v koncertni dvorani Postojnske jame, ki se je konec januarja odvijala v prisot-
nosti gostov iz tujine in predstavnikov medijev. Predstavitve se je udeležil tudi naš glavni
urednik in nastalo je teh nekaj fotografij, ki pričajo o vzdušju na predstavitvi.

Frekvenčni pretvorni-
ki so bistven element
pri regulaciji asin-
hronskih motorjev v
industriji, infra-struk-
turi in gradbeništvu.
So široko uveljavljeni,
ker zagotavljajo regu-
lacijo enostavnih in
robustnih asinhron-
skih motorjev. Le-ti so
med motorji, ki deluje-
jo na izmenično nape-
tost, najbolj razširjeni. 

Frekvenčne pretvorni-
ke uporabljajo pri re-
gulaciji črpalk (ogre-
vanje, čistilne naprave, tehnološke črpal-
ke), ventilatorjev (klimatizacija, vpih v
peči, prezračevanje, predori), tekočih
trakov, dvigal, strojev, kompresorjev in
drugod. Poleg tehnološko ugodnih reši-
tev je za večino aplikacij značilen velik
prihranek električne energije (med 30 -
40%), kar zagotavlja hitro vračilo vlože-
nega denarja, sočasno pa zmanjšuje emi-
sije škodljivih snovi, ki nastajajo pri pro-
izvodnji energije (ugoden vpliv na oko-
lje).

Koncern HITACHI sodi med najpomem-
bnejše proizvajalce frekvenčnih pretvor-
nikov na svetu. Le peščica proizvajalcev
ima specifična znanja, potrebna pri izde-
lavi frekvenčnih pretvornikov v IP-54
zaščiti. To pomeni, da lahko delujejo brez
dodatne zaščite tudi v okoljih s povečano
prašnostjo in ob prisotnosti vode. Nihče
izmed japonskih proizvajalcev, ki sicer
prednjačijo v industriji "klasičnih" frek-
venčnih pretvornikov, še ni predstavil

DDeelluujjeejjoo  ttuuddii  vv  nnaajjtteežžjjiihh
ddeelloovvnniihh  ppooggoojjiihh!!

V družbi Robotina d.o.o. so razvili vrhunske frekvenčne
krmilnike za japonski koncern Hitachi

Povabljeni in novinarji smo se zbrali pred jamsko restavracijo ...

... in se z jamskim vlakom odpeljali ...

... mimo čudovitih podzemnih kraških  lepot ...



multidisciplinaren projekt, saj so morali
razviti del krmilne elektronike, poskrbe-
ti za komunikacijska vezja, na novo prera-
čunati odvajanje odvečne toplote, izdel-
ke oblikovati, izdelati vsa potrebna orod-
ja za njihovo izdelavo in opraviti vse
potrebne certifikacijske presoje.

Posebno poglavje je zagotavljanje kako-
vosti izdelkov v razvoju in proizvodnji in
tu so zahteve japonskega partnerja izrazi-
to visoke. HITACHI je znan kot izjemno
kakovosten proizvajalec in Robotina je
prvo podjetje v Evropi, ki ga je ta japon-
ski proizvajalec pooblastil za proizvod-
njo izdelkov pod svojo blagovno znamko.
Pri tem je treba poudariti, da gre za zna-
nje, ki je in ostaja v lasti družbe Robotina
d.o.o..

Prvo pošiljko pretvornikov so lani dece-
mbra dobavili na Nizozemsko, kjer so ku-
pci navdušeni nad obliko in tehničnimi
lastnostmi, tako, da se že pogajajo za no-
vo naročilo. Strokovnjaki ocenjujejo, da
so njihovi izdelki v samem svetovnem vr-
hu podobnih izdelkov in da je z njimi
HITACHI prehitel vso konkurenco.

Med razvojem izdelkov so v Robotini pri-
dobili veliko novih znanj in specifične
opreme, ki so jo že učinkovito uporabili
pri nekaterih manjših projektih. Gre

predvsem za termična testiranja, ki jih
opravili za podjetje Moeller iz Nemčije. V
bližnji prihodnosti pričakujejo naročila
za razvoj in proizvodnjo nekaterih prila-
gojenih rešitev, za katere je predpogoj
ustrezno znanje, oprema in organizacija,
kakršno lahko zagotovi le malo podjetij v
Evropi. V kratkem pričakujejo pridobitev
certifikatov, ki bodo omogočili prodajo v
Evropi (CE) ter v  ZDA in Kanadi (UL).

Pri projektu je v manjši meri finančno
sodelovalo Minstrstvo za gospodarstvo,
ki je zagotovilo sredstva v okviru razpisa
za internacionalizacijo podjetij.
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učinkovite rešitve. Rešitve v IP-54 zaščiti
se tako zelo pomembne, ker v nekaterih
primerih predstavljajo bistveno cenejšo
in boljšo rešitev od vgrajevanja v dodat-
ne zaščitne razdelilce. 

Novi izdelki, ki so jih razvili in jih bodo
tudi proizvajali v izolski družbi Robotina
d.o.o., so plod uspešnega mednarodnega
sodelovanja s strokovnjaki z Japonske,
Nemčije in Hrvaške. Celoten razvoj frek-
venčnih pretvornikov HITACHI je trajal
približno dve leti. Gre za kompleksen A

... do podzemne koncertne dvorane v kateri so
predstavili najnovejše frekvenčne krmilnike.
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d 7. do 11.
aprila bo-
sta na ber-

linskem sejmiš-
ču sejma Was-
ser Ber l in in
Gas Berlin.
Gas Ber l in je
mednarodni se-
jem plina, Was-
ser Berlin pa je
mednarodni kon-
gres za vodo ta-
ko pitno kot od-
padno.
Prireditev pote-
ka časovno v povezavi z Gas Berlin,
mednarodnim sejmom plina.

Kongres je mesto, kjer strokovnjaki z vse-
ga sveta lahko razpravljajo o rešitvah  na
področju vodnega gospodarstva. Sprem-
ljajoči strokovni sejem pa je sejem investi-
cijskega blaga za mednarodno oskrbo z
vodo in je idealna povezava teorije in
prakse.

Izredno kakovostno predstavitev z interaktiv-
nim zemljevidom s panoramskimi pogledi in
virtualnim trgom lahko najdete tudi na spletnih
straneh www.messe-berlin.com.

Ciljne skupine kongresa/sejma so stroko-
vnjaki s področja vodnega gospodarstva. 

Celotna ponudba sejma Wasser Berlin
zajema:

• pridobivanje vode
• priprava vode in odpadnih vod
• distribucija vode in pribor za cevovo-

de
• merilna, procesna in analitska tehnika
• armature, črpalke, dvižne naprave,

pogonska tehnika in kompresorji
• zaščita voda, zaščita talnice, varstvo

tal
• moderni gradbeni postopki-polaga-

nje cevi brez jarkov
• industrijska oprema
• znanost, raziskovanje, prenos tehno-

logije

Tematika sejma Gas Berlin zajema:

• opremo za transport in distribucijo
plina (cevi, fazonski kosi, antikorozij-
ska zaščita, armature, naprave za
vrajenje in polaganje cevi, opozorilne
table in cestni pokrovi...)

• proizvodnja in pridobivanje plina
(vrtalne naprave, vrtalna tehnika,
geofizikalne naprave in oprema, teh-
nika off shore...)

• skladiščenje plina (naprave in proiz-
vodi za podzemno skladiščenje, re-
zervoarji za tekoči plin ...)

• priprava plina (utekočinjenje, odorira-
nje, merjenje plinskega tlaka...)

Novi Berlinski sejmi za 
specializirano publiko

WWaasssseerr  BBeerrlliinn  iinn  GGaass  BBeerrlliinn
Informacije: DESLO d.o.o. , tel: 01/426-25-67

O
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šitev, ki jih lahko med seboj primerjajo in oce-
njujejo. Sestavni del konference bodo predsta-
vitve člankov in rezultatov dela, demostracije
ter razstave udeležencev. Tako bodo udele-
ženci seznanjeni z aktualnimi trendi na razvo-
ju različnih sistemov. Želimo, da bi bila konfe-
renca stičišče  ljudi iz industrije, ponudnikov in
raziskovalcev, ki bodo na enem mestu izme-
njali izkušnje in informacije o svojem delu in
novostih na področju računalniške avtomati-

Cilj konference je predstaviti stanje na podo-
čju avtomatizacije v slovenski industriji in gos-
podarstvu ter sprožiti razprave o tej problema-
tiki. Konferenca bo posameznikom in podjet-
jem nudila možnost, da za slovensko industri-
jo predstavijo svoje rešitve in sisteme ter poda-
jo svoje poglede in potrebe po povezavi z
razvojem in raziskavami kot tudi obratno.
Zadovoljiti želimo interese investitorjev, da
imajo na konferenci čim večjo izbiro raznih re-

Društvo avtomatikov Slovenije (DAS) vabi na 3. konfe-
renco AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODAR-
STVU, ki bo v četrtek 10. in petek 11. aprila 2003 na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko, Smetanova 17 v Mariboru.

VVAABBIILLOO  NNAA  33..  KKOONNFFEERREENNCCOO
AAVVTTOOMMAATTIIZZAACCIIJJAA  VV  IINNDDUUSSTTRRIIJJII  IINN  GGOOSSPPOODDAARRSSTTVVUU  

Informacije: Siemens d.o.o.

Ciljna publika "Gas Berlina" so strokov-
najki iz zasebnih in komunalnih podjetij
za oskrbo s plinom ter podjetij, ki uporab-
ljajo plinsko tehnologijo , predvsem inže-

nirji in kupci, predstavniki najvišjega ma-
nagementa v ključno s tehničnimi in pro-
dajnimi direktorji in poslovodji, nosilci po-
litičnih odločitev ter strokovnjaki višjih up-
ravnih ravni.

Na obeh sejmih bo sodelovalo 137 (30
tujih-nenemških) razstavljalcev, pričakuje-
jo nekaj čez 20.000 (glede na zadnji
obisk) obiskovalcev iz zainteresirane stro-
kovne publike. Sejma sta odprta vsako
tretje leto, letos pa od 07. 4. do 11. 4. 

Naslednja otvoritev bo torej leta 2006. A

zacije. Zato so na konferenco vabljeni  ljudje
različnih strok, ki v avtomatizacijo vlagajo  kot
tudi  tisti, ki si na področju avtomatizacije kon-
kurirajo in želijo svoje kupce prepričati, da sle-
dijo svetovnim in domačim trendom. Poleg
tega bo na konferenci ponovno potekala
borza kadrov, kjer bodo diplomanti-študenti
izrazili svoje želje po zaposlitvi, od podjetij pa
pričakujemo, da bodo študentom avtomatike
pokazali možnosti zaposlitve in povedali kaj
od mladih inženirjev pričakujejo.

TEME: 
Avtomatizacija v industriji, elektrogospodar-
stu, elektrarnah, pisarnah, zgradbah, ekologi-
ji, komunalnih objektih in podobno ter vzgoja
kadrov za področje avtomatizacije

Časovni mejniki: 
Prijava in naslov članka: 15. februar 2003
Rok za prijavo demostracije ali razstave: 01. marec
2003
Zadnji rok za oddajo člankov: 15. marec 2003
Zadnji rok za prijavo udeležbe: 9. april 2003

Predstavitve bodo mogoče:
• na klasičen način z grafoskopom in dia-

projektorjem,
• s pomočjo računalniške projekcije,
• organizirali bomo tudi "poster sekcijo"
Prispevki bodo objavljeni v zborniku referatov.
Posebna komisija bo podelila priznanje za
najboljši projekt predstavljen na konferenci.
Častna predsednika konference: Karel
Jezernik, FERI Maribor in Stanko Strmčnik, IJS
Ljubljana
Predsednik konference: Boris Tovornik, FERI
Maribor. A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Linijski CCD senzorji 

odjetje Eltrotec je nemški proiz-
vajalec optoelektronike. Njegov
program sestavljajo sistemi za

vizualni nadzor strojev, žarnice, optična
vlakna, tehnični endoskopi, barvni sen-
zorji, svetlobne zapore, laserski senzorji
razdalje idr..
MZS 2000 je linijski CCD senzor, name-
njen merilnim in kontrolnim nalogam, ki
ima elektroniko in osvetljevanje vgrajeno
v ohišje M30. 13o vidni kot optike omo-
goča merjenja znotraj merilnih razdalj
med 150 in 500 mm. Vgrajeno osvetljeva-
nje deluje najboljše z odbojno folijo, ven-

dar pa ga je mogoče izklopiti in uporabi-
ti zunanje vire svetlobe. Senzor ima tri
digitalne in en analogni izhod in je opre-
mljen s štirimi LED diodami, ki dajejo
indikacijo o osvetljenosti merjenega pre-
meta.

Slika 1 - Princip merjenja objektov

Senzor ima pet različnih programov, ki

delujejo na enakem principu: v teach-in

delovanju se določi najmanjša in največja
merjena širina.

• Program 1 se upo-
rablja za merjenje ši-
rine predmeta, ki se
nahaja pred svetlim
ozadjem.
• Program 2 se upo-
rablja za merjenje ši-
rine dobro odbojne-
ga predmeta, ki se
nahaja pred temnim
ozadjem ali za mer-
jenje širine svetle re-
že med dvema tem-
nima robovoma.
• S programom 3 se
določa položaj cent-
rov predmeta glede
na položaj svetlob-
no-občutljivega tele-

sa (pixel) 1.
• Programa 4 in 5 se
uporabljata kadarko-

li je s prehodom s svetlobe v temo ali
obratno potrebno preverjati orienta-
cijo ali položaj predmeta.

Nastavljanje senzorja poteka v dveh kora-
kih:
1. Po montaži senzorja v okroglo režo

premera φ30 mm in električni priklju-
čitvi (24 V - enosmerno) se izvede gro-
ba nastavitev z markerjem odprtine
senzorja. Marker odprtine prikaže ori-
entacijo CCD linije in položaj svetlob-
no-občutljivega telesa (pixel) 1 glede
na odbojno folijo; CCD linija in odboj-
na folija morata imeti enako orientaci-
jo.

2. Sledi precizna nastavitev s postopkom

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

LINIJSKI CCD SENZOR
MZS 2000

P

Slika 1 - Dimenzije linijskega CCD senzorja
Slika 2 - Upravljanje in prikaz stanj
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Linijski CCD senzorji /Pisanje algoritmov z LabView

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

Kaj vse ponuja programski
paket LabView

Pisanje zahtevnih algoritmov vse pogosteje jemlje dragoceni čas

teach-in. Preko vgrajene tipkovnice se
zažene konfiguracijski program. V
programu se najprej nastavi in shrani
osvetlitveni način (notranji svetlobni
vir ali zunanji svetlobni vir) - štiri LED
diode prikazujejo nivo osvetljenosti li-
nijskega senzorja.

3. S precizno mehansko nastavitvijo no-
silca senzorja nastavimo senzor tako,
da vse štiri LED diode (slika 2) svetijo. 

4. V naslednjem koraku izberemo enega
od zgoraj opisanih merilnih progra-
mov.

5. V petem in šestem koraku "naučimo"
senzor še najmanjšo in največjo širino,
znotraj katerih naj opravlja meritve.

7. Sedmi korak pa služi za kontrolo in
prikazuje pomen različnih kombinacij
prižganih LED diod med izvajanjem
merjenj.

Senzor je prikladen za uporabo pred-
vsem za merjenje premerov, rež, zamikov
in povešanj. 

sak vaš projekt je časovno
omejen in zahteva vaše
znanje ter izkušnje.

Velikokrat se zgodi, da dragoceni čas
porabite pri pisanju algoritmov za anali-
zo podatkov, namesto da bi ocenjevali
rezultate in sprejemali pomembne odlo-
čitve za uspešno zaključitev projekta.

Za preverjanje rezultatov in zagotavlja-
nje kvalitete potrebujete zanesljiva in pri-
lagodljiva orodja za analizo, ki so poleg
vsega še enostavna za uporabo. Natio-
nal Instruments LabVIEW™ je zagotovo
prava rešitev za vaše zahteve za analizo.
Sami se lahko prepričate, kako enostavno
je analizirati podatke z LabVIEW-jem.
Obiščite www.ni.com/info in vnesite kodo
exjqke. Na spletnih straneh National Ins-
truments lahko:
• preberete strokovni članek o merjenju

in analizi podatkov z LabVIEW-jem,
• pogledate video predstavitev o LabVI-

EW funkcijah za FFT in THD analizo,
• testno preizkusite LabVIEW na spletu.
LabVIEW omogoča enostavno integraci-
jo rutin za analizo v vaše aplikacije Lab-
VIEW je industrijsko standardno, grafično
razvojno okolje za zajemanje, analizo in

predstavitev podatkov. Od leta 1986 so
številni inženirji, znanstveniki, tehniki in
raziskovalci razvili več miljonov uspešnih
LabVIEW aplikacij.
Z matematičnimi funkcijami in funkcijami
za analizo, ki so vsebovane v LabVIEW-
ju, lahko v trenutku iz množice podatkov
dobite kritične informacije in to v realnem
času. Če vgradite te zmožnosti direktno v
vašo aplikacijo, lahko skrajšate čas raz-
voja in hitreje dobite željene rezultate ter
s tem zagotovite boljšo kvaliteto vaših
proizvodov.

