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Spoštovani bralci,

poletno mrtvilo je mimo, vrnili ste se z
dopustov in pred vami je pravzaprav
avgustovska številka revije Avtomatika,
pred nami pa spet jesenska sejemska
sezona. Srečali se bomo na Sodobni elek-
troniki 2003, ki se je kot razstavljavci vsako
leto udeležimo in pripravili bomo tudi

nekaj novosti.
Morda ste opazili rahlo oblikovno spremembo naslovnice, vse-
binsko pa se bomo še bolj posvetili avtomatizaciji industrijskih
procesov in strojev ter inteligentnim zgradbam. Seveda bomo še
vedno vključevali tudi procesne komunikacije in merilne postop-
ke z ustrezno opremo. 
Tako se bomo v tokratni številki posvetili opremi in merilnim
metodam za testiranje podatkovnih signalov na serijskih linijah.
Predstavili bomo tudi programirljive Ethernet vmesnike za
RS232/422/485 s katerimi lahko razne krmilnike, senzorje in
ostalo opremo s serijskim vodilom povežemo v Ethernet omrežje.

Neonesnažena voda je naravna dobrina, ki je nujno potrebna za
življenje na našem planetu. Kakovostna voda postaja vse večja
dobrina in tega se v razvitem svetu tudi zavedamo. Z merjenjem
kakovosti vode se srečujemo pri pitnih in tehnoloških vodah,
kakor tudi pri odpadnih vodah. In prav načini analize vode bodo
glavna tema tokratne revije Avtomatika. 
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Ineini strokovni dnevi

V dnevih od 10. do 12. septembra
2003 bodo potekali Ineini strokovni
dnevi. Predstavljena bodo naslednja
področja: 
1. dan: Proizvodni management in

informatika
2. dan: Programabilni logični krmil-

niki (PLK) v vodenju procesov
3. dan: Vodenje industrijske ener-

getike in ekoloških procesov

Informacije: INEA d.o.o., Stegne 11,
1000 Ljubljana, Tel.: 01/513 81 00
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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.., Stegne 11, Lj., 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: 01/513 81 00.

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..
Stegne 11, Ljubljana, Tel. 01/513 81 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

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

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)

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
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EXPRESS NOVICE - Nova orodja za spremljanje  izdelkov v proizvodnem procesu

Informacije: INEA d.o.o., Ljubljana

Vedno večje so zahteve naročnikov in zakonskih regulativ
po informacijah o njihovih proizvodih. Zato proizvodna po-
djetja potrebujejo učinkovit informacijski sistem, ki omogo-

ča sledljivost proizvodov skozi vse faze proizvodnega procesa. To je ena izmed funk-
cionalnosti sistemov MES, ki jo proizvodna podjetja najpogosteje zahtevajo.

Envistra proizvajalca

USDATA je računalniški

sistem, ki je namenjen

sledljivosti proizvoda

skozi vse faze proizvod-

nega procesa: od spreje-

ma materiala do odpre-

me končnega izdelka. Za-

gotavlja pregled in arhi-

viranje podatkov za vsak

izdelek in omogoča pre-

gled nad vsemi operacija-

mi proizvodnega proce-

sa. Prikaz podatkov je mogoč v realnem času

in zgodovini.

Envistra je namenjena (manjšim in sred-

njim) podjetjem: 

• ki potrebujejo enostavno in zaneslji-

vo sledenje, 

• kadar njihov naročnik zahteva sledlji-

vost (npr. v avtomobilski industriji),

• kadar je sledljivost zahtevana zakon-

sko (npr. farmacija, prehrambena in-

dustrija, itd.).

Omogoča zajem in shranjevanje nasled-

njih podatkov:

• kdaj in kdo je sprejel surovine ter kdo je

dobavitelj,

• kateri materiali so bili porabljeni, kdo in

kdaj jih je porabil,

• podatki o stroških proizvodnje v realnem

času,

• ročno vneseni podatki o izdelku, 

• katera oprema je bila uporabljena, kdo jo

je uporabil in kdaj je bilo delo končano,

• testni podatki, podatki o okvarah in izme-

tu,

• kje in kdaj so bili končni proizvodi odpre-

mljeni.

Dobljeni podatki oz. informacije niso po-

membni le za naročnika temveč tudi za pod-

jetje samo. So pomemben vir za analizo pro-

izvodnje in ukrepanje v smeri izboljšanja ka-

kovosti proizvodov, zmanjšanja števila rekla-

macij, zniževanja stroškov, itd. 

Envistra v primerjavi s klasičnimi MES siste-

mi omogoča le funkcijo sledljivosti izdelkov,

zato je implementacija hitrejša, integracija z

zunanjimi enotami (čitalci črtnih kod, krmil-

niki, terminali, itd.) pa je enostavna.