Kaj vse ponuja LabVIEW?
NI© LabVIEW vsebuje obsežne knjižnice
in orodja za analizo, vključno z:
• Več kot 400 funkcijami za analizo,

obdelavo signalov in matematičnimi
funkcijami

• Več kot 100 primerov za analizo že
vključenih v LabVIEW

• Več kot 300 funkcij za analizo slik,
zvoka, vibracij

• Orodja za wavelet analizo, joint time-
frequency
ana l izo ,
o k t a v n o
analizo in
še mnogo
več... A

A

V
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Uvod
Nedaven razcvet mobilne telefonije je
prinesel tudi mnoge skrbi in vprašanja
glede škodljivega učinka sevanja. Tako so
najvišje dovoljene vrednosti uzakonjene,
vendar zelo nihajo od države do države.

Osnovne mejne cvrednosti so podane v
stopnji specifične absorbcije (Specific
Absorbtion Rate).  Na žalost pa definicija
SAR zajema količine, ki so v praksi težko
merljive, zato ni primerna za rutinske
ocene izpostavljenosti v vsakdanjem živ-
ljenju in zajemajo biološke veličine, simu-
lacijske modele in meritve v fantomskih
modelih. V praksi od vsega tega lahko
relativno enostavno in dostopno merimo
le jakost električnih in magnetnih polj. 

Standardi
Zato se obstoječi varnostni standardi
nanašajo predvsem na slednje in določa-
jo največji dovoljen pretok moči S

(W/m2) in/ali magnetno poljsko jakost
(A/m) in električno poljsko jakost (V/m).
Pri tem se standardi zanašajo na dejstvo,
da je pri telekomunikacijskih frekvencah
v področju daljnjega polja antene zado-
sten podatek le o električni poljski jako-
sti. Naslednja enačba na enostaven način
opisuje odvisnost poljske jakosti od pre-
toka moči:

Mejne vrednosti so frekvenčno odvisne,
kot je to podano v tabeli 1.
Zaradi tega dejstva morajo biti vse merit-
ve opravljene frekvenčno selektivno,
razen v primeru da si lahko privoščimo
ustreznost najnižji mejni vrednosti v
celotnem spektru. 

ADD3D - NOVE TEHNIKE

NATANČNEGA MERJENJA POLJSKE

JAKOSTI V MOBILNIH KOMUNIKACIJAH
Avtorji: Wolfgang Müllner, Georg Neubau ER, Harald Haider, Avstrijski raziskovalni center Seibersdorf - 

Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf  G.m.b.H.

ova metoda je zasnovana na selektivnem frekvenčnem merje-
nju s pomočjo spektralnega analizatorja ANRITSU MS2711 in
širokopasovne neusmerjene antene. Tako združujemo pred-

nosti poljske sonde (izotropnost) s frekvenčno selektivnostjo.

N

Selektivno frekvenčno merjenje poljske jakosti
s PBA 1020D

Tabela 1 - Pregled mednarodnih in nacionalnih standardov in priporočil

Tabela 2 - Smernice ICNIRP (April 1998)
Pri čemer omejitev na 950 MHz znaša 4750
mW/m2 in na 1.85GHz 9250 mW/m2

Anritsu MS2711
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MERILNA TEHNIKA - Merjenje poljske jakosti v mobilnih komunikacijah

V prvem približku lahko upoštevamo -
ICNIRP smernice (april 1998 - tabela 2),
ki določajo pretok moči takole (slika 1):

Pomembno je določiti posledice kombi-
niranega vpliva polj različnih frekvenc,
saj se efekti the lahko seštevajo. Pri anali-
zi je treba preučiti efekte tako termične
kot električne stimulacije, ki se morajo
pokoravati osnovnim omejitvam. 

Tako naslednja formula določa skupni
termični učinek vseh relevantnih kom-
ponent na različnih frekvencah:

Pri čemer pomeni:
Ei = električna poljska jakost pri frek-

venci i
ELi = mejna električna poljska jakost pri 

frekvenci I
Formula velja za najslabši slučaj ("worst

_case") vpliva polj večih frekvenc. Kot re-
zultat tega lahko v praksi omilimo zahte-
ve glede na enačbo, če merjena polja te-
mu ustrezajo.

Merilne metode

Najprej si poglejmo nekaj obstoječih
merilnih metod na primeru bazne posta-
je za mobilne komunikacije in primerjaj-
mo skrajnje dosege obstoječih metod z
Add3D metodo.
Predpostavimo torej, da imamo bazno
GSM postajo, ki deluje na dveh frekvenč-
nih obsegih (900 MHz in 1800 MHz) in
se nahaja v urbanem okolju, zato mora-
mo izmeriti njen vpliv na različnih loka-

cijah, in različnih razdaljah od postaje.
Pri tem poznamo relevantne frekvence
in tip modulacije, ne poznamo pa smeri

največje moči signala, polarizacije ne
merilnih mestih, frekvence in amplitude
ambientalnih signalov in "duty cycle"
režima (ima vpliv na ovojnico signala).

Meritev s poljsko sondo

Meritev moči polja s poljsko sondo opra-
vimo s sondo za frekvence od 80 MHz do
40 GHz v tem primeru. 
Prednosti te metode so:
• enostavnost in priročnost 
• zaradi izotropne karakteristike sonde

smer največjega polja in polarizacija
nista pomembni

• že v osnovi merimo vsoto vseh signa-
lov

Vendar se pojavi vprašanje, ali res meri-
mo polje, ki ga generira merjena bazna
postaja…
• inštrument ni predviden za izločitev

okoliških sevanj, kot so denimo seva-
nja TV postaj, GSM aparatov itd.

• Zaradi tega ne vemo, kolikšen del
odčitanega signala zares predstavlja
signal same bazne postaje. Meritev
ustreza najmočnejšemu signalu ali
vsoti vseh signalov.

• Sonda zaznava tudi signale, ki so
izven deklariranih pasov. Dejanjsko
frekvenčno področje sonde ne ustre-
za nujno deklariranim specifikacijam
sonde.

• ker odčitka ne moremo pripisati
določeni frekvenci, moramo za dovo-
ljeno mejo polja upoštevati najnižjo
določeno mejo 2000 mW/m2, ki velja

za področje 80 MHz. To pa lahko
pomeni prehude zahteve .

• kalibracijski faktor sonde ponavadi
velja za sinusne signale. Oblika merje-
nega signala je neznana, ker je pri
komunikacijski opremi "duty cycle"
odvisen od obremenitve (števila si-
multanih zvez), ta pa določa ovojnico
signala. Tako lahko zagrešimo dodat-
ne napake.

• kalibracijski faktor sonde ni konstan-
ten na celotnem deklariranem frek-
venčnem področju. Ker ne poznamo
moči posameznih frekvenčnih kom-
ponent, jih ne moremo enostavno
množiti s pripadajočim faktorjem,
ampak moramo uporabiti neko vmes-
no vrednost, kar seveda prinaša do-
datne napake.

• občutljivost sonde je relativno nizka:
največ 0.1V/m. 

Za to vrsto meritev torej poljska sonda ni
primerna in je ne bi smeli uporabljati. V
praksi je primerna samo v pogojih, kjer
lahko zagotovimo ločevanje frekvenčnih
pasov in kjer meritev lahko opravimo na
vsakem pasu posebej ali kjer je opazova-
ni pas veliko močnejši od ostalih, tako da
jih lahko v meritvi zanemarimo.

Meritev z usmerjeno anteno

Pri tej metodi uporabimo v merilnem
sistemu usmerjeno anteno in frekvenčno
selektivni sprejemnik ali spektralni anali-
zator. Dosedaj razpoložljive antene za
tovrstne meritve so ali usmerjene ali
ozkopasovne, Tipične periodične antene
so logperiodične ali "horn" antene (trob-
lje). Meritev lahko opravimo z zveznim
frekvenčnim prehodom ali v diskretnih

Slika 1 - Frekvenčno odvisna meja poljske jaksti
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korakih pri določeni pasovni širini spre-
jemnika. Prednosti tega pristopa so:
• pri vsaki meritvi je frekvenčni pas

odčitka znan
• zaradi tega lahko tudi uporabimo pri

vsaki meritvi svoj faktor frekvenčne
odvisnosti antene

• lahko upoštevamo ustrezne mejne
vrednosti glede na opazovani frek-
venčni pas

• "out-of-band" signali nimajo vpliva na
meritev ob solidnem designu spre-
jemnika

• modulacija in "duty cycle" signala nis-
ta pomembni ko je meritev opravlje-
na z zajemom najvišjih odčitkov
("maxhold") v določenem obdobju
meritve

Seveda pa ima pristop tudi nekaj slabosti:
• zaradi usmerjenosti antene moramo

meritev ponavljati v veliko orientaci-
jah da dobimo celotno sliko. Število
orientacij je odvisno od usmerjeno-
sti. Pri sevalnem kotu 45° potrebuje-
mo minimalno 18 različnih usmeri-
tev -3 korake po 45° v vsaki osi in za
dve polarizaciji. Pri določenih ante-
nah potrebujemo še dodatno meritev
za določitev smeri največjega signala,

• različne frekvence lahko zahtevajo
natančnejše nastavitve v različnih
smereh,

• meritev je časovno zelo zahtevna.
Frekvenčno selektivna meritev z usmer-
jeno anteno lahko da zelo natančne
rezultate če jo izvedemo pravilno, ven-
dar je dolgotrajna.

Nova merilna metoda: Add3D

Nova metoda je razvita na osnovi frek-
venčno selektivnega zajema s širokopa-
sovno neusmerjeno anteno in obdelavo s
spektralnim analizatorjem MS2711B.
Antena PBA10200 pokriva frekvenčno
področje od 100 MHz do 2.1 GHz nepre-
kinjeno. Smerna karakteristika antene je
podobna karakteristiki elementarnega
dipola. Tako lahko efektivno jakost polja
določimo s tremi napetostnimi meritva-
mi v ortogonalnih smereh (x, y in z os) in
tako dobimo Ux, Uy in Uz.
Te tri napetosti nam dajo tri komponente
električnega polja po naslednji enačbi:

AF je faktor antene, podan v linearni koli-

čini [1/m]. Vsi prispevki (U, AF) in torej
tudi Eeff so frekvenčno odvisni.
Meritve opravimo v treh ortogonalnih
smereh z eno anteno. Tako nam je edini
preostali problem nesočasnost meritev,
saj jih opravljamo zaporedno. Da bi se
izognili napakam pri merjenju spremin-

jajočih se signalov, moramo nastaviti us-
trezno dolg čas zajema in zajemati maksi-
mume ("max-hold") pri meritvi v vsaki
smeri.
Okrajšava "Add3D" pomeni "Addition of

3 Dimensional Field Components" po
prejšnji enačbi. A
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Cebit 2003, Hannover
Informacije: Mojca Andrijanič - Plevnik, tel.: 07/33 22 150

Največji svetovni sejem v letu 2003 bo zopet eno tedenski, z novimi poudarki in posebnimi predstavit-
vami pa je še vedno najprivlačnejši sejem informacijske in telekomunikacijske tehnologije. CeBIT 2003
bo letos trajal sedem dni, od srede 12. do srede 19. marca. Na neto razstavni površini cca. 397.000
m2 se bo predstavilo preko 7250 razstavljavcev in 59 držav, od tega po predvidevanjih tudi 9 raz-
stavljavcev iz Slovenije. Sejem je odprt vsak dan od 9. do 18. ure.

Naj opozorimo še na eno novost. Zame-
njal se je namreč slovenski zastopnik za
organizatorja hannoverskih sejmov,
Deutsche Messe AG. Zastopnik je sedaj
Mojca Andrijanič Plevnik s.p., vse in-
formacije o nastopu ali obisku sejma pa
lahko dobite po telefonu 07/33 22 150 ali
preko e-pošte map.messe@volja.net in -

andrej.andrijanic@volja.net.

Sejemski program
V ospredju sejemskega programa so še
vedno naslednje kategorije:
1. Informacijske tehnologije
2. Telekomunikacije in omerežja
3. Programska oprema, internetne rešit-

ve in storitve
4. Rešitve IT inženiringa
5. IT varovalna tehnologija in tehnologi-

ja magnetnih kartic
6. Avtomatsko zbiranje podatkov, vizivni

sistemi in zvočna obdelava
7. Bančna tehnologija in finančne storit-

ve
8. Raziskave in tehnologija
9. Trg delovne sile in zaposlitve

1. Informacijska tehnologija
Računalniški sistemi, sistemi za shranje-
vanje podatkov, osebni računalniki, 
notebook-i, PDAs, procesorji, trdi disk,
grafične kartice, zvočne kartice, ohišja,
tiskalniki, fotokopirni stroji, scanner-ji,
naprave za zunanje shranjevanje poda-
tkov, zasloni, projektorji, zvočniki, digi-
talna fotografija, video in slikovna obde-
lava, sistemi za prodajna mesta in drugo.

2. Telekomunikacije in omrežja
Glasovna, podatkovna in vizualna komu-
nikacija, CTI, ISDN, modemi in sistemi za
telekonference, merilna tehnologija,
oprema za končne uporabnike, tehnolo-
gija za prenos, ki temelji na kablih in
kabelski sistemi, sistemi za klicne centre,
telekomunikacijske storitve, storitve
mobilne telefonije, satelitna tehnologija,
oprema in storitve, internetni ponudniki
storitev in drugo.

3. Programska oprema, inter-
netne rešitve in storitve 
Aplikacijsko osredotočena programska
oprema in popolne rešitve, sistemi za
upravljanje z dokumenti, sistemi za shra-
njevanje podatkov, e-trgovina, internet,
intranet, extranet, grafična in antivirus-
na programska oprema, upravljanje z
znanjem, tehnologije podatkovnih baz,
orodja programske opreme in drugo.

4. Rešitve IT inženiringa
Strokovne rešitve za proizvodno industri-
jo, načrtovanje proizvodnih obratov in
mehanski inženiring, električni inženi-
ring, arhitektura, gradbena industrija,
geografski informacijski sistemi, sistemi
za vodenje proizvodnje, strokovne grafič-
ne rešitve, 3D simulacija in vizualizacija
in drugo.

5. IT varovalna tehnologija in
tehnologije magnetnih kartic
Orodja in storitve, kriptografija, varne
komunikacijske poti, anti virusni sistemi,

biometrični identifikacijski sistemi, siste-
mi za nadzor dostopa, energijska dobava
za informacijske in komunikacijske siste-
me, magnetne kartice in čip kartice,
sistemi za odčitavanje magnetnih kartic
in drugo.

6. Samodejno zbiranje podat-
kov, vizivni sistemi in zvočna
obdelava
Strokovne rešitve za avtomatsko zbiranje
podatkov in avtomatsko identifikacijo,
mobilno zbiranje podatkov, sistemi za
brezžično komunikacijo, sistemi za iden-
tifikacijo radijskih frekvenc, elektronska
izmenjava podatkov, sistemi za prepozna-
vanje glasu, sistemi za obdelavo zvoka,
industrijski računalniki, sistemi za nad-
zor dostopa in vstopa, sistemi za načrto-
vanje proizvodnje in nadzorni sistemi,
rešitve za kakovostno vodenje in drugo.

7. Bančna tehnologija in finanč-
ne storitve
Tehnična oprema za banke, celostne re-

Hannover - staro sejemsko mesto
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šitve za industrijo finančnih storitev,
elektronske in mobilne finančne storit-
ve, BANK-FINANZ - SYSTEME, EQUITY
WORLD.

8. Raziskave in tehnologija
Osnovne raziskave, uporabne raziskave,
prenos tehnologije, bodoči trg.

9. Trg delovne sile in možnosti
zaposlitve
Novo: celovita ponudba storitev online

celo leto, trg delovne sile za zaposlovalce
in iskalce zaposlitve, predavanja, svetova-
nja ... 

Predvsem bi vas želeli opozoriti na po-
sebne predstavitve, ki zaokrožajo ITK
teme in sicer je vsaka prireditev dopol-
njena s programom predavanj. Na teh
posebnih prireditvah bo mogoče prido-
biti informacije o aktualnih vidikih infor-
macijske in telekomunikacijske tehnike.
Ponudba obsega od branžno specifične
programske opreme in rešitev za mrežno
povezavo vladnih ustanov, do varnostne
tehnike, posredovanja zaposlitev in cen-
tra za specializirano trgovino. Da bi vse-
bino čim bolje predstavili so pri vseh
predstavitvah predvidena predavanja in
razprave.