Envistra ni popolnoma "nov" proizvod. Raz-

vit je na osnovi preizkušenih elementov pro-

izvodov FactoryLink (SCADA) in Xfactory

(MES) istega proizvajalca. Envistra je z ome-

njenima proizvodoma kompatibilna. Večji

poudarek je na konfiguriranju in ne na razvo-

ju sistema. V primeru spremenjenih zahtev

za proizvodnjo je možna nadgradnja z MES

sistemom - Xfactory.

Envistra bo na tržišču konec avgusta.

ENVISTRA
Sledenje izdelkov skozi proizvodni proces

A



Tehnologija odpira povsem nova področja uporabe v medicinski diagnozi in environmental-

nih tehnologijah. Danes poteka DNA testiranje v  velikih laboratorijih z drago testno opremo

in je nekajdnevni postopek. V

bližnji bodočnosti pa jih bo moč

opravljati v serijah v nekaj urah v

minilaboratoriju na terenu, kjer

bo dejanjski senzorski del veliko-

sti polovice nohta in bo na podla-

gi velikosti čip kartice. Demon-

stracijski model je sposoben razli-

kovanja med različnimi viralnimi

DNA  molekulami.

Kot model za eksperiment so raz-

iskovalci izbrali človeške papilo-

ma viruse (HPV), za katere sumi-

jo da so povzročitelji raka uteru-

sa. Sistem lahko prilagodimo po-

trebam zaznavanja kateregakioli

tipa DNA vzorca. Vsak pixel lahko

odberemo posebej na čipu z zlati-

mi elektrodami, ki je narejen v

klasičnem CMOS postopku.

Bikemično tehnologijo je prispe-

val November, Eppendorfove teh-

nologije pa so bile uporabljene za

pripravo vzorcev. Siemens je pri-

speval elektronski del senzorja,

procesno tehnologijo in tehnolo-

gijo za sestavo delov v celoto. 

Vsak pixel na čipu vsebuje 128

senzorjev, od katerih ima vsak

premer približno 100 µm. Pred

začetkom analize s posebnim po-

stopkom vežemo razdeljene pol-

ovice znane DNA na vse senzorje

čipa, nato pa čip zalijemo z razto-

pino, v kateri je neznana DNA. Če

ta ustreza fragmentom DNA na

katerem od senzorjev, se bo stemi

fragmenti povezala in dopolnila v

dvojno vijačnico. S pomočjo po-

sebnih encimov dosežejo elek-

trično prevodnost samo tistih

pikslov z dvovijačno DNA, kar za-

znajo s posebnimi senzorji. 
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Informacije: SIEMENS d.o.o., Ljubljana

Siemens je razvil v kooperaciji prvi biočip, ki lahko hitro in simultano analizira do
128 vzorcev DNA. Ta miniaturni sistem za analizo, delujoč na elektronskih principih
je bil ustvarjen v sklopu projekta "Sibanat" (Silicon Chip System for Biochemical
Analysis Technology) pod okriljem nemškega raziskovalnega ministrstva. Sodelujoče
strani na projektu so: Fraunhoferjev Institut za Silicijeve Tehnologije, proizvajalec
laboratorijskih instrumentov Eppendorf in proizvajalec silicijevih elektronskih komo-
nent Infineon Technologies. Rezultat je znatna poenostavitev prej komliciranega,
razmeroma dragega in zamudnega procesa.

Biočipi v službi DNA Analize

A



Čeprav je podjetje A4-Tech pri nas dokaj

neznano, pa v svetu po designu in tehno-

loški naprednosti stopa ob boku znanim

proizvajalcem kot so Microsoft, Logitech

in drugi. 

Radijska tipkovnica KBS-2548RPC

KBS-2548RP

je komplet brezžične multimedijska tip-

kovnice in brezžične RF miške s tremi

gumbi z dometom okoli 2 m, 800 dpi in

A4Tech s polnilcem za baterije (baterije

za polnjenje so priložene v kompletu).

Tipkovnica je že na prvi pogled nekaj

posebnega, saj najprej opazimo numerič-

ni del tastature na levi stani, kar omogo-

ča neprekinjeno delo z miško, ker števil-

ke tipkamo z levo roko. Z levo roko upo-

rabljamo tudi kontrolne tipke, kot so bri-

sanje (Del), insert (Ins), +, - in Enter,

medtem, ko so tipke Stran gor (Page Up)

in Stran dol (Page Down), levo, desno,

gor in dol še vedno na desni strani. Pri

običajni uporabi teh tipk namreč ne upo-

rabljamo miške, ki v bistvu te funkcije

podvaja. 