World of Solutions v hali 6

Vsebine "World of Solutions" v hali 6 so
branžno nevtralne in branžno specifične
rešitve za programsko opremo. Teme
obsegajo od ASP (Application Service
Providing) do vsebinskega vodenja (Con-
tent Management) in Supply Chain Ma-
nagementa. Na "Plaza" v centru "World of
Solutions" bodo razstavljalci skupinskih
predstavitev v obliki kratkih predavanj
posredovali informacije o svojih izdel-
kih. Kot vrhunec prireditve so razstavljal-
ci predvideli za svoje stranke srečolov.
Glavna nagrada je dvodnevni obisk dirke
Formule 1 v Monaku. 

Internetni park v hali 6

Inteternetni park v hali 6 odraža vso širo-
ko paleto možnih uporab svetovnega
spleta od hotelskih rezervacij, nakupo-
valnih sistemov do programske opreme
za razpošiljalno trgovino. Tematsko težiš-
če nudijo številne ponudbe programske
opreme na področju E in M business-a.
Tudi Internetni park ima svoj predava-
teljski forum. 

HRCC - Human resource Compe-
tence Centre v hali 9

Novo na CeBIT-u je prav HRCC - Human
resource Competence Centre, kot že
rečeno v hali 9. Ta predavateljski forum
bo deloval kot nov poudarek na sejmu, ki
je poimenovan "Human Resources" (člo-
veški viri). Tu gre za opravljanje dela, ki
je podprto z informacijsko tehnologijo.
Predavatelji so znanstveniki, predstavni-
ki ministrstev, podjetniški svetovalci in
ponudniki programske opreme, ki pred-
stavljajo posamezne rešitve in poti, kako
se čas, ki je namenjen dnevnemu delu,
lahko najbolj gospodarno izkoristi. 

Job & Career Market v hali 9

Leta 2003 bo Job & Career Market prvič
v hali 9. Ta tema se odlično navezuje na
novi sejemski poudarek Human Resour-
ces. Tukaj lahko, tisti, ki iščejo delo na
enem mestu najdejo potencialne deloda-
jalce. Prav tako imajo možnost, da poišče-
jo individualno svetovanje in opravijo
razgovore za morebitno bodoče delo. Za
zaupne razgovore bodo na razpolago
posebni prostori. Predavanja o posebnih
temah v "JCM Forumu" bodo vsebovala
informacije o trgu dela kot tudi možno-
stih zaposlovanja ter poteh za pridobiva-
nje novega dela.  Posebna Online - borza
dela bo na voljo vsem, ki iščejo zaposlitev
in sicer med, pa tudi po zaključku CeBIT-
a. Na spletni strani www.cebit.de/jcm se
boste lahko izčrpno seznanili o ponud-
bah za zaposlitev, se ciljno usmerili in do-
ločili termine za razgovore.

Predstavljen bo tudi popoln program
JCM Foruma. Borza za zaposlovanje v
CeBIT-Portalu bo od decembra 2002 do-
stopna vsem in sicer za vse leto. 

Enac Europe v hali 11

Posebna predstavitev Enac Europe se bo
v letu 2003 preselila iz sosednih paviljo-
nov v halo 11. Pod motom "Uporabniki
svetujejo uporabnikom" ponuja Enac Eu-
rope rešitve za občine, državo in gospo-
darstvo. Tukaj prikazane IT uporabne
možnosti se nanašajo predvsem na teme
E governmenta, komunikacije in vključe-
vanje državljanov, izobraževanja in kvali-
fikacije, gospodarstva in zaposlovanja,
zdravja in socialne varnosti, okolja in mo-
bilnost, kot tudi varnosti. V Enac forumu
bodo o možnostih uporabe E-govern-
menta, razpravljali pomembni predstav-
niki politike, uprave, gospodarstva in
znanosti.

Network Information Centre
(NIC)  v hali 15
Network information centre (NIC) v hali
15 bo nudil informacije za proizvajalce o
novih razvojnih in uporabnih možnostih
na področju svetovnega spleta. Osrednjo
točko NIC predstavlja predavateljski fo-
rum in forum namenjen diskusijam v ka-
terem bodo večkrat dnevno pomembni
referenti poročali o aktualnih branžnih
trendih. Tehnični vrhunec posebne
predstavitve je "Showcase", ki bo predsta-
vil tehnologije na področju spleta in
standardne ocenjevalne postopke za om-
režja in njihovo uporabo. 
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CefIS - center za zavarovanje
informacij v hali 17

Teme skupinske predstavitve CefIS  v
hali 17 so proizvodi, programska oprema
in storitve iz vseh področij tehnične,
fizične kot tudi logično organizacijske
varnosti. V predavanjih in diskusijah
bodo izkušeni izvedenci dajali informaci-
je o aktualnih trendih in razvoju ITK -
varnosti. Težišče CefIS 2003 bo predstav-
ljala posebna predstavitev - Varen račun-
ski center. Predstavljene bodo tipične
napake in ranljiva mesta pri načrtovanju
in realizaciji teh centrov in strežniških
parkov, kot tudi ustrezne rešitve. Vsebina
te posebne predstavitve bodo gradbena
oprema, električna napeljava, protipožar-
ni in proti vlomni varnostni sistem, varo-
valne tehnike in nadzor dostopa. 

Equity World v hali 17

Prireditev Equity World v hali 17 povezu-
je podjetja iz ITK branže, ki iščejo oziro-
ma nudijo kapitalske povezave. Podjetja
za skupna vlaganja, podjetja za podjetni-
ško svetovanje in svetovanje na področju
vodenja, revizorji in Business Angels
predstavljajo svoje storitve in svetujejo
podjetjem, ki iščejo kapital. Podjetja sez-
nanjajo o možnostih pridobitve začetne-
ga kapitala in možnostih financiranja
gospodarske rasti. Široko razdelan pro-
gram predavanj bo še poglobil navedene
vsebine. Eno od pomembnejših točk
Equity World-a predstavlja učinkovanje
Dogovora Basel-II.

BANČNO - FINANČNI SISTEM v
hali 18

Vodilna tema "bančno finančnega siste-
ma 2003" bo "Mobile Business in Finan-
cial Industries". V okviru predstavitve

bodo dve posebni
predstavitvi "EMV-
mednarnodni stan-
dard za čip kartice",
ki bo ponazorila ra-
zvoj konvencional-
ne magnetne karti-
ce v "pametno" čip
kartico. Drugo pre-
davanje "Solution
City" bo predstavilo
inovativne posami-
čne rešitve. 

Planet Reseller
v hali 25

Nova posvetovalnica za distributerje, sis-
temske hiše, specializirano trgovino in
proizvajalce na CeBIT 2003 je Planet Re-
seller. Dostop do notranjega področja te
posebne predstavitve je namenjen izklju-
čno strokovnim obiskovalcem, ki so za to
posebej akreditirani. 
Na tem področju bo oblikovan tudi fo-
rum z dnevno menjajočim programom,
številnimi strokovnimi predavanji in več-
ernimi prireditvami. Zunanje področje
pa bo dostopno vsem obiskovalcem Ce-
BIT-a. 

Dodatne informacije
Dodatne informacije za posebne predsta-
vitve in forume lahko poiščete na sple-
tnem naslovu www.cebit.de in na Zastop-

stvo Deutsche Messe AG za Slovenijo, ki
je, kot smo že omenili, letos novo: Mojca
Andrijanič Plevnik s.p., Vrhovčeva
ulica 9a, 8000 Novo mesto, tel/fax: +386/
7-33-22-150/2, e-mail: map.messe@volja.net

Stojnice za izmenjavo informa-
cij o aktualnih tehnologijah
Letos bodo to: 
• Wireless PAN/LAN (Personal/Local

Area Netwo-

rks) v hali 13,
stojnica D37
• Open Sou-
rce, v hali 3,
stojnica C 57
• SAN (Sto-

r a g e A r e a

Network), v
hali 1, stojni-
ca 6D12. 
Mednarodna
podjet ja tu
skupaj pred-
stavljajo svo-

je rešitve in nudijo obširen pregled raz-
ličnih uporabnih možnosti. Kot dopolni-
tev predstavitvam v sejemskih dvoranah
bodo "Exchange - teme" poglobljeno
predstavljene na strokovnih konferencah
v CC (Convention Centre). 
Podrobnejše informacije o "exchange pa-

viljonih" najdete na naslovu: www.ex-

changeworld.net.

VIP iz različnih branž v ICT
World Forumu
• Nova ITK konferenca pred in v pove-

zavi s CeBIT-om 2003
• Vrhunski predavatelji in udeleženci

okroglih miz
CeBIT Hannover že leta pripravlja sreča-
nje vrhunskih menedžerjev iz vsega sve-
ta. Tokrat je za to ciljno skupino priprav-
ljena posebna platforma "ICT World
Forum @ CeBIT 2003". Prvič bo nepo-
sredno pred vodilnim sejmom ITK indu-
strije mednarodno srečanje strokovnja-
kov za VIP iz različnih branž, na katerem
bodo govorili o aktualnih trendih infor-
macijske in telekomunikacijske stroke in
bodočih usmeritvah obeh strok. Forum
bo v ponedeljek 10. in torek 11. mar-
ca, neposredno za tem, pa bo CeBIT
2003 odprl svoja vrata. 
Osrednja tema foruma ne bodo samo teh-
nološki trendi, temveč tudi gospodarsko
politične strategije in priporočila za pri-
hodnja leta. Glavni govorniki na predava-
njih so vrhunski menedžerji iz podjetij, ki
so vodilna na tržiščih, kot tudi visoki
politični predstavniki.

Udeležba na forumu je možna samo z
osebnim povabilom. Kdor se želi udeleži-
ti ICT World Forum @ CeBIT 2003 lahko
potrebne informacije pridobi na naslo-
vu: www.ictwf.com. A
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Informacije: Zvonimir Unijat, Elsinco d.o.o., Ljubljana

MS2711B je ročni spektralni analizator, ki
je zadnja pridobitev na področju spektral-
ne analize in omogoča izvajanje kakovost-
nih meritev na terenu pri uporabo v aplika-
cijah, ki zahtevajo prenosljivost. V nasprotju
s tradicionalnimi inštrumenti ponuja MS-
2711B robustnost, majhne dimenzije in te-
žo ter baterijsko napajanje. 
MS2711B tehta samo 2.2 kg, ponuja pa v
grobem naslednje lastnosti:
• displej visoke ločljivosti (640x480) z

visokim kontrastom in osvetlitvijo
• 4 posebne funkcijske tipke za poeno-

stavljeno izvajanje meritev
• dimenzije 25.4 x 17.8 x 6.10 cm
• možnost izvajanja "pass/fail" meritev z nastavitvijo mejnih črt
• pomnilnik za shranitev do 10 nastavitev za ponovljene merit-

ve in testiranja
• posebna "merilna tipka" za avtomatizirano izvajanje meritev

poljske jakosti, širine pasu, moči kanala, ACPR in AM/FM
demodulacije.

• "trace overlay"/prikaz dveh sledi s prekrivanjem. Ena sled je
lahko shranjena v pomnilniku, druga pa pravkar zajeta skozi
meritev.

• večjezični vmesnik (6 jezikov)
• menujska zasnova 
• 200 pomnilnih mest za shranjevanje zajetih meritev.

Možnost imenskega označevanja olajšuje orientacijo.
Samodejno označevanje datuma in časa zajetja. 

• možnost dela s tracking generatorjem, kar dodaja MS2711B
možnost skalarnih meritev v območju od 10MHz do 3 GHz.

• vdelani AM/FM demodulator za hitro preverjanje signalov
in lažje iskanje napak 

• obseg od -95dBm do +20dBm pri iskanju interferenčnih
virov različnih brezžičnih tehnologij, kot so GSM, PCS, sate-
litska telefonija in SMR.

• visoka ločljivost/do 10 kHz
• RS232 vmesnik
• vdelan predojačevalnik (opcija), ki nudi razširjen obseg od -

115 dBm, kar pomeni možnost dela z zelo šibkimi signali
• dinamična atenuacija omogoča stalno prilagajanje vhodne-

mu nivoju ob kar največji ločljivosti, tako v področju najnižjih
kot najvišjih nivojev. Ob vklopljenem predojačevalniku skrbi
dinamična atenuacija tudi za njegov vklop/izklop glede na
potrebe v danem trenutku.

• možnost merjenja jakosti polja, kar je uporabno pri iskanju
slabih točk EM oklepov itd.

K MS27111B je priložena programska oprema za analizo zaje-
tih podatkov na PCju, ki poleg naprednih analitičnih orodij omo-
goča uporabnikom tudi generiranje profesionalnih poročil. Prog-
ramje deluje v Windows 95/98/200/ ME/XP okolju in NT po-
stajah. 

MS2711B HHSA ima tudi vdelan merilnik
moči ("power monitor"), ki ga odlikujeta tudi
visoka preciznost in visoko slabljenje v pov-
ratni smeri. Merilnik lahko kaže moč tako v
absolutnih enotah (dBm ali W) kot v relativ-
nih (% ali dB). Vdelano povprečenje filtrira
šum, nastavitev ničte točke pa omogoča
večjo natančnost pri merjenju moči, še pose-
bno pri manjših signalih.

Tehnične karakteristike
Frekvenčni obseg
100 kHz - 3.0 GHz v različnih nastavitvah kora-
kov
Frekvenčna referenca

Staranje: + 1 ppm/yr
Točnost: + 2 ppm
Čas preleta
6500 ms za polni prehod, 510 ms za
"zero span" prehod
SSB Fazni šum
-75 dBc/Hz, 30 kHz offset
Naključni odziv
Glede na vhod: < -45 dBc
Izbira koraka
10 kHz, 30 kHz, 100 kHz in 1 MHz
Točnost
± 20%, tipično
Video Bandwidth
Amplitude - merilni obseg
+20 to -95 dBm, (brez dodatnih opcij)
Prikazani povprečni nivo šuma
-115 dBm (pri 1 MHz, tipično, z predo-
jačevalnikom)
-95 dBm (pri 500 kHz, tipično, predo-
jačevalnik izklopljen)
-80 dBm (< 500 kHz, tipično predoja-
čevalnik izklopljen)
Dinamični obseg
> 65 dB
Nivojska točnost
± 2 dB, pri 500 kHz, tipični
± 3 dB, <500 kHz, tipično
Enote
dBm, dBV, dBmV, dBµV
Nivoji prikaza
2 to 15 dB/div v korakih 1 dB deset
razdelkov prikazanih
Atenuator
Obseg: 0 to 50 dB, ročna izbira ali
samodejna nastavitev 
Ločljivost: 10 dB koraki A
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AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - Industrijski laserski tiskalniki za označevanje

S200 je vektorski tiskalnik in deluje na principu
laserske svetlobe, ki jo generira CO2 laserska cev.
Pri S200 je novost v tem, da je tudi laserska cev Dominov izdelek (uporabili so izkuš-
nje iz družine matričnih laserjev DDC). Ker gre za t.i. vektorski laser, ima vgrajeno
samo eno lasersko cev, ki generira en laserski žarek. Preko sistema dveh zrcal (X in Y
zrcalo) se laserski žarek odklanja in preko leče
usmerja na izdelek.     
Laserski žarek se nato z veliko hitrostjo (do 5 in
več m/s) pomika po izdelku in piše oz. označuje
izdelek. Dejansko piše kot grafični tiskalnik.
Možnosti izpisov so skoraj neomejene. Tiskalnik
je sestavljen iz treh sklopov: laserska glava (laser-
ska cev, optika), krmilnik (uporabniški vmesnik -
PC platforma, MS Windows okolje, barvni "touch
screen" ekran, disketna enota) in kabel krmilnik -
glava. Programira se s programom Dynamark 2
preko krmilnika. Uporablja lahko 24 različnih slo-
gov pisave, grafike, logotipe, črtne in 2D kode,
ima generatorje ure, serijske številke, oznake
izmen …

Tehnični podatki laserskega tiskalnika S200:

* podatki o hitro-

sti so odvisni od

materiala in ko-

de, ki se tiska

Več informacij o laserskem označevanju dobite v podjetju EMA d.o.o. iz Celja, ki ponu-
ja celovite rešitve industrijskega označevanja, pakiranja, lepljenja in avtomatske iden-
tifikacije.

INDUSTRIJSKI LASERSKI
TISKALNIKI S200

Informacije: Gorazd Majcen, EMA d.o.o. Celje, Tel.: 03 428 48 00, www.ema.si

Na tržišču se je pojavil nov laser podjetja Domino UK Ltd.
tip S200, ki se vgradi v proizvodno ali pakirno linijo in
označuje izdelke v pretoku (kot ink jet industrijski tiskal-
nik). Možnosti aplikacij tiskalnikov S200 so predvsem v
tobačni, prehrambeni, kozmetični in industriji pijač
ter farmaciji. Najbolj primerni materiali so
vse vrste papirja in kartona (vse vr-
ste potiskane in nepotiskane emba-
laže), razne potiskane folije, eloksi-
rani aluminij, pobarvane kovine (ko-
vinske folije), PET in PVC plastika ter
nekatere vrste stekla.