Druga stvar, ki nam poleg množice pros-

to programirljivih tipk in celo multime-

dijskih gumbov/potenciometrov še pade

v oko, pa je ergonomična oblika tipkovni-

ce - njenega alfanumeričnega dela. Tipke

so namreč obrnjene priti sredini tipkov-

nice tako, da nam rok ni potrebno zvijati,

da bi tipke udarjali naravnost. Svojstven

pa je tudi razpored črk, kar vse skupaj so

pri A4Tech patentirali kot ergonomično

A-shape obliko tipkovnice. 

Radijski del deluje na 27MHz, kar je sicer

malce neobičajno, vendar varnost in pre-

prečevanje medsebojnih motenj zagotav-

lja 255 IDjev (varnostnih kod). 

Kot že rečeno, je domet tipkovnice in

miške okoli 2 metra, kar je dovolj za obi-

čajno uporabo tipkovnice, za uporabo v

kakšne projekcijske namene, pa bi bilo

morda še nekaj metrov zelo koristnih.

RF sprejemnik in polnilec obenem
RF sprejemnik je oblikovan in izdelan kot

sprejemnik in kot

polnilec. Nič več ni

potrebno odlagati

miške v ležišče pol-

nilca in pri tem ča-

kati, da se baterije napolnijo. Ta izdelek

vam ponuja enostavno in zanesljivo delo-

vanje. Polne baterije enostavno prestavi-

te iz polnilca v miško, prazne pa v polni-

lec.  Vaša miška bo na ta način takoj upo-

rabna in lahko nadaljujete z delom.  

Kakor koli, tipko-

vnica kot je KS-

2548RPC vas bo

rešila marsikatere

muke zaradi svoje

ergonomske obli-

ke, predvsem pa

bo zmanjšala množico kablov na mizi za

vsaj dva in povečala svobodo gibanja. 

EXPRESS NOVICE - Računalniška oprema
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Informacije: Fenix Trade d.o.o., Novo mesto

Popolno udobje na
vaši računalniški mizi
Redko zaidejo na strani revije Avtomatika novosti, kot so računal-
niške tipkovnice. Vendar pa tisti, ki pripravljate veliko doku-
mentacij, načrtujete v raznih CAD/CAM/CAE programskih orodjih
ali pa na kak drug način vnašate večje količine podatkov dobro
veste, kaj pomenita dobra tipkovnica in miška.  Nova brezžična tip-
kovnica - nove A-oblike z numeričnim delom tipkovnice na levi
strani in brezžična RF miška s polnilcem za baterije pa sta prav to,
kar ste iskali.
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Informacije: Andrej Lange, Medis d.o.o., tel.: 01 563 40 42

Nova serija laserskih
tiskalnikov Brother

Ostanimo še malo pri računalniški opremi. Brother je namreč pred kratkim na
tržišče poslal novo serijo črno-belih laserskih tiskalnikov za osebno in poslovno
rabo. Novo serijo HL-5000 odlikuje tiskanje z višjo hitrostjo do 16 strani na
minuto, nova oblika ohišja ter povečana ločljivost in s tem kakovost izpisa.
Brotherjeva strategija pri načrtovanju tiskalnikov temelji na zadovoljevanju
individualnih rešitev uporabnika, profesionalni kakovosti in nizki ceni izpisa.
Njihovo usmeritev potrjujejo tudi številne nagrade na testih računalniških revij
doma in v svetu. 

Novo družino tiskalnikov sestavljajo štir-

je modeli. Vsem je skupno hitro tiskanje

do 16 strani na minuto, pri tem se prva

stran natisne že po 12-ih sekundah.

Odlikuje jih tudi enostaven priklop in

hiter prenos podatkov v tiskalnik preko

hitrega vmesnika USB 2.0. Veliko prosto-

ra je tudi za hranjenje papirja. Kapaciteta

kasete je 250 listov, na sprednji strani pa

se, ko odpremo pokrov, skriva tudi

pladenj s podajalnikom za 50 listov ali za

ovojnice. Z nadgradnjo tiskalnika z

dodatno kaseto pa lahko kapaciteto

povečate na 500 listov. Posebnost, s

katero se Brotherjevi tiskalniki ločijo od

večine drugih, je da tiskalno enoto ses-

tavljata dve, med seboj ločljivi enoti:

kaseta s tonerjem in tiskalni valj. Ko se

vsebina tonerja porabi, se preprosto

zamenja samo kaseto s tonerjem, tiskalni

valj pa šele kasneje, ko se obrabi (po pri-

bližno 20.000 kopijah, kar letno znaša

dobrih 80 tiskanih strani na vsak delovni

dan). S tem prihranite kar nekaj denarja -

cena natisnjene strani je tako veliko nižja.

Marsikdaj uporabniki pred nakupom

pozabijo na višino kasnejših stroškov

tiskanja in se bolj ali manj osredotočajo

le na prodajno ceno samega tiskalnika. 