A
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MERILNA OPREMA - IR Sonde za brezkontaktno merjenje temperature

Pot do slovenskih kupcev je poiskala britanska firma CA-
LEX. S čim nas lahko razveseli? Ponuja izdelke za brezkon-
taktno merjenje temperature, ki bazirajo na merjenju IN-
FRA RDEČEGA sevanja, ki ga oddaja merjenec.

Avtor: Dare Žagar, Raga d.o.o., Ljubljana

Brezkontaktno merjenje
temperature

Merilci so v najrazličnejših izvedbah
odvisno od uporabe. Z njimi lahko meri-
mo temperature v plavžu, temperaturo
določenega čipa v računalniku ali tele-
sno temperaturo bolnika. IR merilnike
temperature lahko razvrstimo v nekaj
osnovnih skupin:
• IR ročni termometri za merjenje niž-

jih temperatur, kot na primer: telesne
temperature, temperature živil, tem-
perature strojnih delov itd. Imajo
manjšo natančnost vendar so zaradi
majhnih dimenzij izredno priročni in

primerni za široko uporabo. So neko-
liko večji kot svinčnik. 

• Za bolj zahtevne meritve imamo na
voljo večje ročne merilce, ki imajo
večji displej, več merilnih načinov in
imajo laserski kazalec točke, ki jo
merimo. Ti imajo že možnost analog-
nega izhoda 4 - 20 mA ali serijske ko-

munikacije
na večji ra-
čunalnik.

• Za meritve
v industriji
uporablja-
mo merilne
IR sonde, ki
so čvr s to
pritrjene na
mesto od
koder lahko merijo temperaturo ne-
kega predmeta. Ta predmet se lahko

tudi premika po tekočem
traku mimo merilne IR
sonde. Merimo lahko tudi
skozi zaščitno steklo z
upoštevanjem korekcijskih
faktorjev. V primeru zelo
prašnega okolja lahko po-
leg sonde montiramo do-
datne zračne šobe za spro-
tno čiščenje merilne son-
de. V ambijentih z izredno
visokimi temperaturami
montiramo poleg sonde
opremo za vodno hlajenje,
ki ščiti sondo pred toplo-
tnimi poškodbami. Merilni
instrumenti in ostala me-
rilna oprema je v teh pri-
merih umaknjena iz mesta
meritve v področje z obi-
čajno sobno temperaturo. 

Opis vseh proizvodov fir-
me CALEX in njihova upo-
raba je opisana v precej
zajetni knjigi. Proizvajalec

CALEX pa se odlikuje tudi po izredno
bogatem izboru industrijskih napajalni-
kov za nizke enosmerne napetosti za
napajanje merilne opreme. Osnovne teh-
nične podatke dobite na domači strani
proizvajalca ali pri firmi RAGA d.o.o., ki
je zastopnik firme CALEX za področje
Slovenije. A
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Varnost na strojih

Lastnosti modula
Kot smo omenili že v uvodu, lahko z več-
funkcijskim varnostnim modulom izvaja-
mo različne varnostne funkcije na stroju.
Izbiramo lahko med naslednjimi funkci-
jami:
1. Izklop v sili (eno- ali dvokanalen)
2. Svetlobne zavese
3. Končna stikala za nadzor zaščitnih

vrat
4. Dvoročni vklop
5. Stikalne preproge

Slika 1: Izgled prednje plošče

Varnostne funkcije za našo aplikacijo iz-
beremo s preklopniki na varnostnem
modulu. Izbiramo lahko med naslednjimi
kombinacijami:
• do 8 enokanalnih tipkal za izklop v

sili
• do 4 dvokanalnih tipkal za izklop v

sili
• do 4 svetlobne zavese
• do 3 svetlobne zavese + tipkalo za

izklop v sili
• do 4 zaščitna vrata
• do 2 zaščitni vrati + tipkalo za izklop

v sili
• do 4 pare dvoročnih vklopov
• do 2 para dvoročnih vklopov + tipka-

lo za izklop v sili
• do 4 stikalne preproge
• do 2 stikalni preprogi + tipkalo za

izklop v sili

Prednosti
Modul lahko uporabimo povsod tam,
kjer je na napravi potrebno vključiti več
varnostnih funkcij (npr izklop v sili + sve-
tlobna zavesa) ali uporabiti več elemen-
tov iste varnostne funkcije (npr. več tip-

Večfunkcijski 
varnostni modul

Avtor: Ladislav Kolednik, univ.dipl.inž., Synatec d.o.o.

skladu z zahtevami strojne direktive in pripadajočih standardov
je včasih treba na stroju izvajati več različnih varnostnih funkcij
(izklop v sili, dvoročni vklop, varovanje dostopa…). Zaradi tega

je v takih primerih zaradi znižanja stroškov in preglednosti varnostnih
tokokrogov dobro uporabiti  večfunkcijski varnostni modul.

V

Slika 2: Primer ročnega vklopa in ojačnja izhodnih kontaktov
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Varnost na strojih

kal za zasilni izklop, več svetlobnih zaves,
več dvoročnih vklopov, preprog,…).
Seveda bi lahko uporabili za vsako funkci-
jo svoj, specialni modul, a je taka rešitev
dražja in obsežnejša.

Včasih se šele med izdelavo stroja pokaže
potreba po novi, dodatni varnostni funk-
ciji. Če smo v zasnovi uporabili večfunk-
cijski modul, je razširitev zelo enostavna,
sicer pa je potrebno nabaviti, vgraditi in
povezati nove elemente.

Zgradba modula
Večfunkcijski varnostni modul je zgrajen
iz dveh neodvisnih redundantnih proce-
sorskih sklopov, ki se medsebojno nadzo-
rujeta. Modul je zato lahko uporabljen za
najzahtevnejše stroje, tj. stroje kategorije
4 po EN 954-1.

Start po odpravi vzroka izklopa (npr. ko
deaktiviramo tipkalo za izklop v sili) je
lahko avtomatičen ali pa lahko zahteva-
mo še ročni start. Izbiro med tema nači-
noma izvedemo s preklopniki na modu-
lu. Moduli so v  v izvedbi s tremi delovni-
mi izhodnimi kontakti ali z dvema delo-
vnima + enim mirnim kontaktom. Poleg
tega sta na modulu še dva polvodniška iz-

hoda za signalizacijo. Signalizacija je izve-
dena tudi z LED na modulu.

Če potrebujemo večje število izhodnih
kontaktov, ali če moramo z izhodnimi
kontakti vklapljati večje tokove, kot jih
prenesejo izhodni kontakti modula,
lahko na modul priključimo dva pomož-
na kontaktorja, ki morata imeti seveda
prisilno vodene kontakte. V povratno
vejo vežemo njune mirne kontakte.

Primeri uporabe
Sliki 2 in 3 prikazujeta primer uporabe z
večjim številom tipkal nujni stop, ter
kombinacijo svetlobnih zaves in tipkala
nujni stop. Obe vezavi sta dvokanalni,
vklop naprave pa je ročen s tipkalom. 

Na podoben način kot je prikazan na sliki
3 lahko uporabimo namesto svetlobnih
zaves tudi končna stikala za nadzor zaščit-
nih vrat, tipkala za dvoročni vklop, ali sti-
kalne preproge.

Podatke o modulu, uporabi in vezavah
lahko najdete v prospektih proizvajalca
(poglavje o varnostni tehniki), za morebi-
tne informacije, pa se lahko obrnete tudi
na naše sodelavce. A

Slika 3: Zaščita s svetlobnima zavesama in Nujnim stopom

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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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Brezkontaktna varnostna stikala CES

Informacije: SMM d.o.o., Jaskova 18, Maribor, tel.: 02 450 23 27

CES - Brezkontaktna
varnostna stikala

rva brezkontaktna varnostna stikala so se pojavila v letih 1998.
Proizvajalec Euchner, katerega zastopnik je podjetje SMM d.o.o.,
je bil med prvimi na področju razvoja brezkontaktnih varnostnih

stikal CES. S svojimi strokovnjaki tako s področja elektrotehnike, kakor
tudi drugih področji je sodeloval pri oblikovanju predpisov in utiranju
stikal v strojegradnjo. V tem času so si brezkontaktna stikala CES prido-
bila široko območje uporabe tako v težki, kakor tudi v lahki industriji.
Razvoj brezkontaktnih varnostnih stikal sega v leta razvoja inditifika-
cijskih sistemov, katerih dobavitelj je prav tako proizvajalec Euchner.
Stikala CES so uporabna povsod tam, kjer želimo doseči varen pristop
uporabnika k stroju ali napravi, kontrolo nevarnih gibov naprav oz.
strojev. Z uporabo stikal zagotovimo zahteve po stopnji zaščite 3,4 (po
EN 954-1).

Brezkontaktna varnostna stikala nam nudijo nasled-
nje prednosti:
• enostavna montaža,
• zavzamejo izredno malo montažnega prostora, 
• hitro in enostavno servisiranje, v primeru mehan-

ske poškodbe aktuatorja ali oddajno-čitalne
glave,

• enostavno ožičenje,
• izredno veliko število preklopov,
• neobčutljivost na vibracije stroja oz. naprav.

Brezkontaktna stikala CES (kratica izhaja iz besed Coded - kodirano, Electronic - elek-
tronsko Safety - varnostno, switch stikalo) so sestavljena iz treh komponent:
• kontrolne naprave,
• aktuatorja s kodirano masko,
• oddajne-čitalne glave.

V tujini se je sklopa oprijel strokovni izraz Transponder. Ime Transponder je se-
stavljeno iz pojmov "transmiter" (oddajnik) in "responder" (sprejemnik). Sam izraz opi-
suje princip delovanja stikala. Elektromagnetno polje oddajno-sprejemne postaje (bral-
na glava) prestreže aktuator. Aktuator dobljeni signal obdela, mu pripiše kodo in vrne
sprejemniku. Kontrolni člen proces oddajanja-sprejemanja nadzira in ob morebitni pre-
kinitvi signala javi napako.

KONTROLNE NAPRAVE

Proizvajalec Euchner, je za potrebe uporabnikov razvil večje število kontrolnih enot.
Med sabo se razlikujejo po številu priklopov aktuatorjev oz. oddajno-čitalnih glav,
kakor tudi po načinu montaže. S tem se je tako cenovno kakor tudi funkcionalno prila-
godil zahtevam uporabnika. 

Kontrolne naprave za vgradnjo v stikalno omaro:

Kontrolne naprave za vgradnjo v stikalno omaro so opremljene s priborom za monta-
žo na standardno letev DIN 46277-35mm, stopnjo zaščite IP 20.

P
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Brezkontaktna varnostna stikala CES

Ločimo dve izvedbi naprav:

Kontrolna naprava CES-A-ABA-01, se odlikuje po enostavni integraciji v PLC krmilje
ali relejno krmilje.  Namenjena je za priklop ene čitalne glave. Naprava je opremljena
z dvema relejnima izhodoma tokovne vzdržnosti 6A pri napetosti 24 VDC oz. 1.5A pri
napetosti 230VAC. 

S takšno preklopno karakteristiko, jo lahko priključimo neposredno na izvršne člene npr.
kontaktorje brez relejnih vmesnikov. Za prikaz delovnega režima je naprava opremlje-
ne z LED indikacijami STATUS, OUT, ERROR.  Histereza prenosa signala med oddajni-
kom in sprejemnikom je 15 mm.

Kontrolna naprava CES-A-AEA-04B, je
namenjena za uporabo v zahtevnejših ap-
likacijah. Uporabniku omogoča priklop šti-
rih oddajno-čitalnih glav. V napravi so po-
leg že prej omenjenih relejnih izhodov,
dodatno integrirani še štirje izhodi, kateri

uporabniku signalizirajo statusni nivo posamezne oddajne-čitalne glave. 

Na čelni strani naprave se nahajajo DIP stikala, s katerimi določimo število prekloplje-
nih oddajno-čitalnih glav, aktiviramo funkcijo kontrole kontaktov izvršnih členov, ter akti-
viramo START funkcijo. Za prikaz delovnega režima je naprava opremljena z LED indi-
kacijami  STATE, OUT, DIA. Histereza prenosa signala med oddajnikom in sprejemnikom je 15mm.

Kontrolna naprava za zunanjo montažo

Kontrolna naprava CES-A-C5E-01, se odlikuje z visoko stopnjo zaščite IP67 in je pri-
merna za neposredno montažo na konstrukcijo strojev oz. naprav. Dejansko je napra-
va kombinirana izvedba kontrolne naprave in oddajno-čitalne glave. 

Naprava je uporabljiva povsod tam, kjer se pojavi večje število med seboj neodvisno
nevarnih mest katera želimo kontrolirati in s tem preprečiti poškodbe uporabnika nap-
rav oz. strojev. Priklop naprave na krmilje je izvršen preko M12, 8-polnega konektorja.
Za priklop naprave, proizvajalec zahteva uporabo oplaščenega vodnika. Histereza
prenosa signala med oddajnikom in sprejemnikom je 20 mm. 

Aktuatorji, oddajno-bralne glave

Proizvajalec Euchner je za potrebe strojegradnje razvil večje število oddajno-čitalnih glav kakor tudi aktuatorjev. Med seboj se raz-
likujejo tako po obliki kakor tudi po izvedbi preklopa. Posebej bi na tem mestu izpostavili oddajno-čitalno glavo CES-A-LNA-__, ki
se poleg visoke stopnje IP zaščite odlikuje po vgradnji v eksplozijsko nevarna območja, saj nudijo stopnjo zaščite 2.

ZAKLJUČEK
V tem kratkem času, so si brezkontaktna stikala CES izborila svojo uporabno nišo na področju strojegradnje. Uporabna so povsod
tam, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti (razred 3,4), kjer je na voljo malo montažnega prostora ter kjer se med delovanjem stro-
jev pojavljajo visoke vibracije. Z visoko stopnjo zaščite IP67 ter eksplozijsko varno stopnjo zaščite 2 so uporabna tam,
kjer uporaba konvenkcionalnih stikal zaradi robustnosti in iskrenja med kontakti ni mogoča.

NNAAJJCCEENNEEJJŠŠIINNAAJJCCEENNEEJJŠŠII RREEFFIILLLLRREEFFIILLLL
ZZAAZZAA EEPPSSOONNEEPPSSOONN IINNKKJJEETTIINNKKJJEETT TTIISSKKAALLNNIIKKEE??TTIISSKKAALLNNIIKKEE??

Preverite na http://www.avtomatika.com ali pokličite 01/5428 570
Hydra & Co. d.o.o., Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana Dobrunje

A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Oprema za meritve nivojev

Ti nivoji so pa 
res "cool"

Pripravil: Vili Granda, univ.dipl.ing., Robotina d.o.o.

odjetje NIVELCO, ki je v lanskem letu praznovalo 25-letnico svo-
jega delovanja, vsako leto pripravi nekaj novosti s področja
nivojske tehnike, kar jih uvršča med vodilne proizvajalce na tem

področju v srednji Evropi.

P

Večletno sodelovanje s podjetjem Robotina d.o.o. je omogočilo tudi njihovo prisotnost
na slovenskem tržišču. Poslovno sodelovanje med podjetjema narašča iz leta v leto,
tako da se krepi tudi tehnična podpora in servis, kar omogoča učinkovito podporo pri
uporabnih rešitvah v industriji.

Nivojska stikala

Program nivojskih stikal, ki je sestavljen iz preprostih in
učinkovitih rešitev (od plovca do vibracijskih vilic) zagotavlja,
da lahko najdemo primerno nivojsko stikalo za vsako aplikaci-
jo v najrazličnejših industrijskih okoljih. Območje delovanja
pri ekstremnem mrazu (do -40°C) in povišanih temperaturah
(do 250°C) ter pritiskih do 40 barov zagotavlja širok izbor
rešitev. Načini mehanske priključitve pa sledijo trendom in standardom, ki se uvel-
javljajo pri vseh svetovnih proizvajalcih (navoji, prirobnice).

Nivojski senzorji

Sprotno spremljanje določenega nivoja je v praksi največkrat
povezano z izhodnim signalom 4 do 20 mA, območje
temepratur od -40 °C do 200 °C pa omogoča uporabnost v
najrazličnejših aplikacijah.

Ulrazvočni merilniki nivojev

V današnjem času prav ultrazvočni meriliki nivojev predstavl-
jajo najučinkovitejšo rešitev. Zaradi svoje prilagodljivosti in
možnosti programske podpore pri lažnih odbojih zagotavljajo
najbolj točne meritve brez neposrednega stika z višino mer-
jenega medija. Ob pravilni izbiri jih lahko uporabimo skoraj pri
vseh aplikacijah.
Več informacij: www.robotina.com, ww.nivelco.com

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

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

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Brezplačni seminar in šolanja NI

Zajemanje, analiza in
shranjevanje podatkov

Podjetje National Instrument je organiziralo brezplačni seminar

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

odjetje National Instrument d.o.o. je pripravilo enodnevni brez-
plačni seminar, ki se je odvijal v dveh dneh na dveh lokacijah -
19. februarja v Ljubljani in 20. februarja 2003 v Celju. Udeleženci

so se lahko seznanili z možnostmi zajemanja podatkov v nekem
časovnem obdobju, pretvarjanja podatkov v digitalnoobliko in shran-
jevanje le teh v elektronski obliki.

P
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Seminar, ki je bil v
Ljubljani organiziran
v okviru Gospodar-
ske zbornice Slove-
nije, je bil namenjen
vsem, ki želijo izkori-
stiti moč svojega ra-
čunalnika za zajema-
nje, analizo in shran-
jevanje podatkov. 

Teme seminarjev so
bile naslednje:

• Trendi in tehnolo-
gije pri zajemanju
podatkov

• Osnovne aplikacije za zajemanje in
shranjevanje podatkov

• Razvoj aplikacij za zajemanje velikega
števila signalov

• Porazdeljene aplikacije za zajemanje
podatkov in uporabo spleta

• Analiza in kreiranje poročil

Organizator je poleg programske opre-
me prikazal tudi računalniško opremo in
krmilnike s sondami, na kateri so so si
udeleženci seminarja v živo ogledali mo-
žnosti zajemanja in pretvarjanja podat-
kov 

V nadaljevanju si lahko ogledate še druge
tečaje, ki jih organizira podjetje National
Instruments d.o.o..

ŠOLANJA National Instruments

LabVIEW Basics I

Tečaj LabVIEW Basics I nas seznani z de-
lovnim okoljem, z zmožnostmi programa
in s konceptom podatkovno vodenega
izvajanja (dataflow programiranje). Po
zaključenem tečaju lahko sami razvijamo
aplikacije, ki zajemajo, procesirajo, prika-
zujejo in shranjujejo podatke iz realnega
sveta. 
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NI - Izobraževanja

Tečaj je zasnovan tako, da novo znanje
takoj uporabimo na konkretnih primerih
in tako v zelo kratkem času osvojimo pro-
gramiranje z LabVIEW-jem. 

LabVIEW Basics II 
Tečaj LabVIEW Basics II nadgrajuje pred-
hodna znanja in nas pripravi na izgrad-
njo samostojnih aplikacij v LabVIEW-ju.
Tečaj zajema predstavitev primernih teh-
nik načrtovanja, razvoj celotnih Lab-
VIEW rešitev, DataSocket tehnologijo,
delo z binarnimi datotekami, optimizaci-
jo hitrosti izvajanja in porabe pomnilni-
ka ter delo v mreži. 

LabVIEW DAQ&SC 
Tečaj LabVIEW DAQ&SC (Data Acquisi-

tion in Signal Condition) nas z LabVIEW-
jem, vgradnimi vmesniki in SCXI opre-
mo za kondicioniranje signalov, nauči os-
nove zajemanja in kondicioniranja signa-
lov z računalnikom. 

Razpisani termini:

25.-27. Februar LabVIEW Basics I 

04.-06. Marec LabVIEW DAQ&SC 

25.-27. Marec LabVIEW DAQ&SC 

02.-03. April LabVIEW Basics II 

22.-24. April LabVIEW DAQ&SC 

06.-08. Maj LabVIEW Basics I 

20.-21. Maj LabVIEW Basics II 

20.-21. Maj LabVIEW DAQ&SC 

17.-19. Junji LabVIEW Basics I

Prijave oz. zahteve za ponudbe pošljite
na andreja.dular@ni.com. 

Zaradi pravočasnega naročanja literature
je željena prijava vsaj 10-14 dni pred raz-
pisanim terminom. Tečaji potekajo na
sedežu podjetja National Instruments,
Kosovelova 15, Celje. 

Pregled ostalih šolanj National Instru-
ments je na spletni strani http://sine.ni.

com/apps/we/nioc.vp?cid=10548&lang

=US, za časovni termin in ostale informa-
cije pa prosimo pokličite 03 425 42 00
oz. kontaktirajte preko elektronske poš-
te. A
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TELEKOMUNIKACIJE - Komunikacijska oprema za računalniška omrežja

Informacije: Piero Bottini , Allied Telesis International SA, Phone: +41 91 69 76 900

Podjetje Allied Telesyn je 11. februarja na Dunaju predstavilo svojo
novo serijo L2/L4-stikal AT-8700XL, idealno izbiro za večpredstav-
ne ter realno časovne aplikacije v vsakršnem okolju. Novi izdelki
predstavljajo nadgradnjo že tako bogatega nabora stikalnih reši-
tev podjetja Allied Telesyn ter odličen dodatek temeljnim stikalnim
rešitvam za aplikacije v omrežjih LAN, WAN in MAN, zbranim v dru-
žinah AT-9800 in AT-SB4000 SwitchBlade.

Na obrobju omrežja potreba po združevanju video, glasovnega ter drugih vrst
prometa narekuje čim krajša obdobja latentnosti naprav, kar stikala družine AT-
8700XL zagotavljajo prav z zmogljivostmi, do sedaj uporabljenimi v glavnem na sred-
njih povezovalnih omrežnih ravneh, s čimer omogočajo učinkovitejše in cenovno
ugodnejše upravljanje prometa. 

Stikala serije AT-8700XL namreč temeljijo na tehnologiji, ki je bila s precejšnjim uspe-
hom uporabljena v družini izdelkov Rapier, to pa odlikujejo izjemno napredna orodja

za upravljanje kakovosti storitev (QoS, Quality of Service). Med temi velja omeniti
možnosti določanja prioritet različnim vrstam prometa, opredeljevanja omejitev
pasovne širine, določanja štirih vrst prioritete prometa, podporo protokolom DiffServ
(Differentiated Services), VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) in OSPF (Open
Shortest Path First), možnost določanja do 255 VLAN-omrežij, zgoščevanja povezav ter
upravljanja in nadzorovanja prometa na več lokacijah hkrati.  

Stikala družine AT-8700XL je moč uporabiti tudi kot stikalno rešitev za povezovanje
omrežij VLAN, kar omogoča možnost omejevanja pretoka podatkov v omrežju. Poleg
vseh zgoraj naštetih zmogljivosti družino izdelkov AT-8700XL odlikujejo še napredne
varnostne rešitve ter SNMP-funkcije za upravljanje in nadzor omrežja. V stikalih
družine AT-8700XL je nameščen večprotokolni operacijski sistem AlliedWare, ki je
skupen vsem rešitvam podjetja Allied Telesyn za tretjo omrežno raven, kot so serije
izdelkov Rapier, AT-9800 in AT-SB4000 SwitchBlade.

Družina stikal AT-8700 ima enoletno garancijo Net.Cover Basic Plus, ki vključuje širok
nabor storitev Allied Telesis International Services ter zagotavlja hitro nadomestilo
morebitnih pokvarjenih izdelkov pa tudi brezplačne nadgradnje in spletno ter tele-
fonsko tehnično podporo v mnogih državah Evrope.

Stikala serije AT-8700 so na voljo od januarja, in sicer po naslednjih cenah:
• AT-8724XL - L2/L4-stikalo s štiriindvajsetimi priključki 10/100TX ter z dvema pri-

ključkoma Gigabit ... 332.856,00 SIT
• AT-8748XL - L2/L4-stikalo z oseminštiridesetimi priključki 10/100TX ter dvema pri-

ključkoma Gigabit ... 591.281,70 SIT A

Allied Telesyn prevzema
pobudo na trgu stikalnih rešitev
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Varovanje dostopa z varnostnimi zavesami

V nadaljevanju si oglejmo lastnosti varnostnih
svetlobnih zaves:

Cona zaznavanja

Cona zaznavanja svetlobne zavese je podana z
višino in širino, znotraj katere bo moč zaznati
prisotnost testnega vzorca.

Sposobnost zaznavanja

Sposobnost zaznavanja (ODC) po EN61496 je
funkcija parametrov, podanih s strani proizva-
jalca, ki določajo najmanjše dovoljene dimen-
zije predmeta, ki bo še zanesljivo sprožil opto-
elektronsko zaščito svetlobne zavese. 

Kriteriji za izbiro svetlobne zavese

Da bi korektno določili lastnosti in s tem
model varnostne svetlobne zavese, moramo
poznati nekatere kriterija, ki jih mora takšna
zavesa izpolnjevati:

Določitev cone zaznavanja.
Določitev ODC:
• zaščita prstov in roke,
• zaščita telesa.

Določitev varnostne kategorije (glejte do-
datek “Smernice in standardi) zaščitne sve-
tlobne zavese.

Določitev varnostne razdalje  od  svetlobne
zavese do nevarnega področja.

Kategorije

Tako kategorija 4 (Cat 4 po EN954) specifika-
cije določajo zahtevane lastnosti svetlobnih
zaves na hidravličnih in mehanskih stiskalni-
cah, strojih za obdelavo lesa, stiskalnic za vle-
čenje in formiranje, tiskarske stroje, rezalnike,
avtomatska kladiva, stroje za krivljenje, robot-
ske aktuatorje itd.

Kategorija 2/3 (Cat 2
/3 po EN954) specifi-
kacije določajo zahte-
vane varnostne pogo-
je na strojih za paleti-
zacijo in depaletizaci-
jo, pakiranje, samodejni transport itd. 

Temu ustrezno sta namenjeni tudi dve družini
svetlobnih zaves; Artscan 5000WD, ki sodi v
kategorijo 4 (Cat 4) in 5000 AP, APL in APT
WR, ki ustrezajo specifikacijam kategorije 2/3
(Cat2/3) ter družina Artscan 7000, ki ustreza
varnostnim zahtevam kategorije 4 (Cat 4). 

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

VVaarrnnoossttnnee  ssvveettlloobbnnee  zzaavveessee  ddrruužžiinnee  AArrttSSccaann
arnostne zavese so aktiven optoelektronski zaščitni element, ki je sestavljen iz enega ali več
oddajnih in sprejemnih elementov, ki so razporejeni tako, da oblikujejo cono zaznavanja, v
kateri lahko zaznavamo prehode predmetov. Možnosti zaznavanja (najmanjša velikost pred-

meta, dimenzije cone itd) poda proizvajalec svetlobne zavese.

V
Smernice in standardi
Evropske smernice in stan-
dardi, veljavni za naprave v
splošnem se delijo na:

skupino A (splošni
standardi, kot npr. EN
1050 - določitev tveganj
in EN292 - varnost stro-
jev, osnovni principi načr-
tovanja strojev)
skupino B, ki se deli na
bolj specifični podskupi-
ni:
• B1 (EN999-pozicioni-
ranje zaščitne opreme
glede na hitrost približe-
vanja čleveškega telesa,
EN954 - varnostni deli
nadzornih sistemov, EN
60204 - električna var-
nost strojev)
• B2 (IEC61496-1 ele-
ktro občutljiva zaščitna
oprema-osnovne zahteve
in testi, IEC61496-2 elek-
troobčutljiva zaščitna op-
rema - posebne zahteve
za opremo, ki uporablja
aktivno optoelektronsko
zaščito)
skupino C, ki zajema
specifične stroje (EN
692 - mehanske stiskalni-
ce - varnost, EN693 - hi-
dravlične stiskalnice-var-
nost, EN415-4 - varnost
pakirnih strojev/paletiza-
cija in depaletizacija, EN
775-industrijski roboti)

Skupina C ima prioriteto
pred skupinama A in B. Če
pa za določeno aplikacijo ni
ustreznega standarda iz sku-
pine C, lahko dosežemo
ustreznost z upoštevanjem
standardov iz skupin A in B.

Družina ArtScan 5000

Družina ArtScan 7000
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AVTOMATIZACIJA STROJEV - Varovanje dostopa z varnostnimi zavesami

Glavne lastnosti
Indikatorske LED za Diagnostiko &
Status
Kontrola zaščite in zaščitni rele sta pri
vseh modelih integrirana v ohišje
Enostavna namestitev in nastavljanje
Funkcija MUTE na vseh modelih
Vključen MUTE senzor na T & L modelih
Največ 15 svetlobnih snopov
Stopnja IP zaščite: IP66
Opcijska enota za daljin-
sko upravljanje (Remote
Control Unit - RCU)
EC spričevalo 
EC deklaracijo o ustrez-
nosti

Ravni modeli
Artscan 5000 serijo odliku-
jejo modeli z 2-15 žarki z

dosegom do 15 m oziroma do 30 m pri
"ED" modelih, vsi pa imajo tudi funkcijo
"MUTE". Višina cone zaznavanja je od 300
mm do 1200 mm.

“T” in “L” modeli
Serija 7000 ima posebno zunanjo nadzor-
no enoto, na katero priklopimo tako sp-
rejemno in oddajno enoto kot tudi nad-
zorovano napravo. Cona zaznavanja je pri

seriji 7000 lahko visoka od
175 mm do 2071 mm, zno-
traj katere imamo lahko od
dveh do 112 žarkov. Razda-
lja med oddajno in sprejem-
no enoto je lahko od 0.5 m
do 15 m (nastavljivo z mik-
rostikali). 
Serija 7000 spada v  katego-
rijo 4 (EN954 Cat. 4). A

Tabela 1 - Diagram za izbiro modela svetlobnih zaves po kriteriju kategorije
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MOTORSKI POGONI - Frekvenčni krmilniki PowerFlex 4

llen-Bradley PowerFlex 4 frekvenčni krmilnik za izmenič-
ne motorje ponuja cenovno ugoden nadzor hitrosti za

moči od 0.2 do 3.7 kW in zanesljivost brez konkurence.

PowerFlex 4 je načrtovan za aplikacije kot so obdelovalni stroji,
ventilatorji, črpalke, tekoči trakovi in drugi sistemi za transport
materiala.  V treh  velikostih ohišja pokriva moči od 0,2 do 3,7
kW, z enofaznim ali trofaznim priključkom.

Slika 1 - PowerFlex 4: Priključi & pozabi!

PowerFlex 4 ima integrirano tipkovnico, 4 mest-
ni LED  prikazovalnik z dodatnimi desetimi LED

diodami ter potenciometer za spreminjanje števila vrtljajev.
Tipkovnica omogoča osnoven nadzor motorja s tipkami START,
STOP in SMER VRTENJA  ter nastavitve parametrov. Teh ima na-
prava 68, razdeljeni pa so tri funkcionalne skupine: prikaz,
osnovne nastavitve (Basic) in napredne nastavitve (Advan-
ced). Osnovnih nastavitev je deset, z njimi pa napravo zelo hitro
pripravimo za delo, če nimamo posebnih zahtev. Navadno
zadostujejo že tovarniško nastavljene vrednosti! 

Kompaktno ohišje lahko montiramo na DIN letev ali direktno z
vijaki.  Hladilno rebro je na zadnji strani, hlajeno z vertikalnim
zračnim tokom.  Ta konstrukcija dopušča, da lahko (že tako 'mi-
kro') ohišja montiramo skupaj brez presledkov (ZeroStacking™).
Kjer so zahteve okolja večje, lahko hladilni element namestimo
tudi zunaj stikalne omare, sam krmilnik pa ustrezno zaščitimo.

Slika 2 - Montaža na zu-
nanje hladilno telo

Priključevanje je prepros-
to. Ko snamemo plastični
zaščitni pokrov, so pri-
ključne sponke za napa-

janje, motor ter krmilne signale pri roki, prav tako pa priključna
shema! 

Na voljo so vhodi za start, stop in naprej
/nazaj tipke, ki jih lahko povežemo v
skupni izvor (source) ali skupni ponor (dr-
ain), kar izberemo s posebnim stikalom.
Poleg teh lahko dva vhoda nastavimo za
proženje dodatnih funkcij, ki jih potrebuje-
mo. Možnosti so: vklop dodatnega pos-
peška/pojemka, izbira ene od štirih pred-
nastavitev hitrosti, brisanje ali postavljan-

je statusa napake in izbira reference (lokalna, daljinska ali preko
komunikacijskega porta). Analogni vhod podpira tako napeto-
stno (0-10V) kot tokov-
no (4-20 mA) kontrolo
hitrosti, referenčni vir
je lahko preprost po-
tenciometer ali pa
krmilni sistem. Vgraje-
ni rele ima normalno
odprt in normalno za-
prt kontakt, proženje
izberemo med nasled-
njimi dogodki: Krmil-
nik je v pripravljenosti,
motor je dosegel kon-
čno hitrost, motor je v
teku, smer vretnja, hit-
rost je večja od X Hz,
pospešek/pojemek ni
dosežen, prekoračitev
toka, prekoračitev na-
petosti in preseženo število poskusov zagona.

Klub temu, da je PowerFlex 4 okrnjena izvedba družine Power-
Flex, pa najdemo pod pokrovom tudi komunikacijski vmesnik
RS485. Tega lahko povežemo z zunanjim modulom s tipovnico
in prikazovalnikom (remote keypad), sam krmilnik pa je nato
vgrajen nekaj metrov daleč. Ker je nastavljanje parametrov za
več enakih krmilnikov zamudno, uporabimo funkcijo CopyCat in
preko kabla pretočimo nastavitve v ostale enote, ali pa jih shra-
nimo v računalnik. 

Za povezavo za računalnikom potrebujemo RS485/RS232 pre-
tvornik ter seveda programsko orodje. Brezplačno si lahko s
spleta prenesemo program DriveExplorerLite™ (http://www.ab.
com/drives/driveexplorer/index.html), ki služi pregledovanju,
urejanju in shranjevanju parametrov za vse frekvenčne krmilnike
Allen-Bradley. 
Prav tako je brezplačna različica za Windows CE, namenjena
dlačnim računalnikom. Nenazdnje lahko z RS485 vmesnikom
PowerFlex 4 vključimo v sistem avtomatizacije s krmilniki Allen-
Bradley SLC500 ali ControlLogix5550.

Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o., zigap@tehna.si

Frekvenčni krmilnik PowerFlex 4

A

Slika 2 - Priključne sponke

Tabela 1 - Frekvenčni krmilniki PowerFlex za razpon moči od 0.2 do 3.7 kW
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MOTORSKI POGONI - Frekvenčni krmilniki PowerFlex 4

Slika 4 - V navezi z
osebnim računalni-
kom

Slika 5 - Program
DriveExplorer in
parametri

Navor je konstan-
ten čez celo ob-
močje hitrosti, ki
se jo da odlično
regulirati tudi pri
večjih obremenitvi
ali nizkih obratih.
Motor v vseh po-
gojih deluje stabil-
no in lahko starta

z do 150% bremenom. Obratovanje dopušča 150% preobremenitev za 60 sekund,
oziroma 200% za 3 sekunde. Frekvenca PWM je nastavljiva do 16 kHz, ventilator pa
se v mirovanju ustavi, zato je delo-
vanje tiho. Zagonski čas je zelo kra-
tek, do 12 ms z 2ms ponovljivostjo,
uporabno torej tudi za aplikacije v
pakirni industriji ter preproste apli-
kacije z pozicioniranjem. Diagnosti-
ka naprave je podprta z dvema sen-
zorjema za delovni tok in enim za
ozemljitveni tok.

Za dinamično zaviranje je v PowerFlex 4 že vgrajen sedmi tranzistor IGBT, opcijsko pa
tudi zaviralni upor. Kjer so zaviralni cikli krajši pa je na voljo zunanji, močnejši zaviral-
ni upor.

Slika 7 - Eksterni
zaviralni upori razli-
čnih moči

Kaj pa EMC? Eno-
fazne variante im-
ajo vgrajen filter
za elektromagnet-

ne motnje, trifazne krmilnike pa opremimo z zunanjim filtrom, ki se prilega ohišju in pra-
ktično ne zavzema dodatnega prostora.
PowerFlex odlikuje robustnost frekvenčnih krmilnikov Allen-Bradley ter zagotavlja leta
in leta delovanja brez okvar in prekinitev. A

Slika 6 - Karakteristika navora
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AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Zlaganje magnetov s pomočjo robotov

Za zlaganje na pladnje smo izbrali robota Fanuc LR Mate 200.
Zakaj smo izbrali robota in ne kakšen enostavnejši manipula-
tor?  Seveda zaradi večje fleksibilnosti in ker je magnete potreb-
no zložiti na okrogle pladnje, kar je s programsko opremo
robotovega krmilnika možno zgledno realizirati. Na sliki 1 je
prikazan robot med prijemom.

Slika 1 - Robot med prijemom

Stiskanje

Mehanska stiskalnica, ki smo jo nadgradili z avtomatskim pol-
nilnim sistemom, nadzorom sile stiskanja,… (že opisano v pred-
hodnih številkah revije) stiska magnete iz magnetnega prahu v
želeno obliko magnetov. Število stiskov stiskalnice mora biti
usklajeno s hitrostjo zlaganja magnetov - hitrostjo robota, da ne
prihaja do nepotrebnih čakanj ali prevelikega števila čakajočih
magnetov. 

Transport magnetov

S stiskalnice je stisnjene magnete potrebno "pripeljati" do robo-
tske celice in poskrbeti za pravilno orientacijo. 

Na matrično ploščo orodja stiskalnice je bilo potrebno dogra-
diti usmerjevalne elemente in nosilec drče. Magnete po izmetu
iz matrice dozirni čevelj odriva proti robu matrične plošče. Na
robu matrične plošče je vpeta drča (slika 2), po kateri se mag-
neti spustijo do transportnega traku. Transportni trak pripelje
magnete približno v sredino delovnega prostora robota. Konec
traku je tudi mesto prijema, kjer robot prime magnete. 

Hitrost transportnega traku je nastavljiva, kar omogoča
enakomerno doziranje magnetov robotu. 

Slika 2 - Drča

Robotska celica

Srce robotske celice je Fanuc-ov 3 kg robot s 6 prostostnimi
stopnjami. Največji radij delovnega prostora je 700 mm, kar
seveda pomeni, da morajo biti vsi elementi robotske celice zno-
traj tega območja. Prijemanju magnetov je namenjeno stan-
dardno pnevmatsko dvoprstno prijemalo. Elektropnevmatski
ventil za aktiviranje prijemala se nahaja kar v ohišju robota,
tako, da ni na robotu nobenih pnevmatskih vodov. So pa seveda
od vrha robota do prijemala.

Poleg robota se v robotski celici nahaja še 5 pladnjev na katere
robot zlaga magnete, transportni trak in senzorski elementi. 

Procesni cikel

Ko se pojavi na digitalnem vhodu robotovega krmilnika signal
za prisotnost magnetov na koncu traku, jih robot prime in
položi na pladenj. Pladnjev je 5 in robot prične z zlaganjem pri
prvem (če so bili pred pričetkom delovanja vsi pladnji zamen-
jani oz. so prazni). Zlagati začne na zunanjem robu. Ko zloži
zunanjo vrsto se pomakne za nekaj več kot širino magneta proti
centru pladnja (slika5). S pomikanjem proti sredini pladnja se
spreminja tudi višina točke odpusta magneta, ker so pladnji
ukrivljeni. Do te deformacije pladnjev pride pri termični obde-
lavi - sintranju magnetov, kjer temperature presegajo 1000 °C.
Ko je pladenj zložen, na upravljalnem pultu zasveti ustrezna sig-
nalna lučka, ki signalizira, da je zlaganje na pladenj konačano.
Ko tako robot zloži vseh 5 pladnjev, je potreben poseg opera-
terja, da zamenja pladnje, kar se zgodi približno na vsakih 45
min. 

Avtor: Mitja Pregelj, dipl. inž., Magneti Ljubljana d.d.

Zlaganje magnetov s pomočjo robota
želji po popolni avtomatizaciji proizvodnje smo avtomatizaciji delovanja stiskalnic in vakuum-

skih sinter peči dodali še zlaganje magnetov. Magnete, podkvaste oblike, ki pridejo iz stiskalni-
ce, zloži robot na pladnje, ki gredo v sinter peči za sintranje. Tako smo avtomatizirali tudi zla-

ganje na pladnje, ki je do sedaj potekalo ročno.

V
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Pozicije pladnjev na mizi so določene s centrirnimi čepi, na
katere sede sredinska luknja pladnjev (slika 5). Za zaznavanje
prisotnosti posameznih pladnjev na mizi pa skrbijo optični sen-
zorji. Če pladnja ni na poziciji, sveti kontrolna lučka, in robot
pri zlaganju ta pladenj (pozicijo) preskoči ter gre na naslednje-
ga (kot takrat ko je pladenj že zložen - poln). 

Vodenje procesa zlaganja

Ker za opisano realizacijo zlaganja magnetov nismo potrebovali
poleg robota nobene zahtevne naprave, je celotno vodenje pre-
puščeno krmilniku robota. Krmilnik omogoča enostavno
razširitev perifernega naslovnega prostora na 32 digitalnih vho-
dov in izhodov, kar je v našem primeru povsem zadostovalo.
Krmilno omaro robota in  upravljalni pult vidimo na sliki 4. 

Slika 4 - Uprav-
ljalni pult in krmilna
omara robota 

Ker programska oprema robota ni vsebovala paletizacije, s kate-
ro bi se dalo enostavno rešiti zlaganje v krogu, smo razvili svoj

algoritem, ki omogoča zlaganje na pladnje poljubnih premerov
in ukrivljenosti. Za vsako vrsto odlaganja na pladnju je moč
določiti višino odpusta.  

Slika5 - Pladenj med zlaganjem

Omenjena ukrivljenost pladnjev pa zahteva ne le spremenljivo
točko odpusta, ampak tudi določeno smer približevanja točki
odpusta in poravnavo. Dosegli smo, da robot pravilno zloži
magnete tudi na pladnje, ki so ukrivlljeni do 5 mm, kot je vidno
na sliki 6.

Slika 6 - Ukrivljenost pladnjev

Zaključek

Ker je robotska cel-
ica povezana le z
eno stiskalnico, je
ob morebitnem za-
stoju stiskalnice ali
menjavi orodja ne-
izkoriščena. 

V prihodnje domo
dodali povezavo do
še ene stiskalnice
in tako povečali za-
sedenost robotske
celice. A

Slika 3 - Robot med zlaganjem
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Kljub takšnim ogromnim količinam vgrajenih optičnih vlaken
in njihovi navidez neskončni prenosni kapaciteti (v primerjavi
z bakrom), se je v zadnjih letih začel pojavljati problem optičnih
ozkih grl, oz. pomanjkanja prenosne kapacitete na določenih
segmentih obstoječih optičnih omrežij. Razlogi za to so po eni
strani v izjemnemu razvoju interneta in povečanju prometa
zahtevnih in raznovrstnih vsebin in po drugi v dejstvu, da so v
nekaterih segmentih omrežij vgrajeni optični kabli z zelo majh-
nim številom vlaken (npr. 4 do 8).

Reševanje problema povečanja prenosne kapacitete optičnega
vlakna se danes v glavnem izvaja na dva načina - s povečanjem
prenosne bitne hitrosti (z 2,5 oz.10 Gb/s proti 40 Gb/s) ter s
pomočjo večbarvnega optičnega multipleksiranja, ki omogoča
hkratni prenos več optičnih ("barvno" različnih) signalov po
istemu optičnemu vlaknu.

Z uporabo kombinacije obeh načinov, se danes že komercialno
dosegajo vrednosti prenosnih kapacitet optičnega vlakna, ki
presegajo tudi 400Gb/s, za kratke dosege pa (teoretično) sega-
jo že globoko v Tb/s področje.

Večbarvno optično multipleksiranje
Princip večbarvnega optičnega multipleksiranja (WDM -
Wavelength Division Multiplexing) je shematsko prikazan na
sliki 1. 

Slika 1 - WDM - imenovan tudi valovno-dolžinsko multipleksiranje

Ključne komponente WDM sistema so na oddajni strani laserski
izvori, elektrooptični ("raznobarvni") modulatorji, optični
sklopniki in ojačevalniki, na sprejemni strani pa optični ojače-
valniki, delilniki in pasovna sita ("barvni filtri") ter optoelek-
tronski sprejemniki (pin fotodiode). 

Bistvene razlike glede na "enobarvne" prenosne sisteme so v
E/O modulatorjih, optičnih sklopnikih, delilnikih in pasovnih
filtrih, ki omogočajo optično multipleksiranje.

Obstaja široka paleta WDM sistemov - od najenostavnejših (za
dve valovne dolžini - tudi za dupleksno komunikacijo po enem
vlaknu) do zelo kompleksnih (in dragih) sistemov z več kot 100
izhodnimi "barvami" - vendar jih v glavnem delimo na t.i.
CWDM (coarse - grobe) in DWDM (dense - goste) sisteme, ki so
tudi že širše uveljavljeni in standardizirani.

Slika 2 - Primerjava CWDM - DWDM gostote optičnih valovnih dolžin

DWDM standardizacija frekvenčne mreže kanalov v S, C in L
pasovih (oknih) je bila opravljena že pred kakšnim letom (ITU
G.692), medtem ko je CWDM standardizacija še zelo sveža. Na
sestanku ITU-T-jeve študijske skupine 15, ki je bil 10. maja 2002
v Ženevi, je dosežen dogovor glede frekvenčne mreže in je
G.cdwm postal G.694.2.

Slika 3 - Standardizacija DWDM in CDWM kanalov

DWDM sistemi nedvomno nudijo največje možno povečanje
prenosne kapacitete optičnega vlakna, vendar so tehnično
zahtevni in zaenkrat še zelo dragi. Kot le eden od primerov
zahtevnosti omenimo temperaturne vplive na stabilnost posa-
mezne izhodne valovne dolžine, ki ga ponazarja slika 4. 
Kot je iz slike 4 razvidno, že dnevno nihanje temperature okolja
v nekontroliranih pogojih, bi lahko onemogočalo delovanje
DWDM-a, zato so izvori namenjeni tej tehnologiji temperaturno
kompenzirani (hlajeni) in že zato tudi večkrat dražji in energet-

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

Povečanje prenosne kapacitete optičnega vlakna 

Tehnologija optičnih komunikacij je doživela nagel razvoj v zadnjih desetih letih, optična teleko-
munikacijska omrežja pa so danes poglavitni medij prenosa vse bolj zahtevnih informacijskih
vsebin. Na koncu devetdesetih, ko so vlaganja v optično infrastrukturo v svetu doživljala svoj

vrhunec se je letno v omrežja vgrajevalo več kot 70 milijonov kilometrov vlaken, v Evropi pa se je,
samo v obdobju 1998 - 2002, v optična omrežja instaliralo več kot 17 milijonov kilometrov vlaken
(KMI, 2002).

V
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sko bolj požrešni od nehlajenih laserjev za CWDM. Na spodnji
strani slike 4 sta prikazana primera laserskih izvorov za DWDM

(levo) in CWDM (desno) sisteme. Upoštevaje standardni 20
nanometrski razmik med kanali ter razpoložljiv obseg valovnih
dolžin prepustnosti optičnega vlakna (1260 do 1625 nm, oz.
pasovi: O, E, S, C, L, U, glej sl.3), je s pomočjo CWDM tehnologi-
je možno hkrati prenašati od 11 do 16 optičnih kanalov, oz. do
16 krat povečati prenosno kapaciteto optičnega vlakna, kar
zadošča za veliko večino današnjih potreb.
Uporabno število kanalov (11 ali 16) je odvisno od tipa uporab-
ljenega (oz. že vgrajenega) optičnega vlakna. Navadno (G.652)
optično vlakno ima v E pasu (1360 do 1460 nm) izjemno slabo
prepustnost, oz. visoko dušenje, ki je posledica vsebnosti vod-
nih molekul v optičnemu vlaknu (t.i. "water peak" ali "vodna
cona dušenja"). Po večletnih naporih je proizvajalcem uspelo
(prvič leta 1998 v Bellovih laboratorijih za firmo OFS) izdelati
optična vlakna brez vodne cone dušenja (ZWPF - Zero Water

Peak Fibre), ki omogočajo izkoriščanje E pasu valovnih dolžin.

ZWPF optična vlakna
Diagram prepustne funkcije optičnega vlakna brez vodne cone
dušenja prikazan na sliki 5 nazorno kaže razliko med navadnim
in ZWPF vlaknom.
Odpiranje E pasu za prenos povečuje razpoložljivo kapaciteto
za več kot 50%, ob ohranitvi vseh ostalih standardnih lastnosti
navadnega vlakna. ZWPF vlakna so "navzdol kompatibilna" z
navadnimi G.652 vlakni, so že standardizirana (G.652.C in IEC
60793-2 B1.3) in uspešno preizkušena na dolgotrajno stabilnost
prenosne karakteristike (pospešeno H2 staranje kabliranih vla-
ken ne degradira prenosne funkcije).

Slika 4 - Sprememba izhodne valovne dolžine glede na temperaturo
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Slika 5 - Karakteristika prepustnosti ZWPF vlakna

Optimalna rešitev povečanja kapacitete vlakna: CWDM +ZWPF
Z uporabo obeh zgoraj predstavljenih tehnologij je možno maksimalno (16x) poveča-
ti prenosno kapaciteto para optičnih vlaken, ter hkrati doseči optimalno razmerje uči-
nek - cena. 

Slika 6 - Optimalen "iztržek" razpoložljivega spektra - 16 kanalov

Sicer je res, da so problemi ozkih optičnih grl danes prisotni na starejših omrežjih, ki
nimajo vgrajenih ZWPF vlaken, in na katerih se ne da doseči kombiniranega učinka
obeh tehnologij, vendar je vseeno treba, pri graditvi novih optičnih omrežij, imeti v
mislih inherentno večjo kapaciteto ZWPF vlaken, kljub temu, da se v današnja omrež-
ja vgrajujejo kabli z relativno velikimi števili (72, 96, 144 in več) vlaken.
Izkušnje namreč kažejo, da je strošek izgradnje omrežja ponavadi največji del investi-
cije, ter da se infrastruktura omrežja (prenosne poti) gradijo za dolgoročno uporabo
(25 in več let), medtem ko se ostala optoelektronska oprema veliko hitreje spreminja
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in obnavlja. Za polno izkoriščenje investi-
cije v infrastrukturo omrežja je izjemno
pomembno upoštevati razširitveni po-
tencial vgrajenih optičnih vlaken, ki bo
omogočal zahteve po kapaciteti prenosa
čez 25 let.

Zgled povečanja prenosne
kapacitete para optičnih vlaken
CWDM tehnologija omogoča enostavno
in postopno nadgrajevanje obstoječe
optične infrastrukture. 
V najbolj preprostem primeru optične
povezave dveh točk (vozlišč), med kateri-
mi se po enemu paru vlaken prenaša
SDH (STM-16) promet in je prenosna
kapaciteta že zapolnjena, je npr. nastopi-
la potreba po prenosu digitalnega video
signala (npr. 170 Mb/s) po isti prenosni
poti.

Zadeva je enostavno rešljiva tako, da
obstoječi prenosni sistem nadgradimo s
CDWM sistemom, ki poleg para optičnih
multiplekserjev vsebuje le še dva para
optičnih prenosnih enot (dve barvi). 

Ko nastopi nova potreba po dodatnem
prenosu, npr. z ATM tehnologijo, se eno-
stavno na obstoječi CWDM sistem doda
tretja barva (še en par prenosnih enot
tretje barve). Za nove storitve (Giga
Ethernet, ESCON, Fibre Channel, glej
sliko 7) se postopno dodajajo nove bar-
ve, kakor potreba nastaja, do zapolnitve
fizične kapacitete optičnega multiplek-
serja (v primeru Transmode opreme je to
8 kanalov - barv, za kanale od 9 do 16
barv pa se kaskadno veže še en opto-

mux). Ker so prenosne enote "transpa-
rentne" glede na protokol, se lahko kate-
ra koli barva uporabi za katero koli vsebi-
no prenosa. Podobno velja tudi za bolj
kompleksne konfiguracije omrežij (npr.
obroče z odcepnimi vozlišči), le da tam v
vozliščih, v sestavi CWDM sistemov na-
stopajo še odvzemno-dodajalne (add-

drop) enote, ki v promet vključujejo, oz.
iz njega izločajo posamezne barve.

Zaključek
Optimalna rešitev za povečanje prenos-
ne kapacitete optičnih vlaken je uporaba
CWDM tehnologije grobega optičnega
multipleksiranja, kombinirana z izbiro
ZWPF vlaken (kjer je to možno). Ta reši-
tev nudi postopno povečevanje kapacite-
te prenosa in relativno nizko začetno
investicijo, kar investitorju omogoča, da

povečuje kapacite-
to z rastjo prometa
/potrebe ("Pay-as-

you-grow" strategi-
ja) in ne v velikih
korakih, kjer bi po
vsakem večjem ko-
raku imel presežne,
oz. neizkoriščene
kapacitete.
V primeru graditve

novega optičnega omrežja je le-to nujno
potrebno projektirati z zavedanjem o raz-
širitvenem potencialu prenosnega medi-
ja (ZWPF vlaken).
Čeprav zelo mladi, sta tako CWDM, kot

tudi ZWPF tehnolo-
gija že uveljavljeni,
preizkušeni in stan-
dardizirani, in se že
množično uporab-
ljajo v svetu (npr. sa-
mo OFS je svojim
kupcem od 1998
dobavil že več kot 5
milijonov kilomet-
rov ZWPF vlakna).

Literatura: 
1. David Tanis, OFS: "All Wave Fibre

Optimized for Metropolitan Networks
and Broadband Access Networks"

2. Transmode Systems AB: "Optical net-
works, the clever way"

3. Transmode Systems AB: "CWDM vs.
DWDM"

4. Jožko Budin: "Novosti v optičnih ko-
munikacijah", SOK 2001

5. Matjaž Vidmar: "Električno in optično
multipleksiranje", SOK 2001

Slika 7 - Dodajanje novih barv za nove tehnologije prenosa

Slika 8 - Shematski prikaz uporabe CWDM sistema v obroču z odcepi

A
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Nekega dne je podatkovni strežnik opozoril skrbnika na okvaro trdega diska...

V diskovnem polju je bilo potrebno zamenjati nekaj diskov z rezervnimi stalno pri-
pravljenimi enotami. Varnostna nadzorstva in gladko vodenje IT operacij so pripomo-
gli, da je podjetje neboleče preživelo okvaro strojne opreme. Zaradi diskovnega polja
ni bilo potrebno niti obnavljanje sistemov z varnostnih kopij. Vendar, štirinajst dni
kasneje, podjetje izgubi pomemben mednarodni civilni primer ene njihovih strank.
Bilo je očitno, da se je nasprotnikom uspelo dokopati do zaupnih informacij, ki so bile
shranjene v podjetju. V temeljiti notranji preiskavi, v katero so bili zajeti vsi sodelujo-
či zaposleni in pogodbeni sodelavci, niso odkrili nobenih dokazov industrijske špijo-
naže. Primer so zaključili kot nerešen.

Nihče se pravzaprav ni vprašal, kje so končali stari okvarjeni diski, in koliko podatkov
se je z njih lahko obnovilo. Prav to je bil nasprotnikov vir podatkov. Spregledano je
bilo varnostno nadzorstvo, opisano v Britanskem standardu BS 7799, člen A.8.6.2,
Izločanje medijev (Disposal of media).

Preizkušen industrijski standard - Britanski standard BS 7799, delno mednarodno
privzet kot ISO 17799, uvaja upravljavski sistem za varnost informacij (ISMS - Informa-
tion Security Management System), ki pomaga upravljati z informacijsko varnostjo na
vseh področjih. Za vzpostavitev skladnosti upravljanja informacij s standardom BS
7799 obstaja učinkovito programsko orodje, ki je dovršeno dokumentacijsko orodje
za BS 7799.

Takšno orodje za računalniško podprto vzpostavitev in upravljanje sistema informacij
v skladu s standardom BS 7799 ponuja opredelitev ocene tveganja in določitev načina
varovanja za organizacijo pomembnih informacij, preprost pregled ter prikaz doku-
mentov ISMS in njihove vsebine s pomočjo drevesno organiziranih kazal ter upravlja-
nje z dokumenti ISMS, zbranimi na enem mestu.

Orodje skrbi tudi za vzdrževanje ravni standardizacije v podjetju ali organizaciji, saj je
stopnjo odklona s pomočjo programskega orodja mogoče ugotoviti in raven odstopa-
nja prikazati tudi na grafičen način. Za udobnejšo uporabo je poskrbljeno s predloga-
mi dokumentov, na voljo pa je tudi arhiv različic dokumentov. Dokumente je mogoče
spreminjati kar z brskalnikom, če ima uporabnik zato pravice in jih tudi digitalno pod-
pisovati.

Glavno vsebinsko področje takega orodja pokriva dokumentacija ISMS, orodje za pod-
poro vzpostavitvi in delovanju ISMS, administracija ISMS in pomoč uporabnikom.

Avtor: Rado Ključevšek, Vodja področja varnosti, Zaslon d.o.o.

Varnostno orodje
za vzpostavitev skladnosti upravljanja
informacij s standardom BS 7799

Sledeč primer se je zgodil v podjetju, kjer se niso zave-
dali pomembnosti varnosti informacij. V veliki mednar-
odni odvetniški hiši imajo za vodenje informacijskih te-
hnologij najete zunanje podizvajalce. Zaščiteni so pred
grožnjami iz interneta, uporabljajo proti-virusno zašči-
to, čezmerno polje diskov za večjo zanesljivost (RAID)

in redno varnostno kopirajo svoje podatke.
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Orodje je razvito kot spletna aplikacija, kar pomeni,  da lahko uporabniki v organiza-
ciji do osrednjega strežnika dostopijo prek spletnega brskalnika, kar bistveno zmanj-
šuje stroške namestitve na posameznih delovnih postajah, hkrati pa omogoča velike
prihranke tudi pri izobraževanju uporabnikov.

Z uporabo vgrajenega
orodja za analizo odsto-
panj od priporočil stan-
darda BS 7799 lahko or-
ganizacija samostojno
najde svoja najšibkejša
področja in poskrbi za
sledenje incidentom, up-
ravljanje korektivnih in
preventivnih ukrepov na
najpomembnejših pod-
ročjih že pred vzposta-
vitvijo celovitega sistema
upravljanja varnosti in-
formacij ISMS. 

Tako orodje je prvi v
Sloveniji razvil vodilni ponudnik na področju varnosti, podjetje HERMES SoftLab
d.d. in njihovo hčerinsko podjetje ZASLON d.o.o.. 

Pred kratkim so predstavili novo različico dokumentacijskega orodja za podporo siste-
mu upravljanja varnosti informacij (ISMS, Information Security Management System)
v skladu z varnostnim standardom BS 7799 in z mednarodno različico le-tega, standar-
dom ISO 17799. 
Orodje Poslovni ŠČIT 2.0, ki je v tujini uveljavljeno pod imenom Business SHIELD,
prinaša prednosti za vsako podjetje, ki se zaveda pomena varovanja informacij. Več
informacij lahko najdete na spletni strani www.business-shield.com. 

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

� Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

� Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
�

�

�

�

�

Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov

A
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Podjetje BenQ je predsta-
vilo vmesnik v obliki paliči-
ce za priklop na obstoječe
brezžično omrežje WLAN.
Model AWL-400 z nagibno

anteno je novost v njihovem širokem
programu širokopasovnih brezžičnih
povezav. Omogoča mrežni prenos po-
datkov med računalniki, skupno rabo
tiskalnikov ter deskanje in pošiljanje
elektronske pošte, ... 
Paličico, ki tehta samo 30 gramov, eno-
stavno vtaknete v USB vtičnico prenos-
nika ali stacionarnega računalnika,
funkcija "Priključi-in-delaj" pa poskrbi
za namestitev gonilnikov. Napravica
samodejno zazna najmočnejšo signal-
no točko, s katero se nato poveže.       

Brezžičen prenos signalov po protoko-
lu IEEE802.11b je z AWL-400 možen do razdalje 100 m v notra-
njih prostorih in do 400 m na prostem. Prav to uporabniku om-

ogoča pravo mobilnost pri uporabi
omreženega računalnika. Podatki se
prenašajo s hitrostmi do 11 Mb/s. Pod-
prt je tudi standard Wi-Fi, ki zagotavlja

združljivost z brezžičnimi sistemi raz-
ličnih proizvajalcev. Uporabnikom je z
64/128-bitnim kodiranjem zagotovlje-
na varnost pred nepooblaščenimi upo-
rabniki, ki bi se želeli priklopiti na to

WLAN omrežje. Cena vmesnika je 22.500 tolarjev z DDV. BenQ
zastopa Medis, d.o.o. iz Ljubljane. 

Informacije: Andrej Lange, Medis d.o.o., tel.: 01 563 40 42

BBeennQQ--jjeevvaa  bbrreezzžžiiččnnaa  WWLLAANN  ppaalliiččiiccaa

A
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VARNOSTNA TEHNIKA - Motnje v video sisemih

Avtor: Branko Končina, INITRA d.o.o., Ljubljana

Analiza in rešitve
ozemljitvene zanke

Sisteme za prenos video podatkov lahko zaščitimo pred
neželjenimi motnjami. Na sprejemni del napeljave enos-
tavno priključimo video izolacijsko tuljavo ali transformator.
Obe komponenti zagotavljata visoko kvalitetno sliko. Ker tul-
java in transformator ne delujeta kot filtra, ne prihaja do
popačenja video signala. Obe komponenti zgolj preprečujeta
vstop motenj na signalnih vhodih.

Problem: ozemljitvena zanka

V video sistemih s kabelsko povezavo
komponent lahko pride do brnenja ali
presliševanja signala. 
Načeloma obstajajo povratne ozemljitve-
ne zanke izven območja ozemljitvenega
voda. (Vpletena oklepna mreža koaksial-
nega kabla predstavlja ozemljitveni pre-
vodnik). V tokokrog prihajajo motnje, ki
nastajajo v povratni ozemljitveni zanki
zaradi delovanja komponent, ki jih gene-
rirajo ali zaradi magnetne indukcije v
zanki. 

Če je vzrok motnje potencialna razlika v
napajalnem tokokrogu, prihaja do brne-
nja, če motnje povzroča drugi signalni to-
kokrog, pa do presliševanja. Motnje nas-
tajajo zaradi velikih razdalj med ozemljit-
venimi točkami, nekvalitetne ozemljitve
in okolja v katerih je težko ali nemogoče
izvesti kvalitetno ozemljitev.

Posledice povratne ozemljitve-
ne zanke:

Najpogostejša motnja v povratni ozem-
ljitveni zanki je 50 Hz brnenje. Vodorav-
ne linije, ki se počasi premikajo navzgor
na monitorju so karakteristične za tovrst-
ne motnje. 

Povratne ozemljitvene zanke povzročajo
občutljivost signalnega tokokroga na pre-
sliševanje in povečujejo možnost spreje-
ma motenj iz visokofrekvenčnih virov.
Potem, ko so motnje že prisotne v signa-
lu, jih ni več možno odpraviti, ker se
nahajajo v frekvenčnem območju video
signala.

Rešitev št. 1: Video izolacijska
tuljava

Video izolacijska tuljava omogoča prenos
video signala tako, da je amplituda signa-
la praktično neomejena, frekvenčno
območje pa se giblje od enosmernega
toka do frekvence, na kateri prihaja do
vidnih izgub v prevodniku. Izolacijska
sposobnost narašča s povečanjem frek-
vence motenj. Tuljava predstavlja zaščito
pred srednje močnim 50 Hz brnenjem in
zelo močnim RF motnjam.

Rešitev št.2: Video izolacijski
transformator 

Video izolacijski transformator je 1:1
transformator izjemno velike pasovne
širine. Zaščita pred brnenjem je večja kot
pri tuljavi. Transformator lahko prepreči
motnje zelo velike napetosti. Izolacija se
zmanjšuje s povečanjem frekvence mo-
tenj. Za preprečevanje tovrstnih motenj
je možno dodati video izolacijsko tuljavo.
Amplituda signala na nizkih frekvencah
je omejena z nasičenostjo jedra.

Uporaba

Poglavitna uporaba tuljave je v oddajnih
TV sistemih, ker prepušča DC kompo-
nento signala. Uporablja se v studijih in v
mobilnih enotah. Transformator se upo-
rablja v glavnem pri aplikacijah televizije
zaprtega kroga, kot so: varovanje, proiz-
vodnja, letalska industrija, prikazovalniki
itn. Obe komponenti lahko prenašata kr-
milne signale za kamero. Obstajajo mo-
deli za prostorsko omejeno vgradnjo, pa
tudi za druge posebne zahteve. A

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

Internet:

E-mail:

Initra d.o.o.
Slomškova 33
1000 Ljubljana
Slovenija
+386 1/430 00 76
+386 1 /430 00 77
www.initra.com
info@initra.com

CCTV & Video sistemi

initraLABS

Razvoj, Proizvodnja

Video distiribucija

Programska oprema

Inženiring, Svetovanje

exchanging informationexchanging information
...with power of the light...with of thepower light
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VARNOSTNI SISTEMI - Sinhronizacija kamer v CCTV sistemu

Pri inštalaciji v sistem je potrebno vse
kamere sinhronizirati. Ena od
rešitev tega problema je upora-
ba  kamer, ki jih je možno sin-
hronizirati iz zunanjega central-
nega sinhrogeneratorja.

Kot zunanji referenčni vir se
uporabljajo video sinhrogenera-
torji. Pri manj zahtevnih video
sistemih je kot referenca priljub-
ljena uporaba frekvence omrežne
napetosti (50Hz).

Sinhronizacija v CCTV sistemih je zelo
pomembna. V nesinhronih sistemih se
pojavljajo napake, kot je poskakovanje
slike pri preklopu. Še bolj pride do izraza
pri napravah za arhiviranje ali pri napra-
vah za večslikovni prikaz. V primeru
naprav za arhiviranje se pri nesinhronizi-
rani kameri lahko čas, ki je potreben za
arhiviranje, poveča tudi do dvakrat. Pri
uporabi kombinacije multiplekser - VCR
se ob neustrezni izbiri kamere lahko
pojavi do 90% izgubljenega posnetega
materijala. Skoraj vse boljše kamere ima-
jo možnost uporabe  omrežne napetosti
za fazno sinhrhnizacijo.

Fazna nastavitev kamer

Za nastavitev se ponavadi uporabi oscilo-
skop ali kakšen drug namenski pripomo-
ček. V nadaljevanju bom predstavil
FAZNI TESTER in njegovo uporabo.

Naprava vsebuje dva priključka; na enega
priklopimo referenčno kamero in na
drugega kamero ki jo testiramo.
Na LCD prikazovalniku je prikazana razli-
ka med vertikalnim sinhro inpulzom
master kamere in kamere, ki jo nastavlja-
mo. Skala je razdeljena na dva dela. Na
skali se vidi ali je sinhro impulz kamere,
ki jo nastavljamo pred ali za sinhro im-
pulzom master kamere. Referenčno ka-
mero priklopimo na vhod REFERENCE 

Slika 1 - Fazni tester

in kamero, ki jo nastavljamo na vhod FRE
RUN .
Na LCD prikazovalniku se pokaže razlika
med sinhro impulzoma priklopljenih
kamer. Z vgrajenimi elementi za nastavi-
tev v kameri izvedemo korekcijo. Ko je
časovna razlika med sinhro impulzoma
manjša od 200 ms začne utripati LED
dioda z oznako SYNC. Hkrati se zamenja
skala na LCD prikazovalniku. Na skali je 1
vrstica enaka 1 ms.
Ko je časovna razlika manjša od 50 ms
LED dioda začne goreti. 
Ko vsi stolpci na LCD prikazovalniku
ugasnejo pomeni, da je časovna razlika
med sinhro inpulzoma manjša od 1 ms.
Takrat sta kameri fazno sinhronizirani.
Vezja v napravah za obdelavo video infro-
macije (VCR, multilpekserji,...) bodo za-
znala izenačevalne inpulze. Namreč več-
ina naprav za obdelavo video informacij
ima za detekcijo frejma precej večji čas
kot je lahko eventualna napaka pri nasta-
vitvi.

Kot referenčno kamero uporabimo eno v
sistemu in glede na njo nastavimo ostale
kamere v sistemu.

Test stabilnosti kamere
Da bi preizkusili, koliko je določena
kamera stabilna, je v napravo vgrajen
zelo enostaven in unčinkovit sklop.

Kamero priklopimo na MASTER vhod in
držimo pritisnjeno tipko poleg vhoda.
Nato kamero izkolpimo. Kamero vklo-
pimo na vhod FRE RUN. LCD prikazo-
valnik pokaže, da je kamera sinhroni-
zirana. Naprava ob prihodu nasled-
njih 10 slik avtomatično zakasni čas
za 1 ms tako, da se na LCD prikazo-
valniku začnejo prižigati stolpci.
Test IZVAJAMO 1 MINUTO. PRI

STABILNIH KAMERAH PA JE SKALA
ŠE VEDNO V OBMOČJU  FINE NASTA-
VITVE.

KOMPONENTE VIDEO 
INFORMACIJE

Video informacija je običajno kompozit-
na, kar pomeni da en sam signal vsebuje
več informacij; sinhro impulzi, luma,
kroma, burst ...

Slika 2 - Sestavljeni video signal

Slika 3 - Sinhronizacija 

Avtor: Duško Cvijič  INITRA d.o.o. Ljubljana

FFaazznnaa  nnaassttaavviitteevv  iinn  tteesstt  ssttaabbiillnnoossttii
V članku Vam bom skušal predstaviti del problematike pri načrtovanju CCTV siste-
mov. Pri izdelavi omenjenih sistemov se kot osnovni element za zajem uporabljajo
video kamere. Ker je to zelo pomemben element video sistema, mu je potrebno na-
meniti več pozornosti pri sami izbiri, kot tudi pri inštalaciji v sistem.
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Tako ni več "unificirane podatkovne ba-
ze", ki so jo tako hvalili v predhodni ver-
ziji. Ko ustvarjate kak projekt, je ta na va-
šem disku viden kot mapa, ki vsebuje po-
samezne datoteke (sheme, tiskanine, po-
možne podatke, knjižnice elementov,...).

Še pomnim zmedo, ki sem jo imel pri
delu z verzijo 99SE, ko pravzaprav nikoli
nisem točno vedel kje je v nekem trenut-
ku določena knjižnica - je zakopana nekje
globoko v osnovni datoteki projekta ali je
nekje zunaj in nanjo kaže le bližnjica v
projektu. 

Slika 1 - Design Explorer- osnovna stran 

Protel DXP je doživel izboljšave v vseh
elementih glede na verzijo 99SE.

Project manager je sedaj bistveno pre-
glednejši in bolj v skladu z Windows oko-
ljem. Cela stvar se obnaša kot nekakšen
nesojeni Microsoftov CAD/CAM Office
;o). Vse je intuitivno, za noben poseg ne
bo nujno kukanje v (sicer priložena
izčrpna) navodila. Enostavno vse dela in
to na pričakovani način. Vsa orodja si
lahko postavimo v posebnih oknih ali v
priročnih "toolbarih", možnosti prilagaja-
nja pa daleč presegajo moje želje po eks-
perimentiranju.

Zanimivo je, da zna DXP uvoziti projekt
iz Accel EDA PCAD-a. Končno. Izvedenka
99SE je to sicer omogočala, vendar le v
omejenem obsegu, po dodanem zadnjem
"Service Packu" in še to le do verzije Ac-
cel EDA 13. 

Pod okriljem Project managerja lahko
dostopamo do posameznih programov,
ki jih pri Protelu res ni malo. Poleg ureje-

valnika shem in PCB ter urejevalnikov

knjižnic elementov je tu še programje za
generacijo bitstreamov za Xilinxove in
Alterine FPGAje in CPLDje, VHDL ureje-

valnik, analogno/digitalni simulator in
kup drugih orodij, s katerimi se še nisem
imel priložnosti poigrati. Vem, da je v
preteklosti bilo izrečenega marsikaj sla-
bega na račun teh dodatnih orodij v Pro-
telu 99SE vendar je sedaj, vsaj na prvi
pogled, stvar videti veliko bolje. Nikjer ni
katastrofalnih, očitnih napak, ki bi vpile
v nebo in vse kar nekako dela.

Do sedaj največji Protelov problem je bil,
da so naredili predobro drugo generaci-
jo (Protel 2.x) svojih orodij, ki je nadkrili-
la vso konkurenco v svojem razredu, obe-
nem pa vsaj v zadnjih podverzijah zagoto-
vila stabilnost in odpravila vse večje na-
pake. Zato je bilo težko narediti bistveno
boljša orodja, ki bi povečala učinkovitost
načrtovalca. Naslednje generacije so pri-
našale kupe "izboljšav", ki so prejkone
samo upočasnjevale delo in prinašale ku-
pe novih hroščev. Protel DXP je vsaj po
mojem mnenju prvi Protel, ki je resnično
in v vseh pogledih korak naprej glede na
katerokoli prejšnjo verzijo, nima pa kak-
šnih hudih pomanjkljivosti.

Vsa orodja v "kompletu" so bistveno, bist-
veno bolje prilagojena med seboj in ni
več neumnih napak iz Protela 3, Protela
98, 99 in celo 99SE. Tako lahko denimo
določite "pravila igre" na tiskanini, kot so

Avtor: Brank Badrljica, Avtomatika

PPrrootteell  DDXXPP
Tudi Protel, popularni CAD za risanje elektronskih vezij,
je doživel novo izvedenko "DXP". V nasprotju s konku-
renco tu ne gre le za čisto kozmetično predelavo in prila-
goditev Windows XP okolju ampak je Protel DXP doživel
precej temeljito predelavo glede na predhodne verzije.

Kjer je bilo potrebno, so naredili tudi nekaj "korakov nazaj", kjer
so se ti v preteklosti izkazali za zgrešene.
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denimo najmanjše širine vezi in najmanjše razdalje med njimi v
poljubno kompleksnih pravilih in autorouter jih bo celo upoš-
teval! Poleg tega se autorouter tokrat prvič obnaša v skladu z
zahtevanimi operacijami in se mu sredi dela ne "strga" ;o).

Začnimo torej pri Project Managerju. Ta združuje vsa orodja v
eno navidezno celoto, skrbi za interni pretok podatkov med
orodji in vodi evidenco vseh datotek o projektu. Pravzaprav to
ni več "Project Manager", v tej izvedenki se imenuje "Design
Explorer”.

Design Explorer torej dovoljuje oblikovanje novih in odpiranje
obstoječih projektov, pri čemer ga zanima končni cilj projekta.
Tako lahko odpremo "PCB project", "FPGA project", "Embedded
project" itd. Obstoječe projekte, ustvarjene z verzijo 99SE bo
DXP pretvoril iz ene datoteke v posebno mapo s pripadajočimi
datotekami v ločeni obliki (sheme, tiskanine, knjižnice itd).

Velika pridobitev Design Explorerja je "version control" ali nad-
zor nad različnimi verzijami istega dokumenta. Tako lahko na
projektu dela eden ali več razvijalcev, ki s pomočjo VCS sistema
nadzorujejo vse verzije vseh datotek v projektu. Sam tega nikoli
nisem potreboval, a verjamem v uporabnost orodja že pri malo
večjih razvojnih skupinah.

Shematik na prvi pogled ni doživel ravno velikih sprememb od
zadnje verzije, pa vendar je dobil nekaj zanimivih dodatkov. Eno
od dosedaj najmočnejših "orožij" je bil soliden shematik, ki ga je
bilo težko še izboljšati, vendar se mi zdi, da jim je to lepo uspe-

lo. Poleg tega da se sedaj obnaša kot najpohlevnejša Windows
aplikacija, saj lahko shemo kar odrežete in jo skopirate denimo
v Word (čeprav so tudi tu še težavice - vendar nič resnega), so
popolnoma prenovili možnost globalnih sprememb.

Slika 2 - Shematik, nova funkcija pogleda skozi filter

Pri Protelu ste za vsako spremembo nekega elementa lahko do-
ločili naj bo ta globalna. Tako ste pri spremembi barve neke žice
v shemi lahko odredili, da se nekatere lastnosti prizadete žice
skopirajo v vse ostale žice v shemi, ki tej ustrezajo po katerikoli
lastnosti ali kombinaciji večih lastnosti. Tako ste lahko relativno
enostavno in hitro z eno potezo spremenili velike kose projek-
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ta. Sedaj vsega tega ni več. Dobili ste
nekakšnega "izbirnega inšpektorja", ki je
sestavljen iz dveh orodij. V prvem delu
urejate seznam elementov od vseh ele-
mentov v shemi ali na tiskanini,ki vas
zanima in s katerim se boste ukvarjali v
drugem delu. Pri tem si lahko pomagate z
različnimi filtri, ki jih določate s poseb-
nim  logičnim jezikom. Tako lahko v sez-
namu izfiltrirate stvari skozi zelo sofistici-
rane filtre.

Nato se v drugem delu lahko poigrate s
spreminjanjem lastnosti tako izbranih
objektov. Tam lahko vidite, kate-
re lastnosti družijo izbrane
objekte in kje se stvari razlikuje-
jo. Silno močno orodje, čeprav bi
morali odpreti kako šolo samo za
delo s tem. Še vedno se mučim z
vsemi možnimi logičnimi pogoji.
Sicer je nekaj pomoči na to in
podobne teme na voljo na Pro-
telovih spletnih straneh v obliki
posebnih tutorialov in člankov,
vendar, vsaj zame, definitivno
premalo.

Precej izboljšav je tudi v avto-

anotaciji shematike (samodejne-
ga številčenja) komponent, ki
mu sedaj lahko nastavite kar
kompleksna pravila. Avtoanota-
cija je sedaj povezana s kanalizi-

ranjem. To je novo orodje, s
katerim lahko postavite določen
ponavljajoči se del sheme "v
kanal", ki ga nato poljubnokrat
ponovite, program pa sam po-
skrbi za malenkosti, kot so pra-

vilno oštevilčenje komponent v vsakem
kanalu, povezavo kanala s preostankom
shematike itd. 

Protel DXP se je tudi odpovedal samodej-
ni sinhronizaciji Shematike s tiskanino in
obratno, saj je očitno ta opcija v preteklih
verzijah požrla preveč procesorskega ča-
sa. Tako po končanem izrisu sheme doda-
te projektu prazno tiskanino nato pa uka-
žete sinhronizacijo shematike s tiskani-
no. Ker je vsebina teh dveh dokumentov
povsem različna, z opcijami sinhronizaci-
je določate katere spremembe boste pre-

Preklopite na popolnost
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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.

Slika 3 - Ročno delo v PCB-ju je užitek. Ta del tiskanine
sem ročno povezal...

Slika 4 - ... tako pa je stvar precej nerodno poskušal
dokončati avtorouter.
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nesli na katero stran dokumenta. Tako lahko lahko mimogrede opravite pozneje tudi
povratno anotacijo s tem, da ukažete, da se mora shema prilagoditi novo nastalim spre-
membam na tiskanini. 

Tudi dodajanje posebnih lastnosti objektom na shemi je zelo poenostavljeno, poleg
tega pa lahko neposredno vplivamo na pravila, ki veljajo na tiskanem vezju za vsak
objekt ali skupino posebej. Pravila se prenesejo ob sinhronizaciji dokumentov v tiska-
nino, seveda pa jih lahko tudi pozneje prilagajamo in spreminjamo.

Modul za delo s tiskanim vezjem je tudi zelo podoben svojemu predhodniku v 99SE,
vendar ima kup sicer ne najbolj očitnih izboljšav. Orodja za izbiranje skupine objektov
skozi različne filtre so tudi tu, poleg tega je novi PCB videti nekaj hitrejši pri zapolnje-
vanju poligonov, vdelani avtorouter je pa zelo izboljšan glede na prejšnje verzije.
Težko bi ga označili kot epohalno odkritje in konkurenco znanim samostojnim pro-
gramom kot je denimo slavna Specctra, vendar uboga ukaze in se loti samo ukazane
naloge in v dovoljenih okvirih. Tako s z njim lahko lotimo povezovanja dolgočasnih
rutinskih delov in ključne dele tiskanine dokončamo ročno. 

Slika 5 - Ko je tiskanina povezana, smo si zaželeli še polnjenja poligonov z maso ...

Slika 6 - Polnjenje poligonov ali "copper pour" je bistveno pospešeno, poenostavljeno in izbolj-
šano ...

Če se vam ljubi, si lahko na Protelovih spletnih straneh preberete kup podrobnosti o
novi tehnologiji povezovanja, a zame štejejo v prvi vrsti rezultati, ki jih vidim na last-
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ne oči. Ti pa so daleč od obljubljenih, čeprav za mnoge name-
ne povsem uporabni. Tovrstno branje vam bo pomagalo razu-
meti logiko programa in pozneje boste lažje razumeli njegove
odločitve in se lažje odločali, katere opravke mu lahko prepusti-
te.

Čeprav bi se bilo zanimivo poigrati s CPLD/FPGA modulom ali
simulatorjem, se ju tu ne bomo lotili. Delo s temi orodji je po-
drobno opisano v ustreznih dokumentih a na http://www.pro-
tel.com in ponavljanje vsega na naših straneh ne bi imelo smis-
la. Poleg tega lahko "snamete" časovno omejen demo kar na
Protelovem Websiteu. 

Slika 7 - ... pa tudi končni rezultati polnjenja sploh niso slabi.
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Sodelujte v nagradni igri za 
PICSTART Plus!!

Potrebujete soliden programator za Microchip? Kaj pa, če ga lahko dobite zastonj? 

Microchip ponuja našim
bralcem možnost zadeti na-
grado, ki je v tem primeru
PICSTART Plus - najpopu-
larnejši programator za PIC
serijo mikrokrmilnikov! Sami
se temu pr idružujemo z
brezplačno enoletno naroč-
nino na revijo Avtomatika! 

Zadnja verzija paketa vse-
buje ob programatorju tudi
PIC16F84 mikrokrmilnik in
celo PICC Lite ANSI-C Com-
piler z izhodom za PIC
16F84! The PICSTART Plus podpira vse obstoječe Microchipove 8-bitne OTP in Flash mik-
rokrmilnike, vštevši  PIC12CXXX, PIC16CXX in PIC17CXX serijo.

Picstart Plus je izredno nezahteven, saj ob MPLAB-u dela praktično na vseh Windows sis-
temih (od Windows 3.1 naprej) in je CE združljiv. 

MPLAB je danes že zelo znano in razširjeno programsko razvojno okolje, ki vsebuje ureje-
valnik teksta, zbirnik (assembler) in simulator- vse ob vmesniku za programator v enem
okolju!

In kaj se zahteva od vas?
Ne veliko. Oddeskajte na webstran  www.microchip-comp.com/avtomatika-picplus in izpol-
nite obrazec s svojimi podatki. Z malo sreče vas bo pozneje presenetil poštar z razvojnim
paketom PICSTART Plus in enoletno brezplačno naročnino na revijo Avtomatika…
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