Za domačo uporabo je primeren GDI

tiskalnik za Win in Mac - HL-5030, ki tis-

ka v ločljivosti 600 x 600 dpi. Zahtevnej-

šim izpisom bo kos vgrajen 4 MB pomnil-

nik. Standardno je na voljo kaseta za 250

listov in podajalnik za ovojnice ali 50 list-

ov. Cena tiskalnika je okoli 83.000 tolar-

jev.

Osebni in poslovni uporabi so namen-

jeni trije tiskalniki, ki sodijo v nekoliko

višji zmogljivostni razred. 

Model HL-5040 odlikuje kakovosten tisk

v ločljivosti do 2400x600 dpi. V

ločljivosti 600 dpi lahko tiskate tudi iz

DOS in Linux programov. Vgrajenih 8

MB pomnilnika po potrebi lahko

razširite do 136 MB. Dobrodošla pa je

možnost vgradnje dodatne kasete, s

katero se kapaciteta papirja v tiskalniku

poveča z 250 na 500 listov. Tiskalnik je na

voljo za okoli 100.000 SIT

Za malce zahtevnejšo uporabo v pod-

jetjih je zelo primeren tiskalnik HL-5050.

V osnovi ima enake lastnosti kot model

HL-5040, razlikuje pa se po tem, da ima

vgrajen večji, 16 MB pomnilnik, ki se ga

lahko po potrebi razširi tudi do 144 MB.

Omogoča tudi tiskanje v jeziku, ki posne-

ma PostScript 3. Oba modela vam ponu-

jata tudi možnost nadgraditve tiskalnika,

ki spremeni enoto v mrežni tiskalnik in

je tako na voljo več uporabnikom. Za ta

model boste odšteli okoli 120.000 SIT.

Za delo v pisarni, kjer si tiskalnik deli več

uporabnikov, je namenjen mrežni

tiskalnik HL-5070N. Združuje lastnosti

prejšnjega modela, za priključitev na

mrežo pa ima že  serijsko vgrajeno mre-

žno kartico Ethernet 10/100 Base TX.

Tiskalnik je na voljo za  okoli 165.000

tolarjev. A
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Informacije: Dare Žagar, univ. dipl. ing., Raga d.o.o.

Firma MOXA je znana tudi slovenskim uporabnikom kot firma, ki ponuja kvalitetne in

cenovno ugodne rešitve na področju reševanja problemov, ko priključujemo na raču-

nalnik veliko število serijskih naprav. Do nedavnega je bila rešitev v obliki večkanalnih

serijskih kartic, na katere se lahko priključi do 1-8 serijskih naprav. Za večje število

serijskih naprav (32 do 64) so imeli pripravljeno rešitev s posebnim komunikacijskim

procesorjem, ki je glavni računalnik razbremenil pred obremenitvami zaradi komuni-

ciranja z velikim številom serijskih uporabnikov. Te rešitve so sicer še vedno v upora-

bi, vendar imajo kar nekaj pomembnih slabosti, ki postajajo še posebej moteče ravno

ob hitrih spremembah na področju komunikacijskih standardov in hitrem spreminja-

nju operacijskih sistemov. Uporabniki težko vzdržujejo starejše obsežnejše komunika-

cijske sisteme, ki sicer še vedno delujejo brezhibno, vendar se ob zamenjavi računal-

nika ali OS pojavijo problemi z manjkajočimi gonilnimi programi. Komunikacijske

kartice so namreč vključene neposredno na vodila računalnika in tako postanejo del

računalnika.

Novejše rešitve, ki

problem preselijo

iz računalnika v

samostojno zuna-

njo enoto, temeljijo

na vrsti različnih

vmesnikov, ki serij-

ski protokol spre-

menijo v Ethernet

protokol in so na

računalnik priklju-

čeni kot samostoj-

na zunanja enota.

MOXA ponuja vme-

snike za 1, 2, 4, 8 in

16 serijskih vhodov

tipa RS232/422/

485. Za večje števi-

lo serijskih vrat lah-

ko poljubno kombi-

niramo enote z us-

treznim številom

vrat, saj vsaka enota

deluje kot samo-

stojni Ethernet stre-

žnik serijskih na-

prav. Kakršnakoli

iirrmmaa  MMOOXXAA  jjee  iizzddeellaallaa  nnoovv  vvmmeessnniikk  zzaa  pprriikklljjuuččiitteevv  RRSS223322//442222
//448855  nnaapprraavv  nnaa  EETTHHEERRNNEETT  1100//110000..  PPoosseebbnnoosstt  tteeggaa  vvmmeessnniikkaa
jjee  ttoo,,  ddaa  ggaa  llaahhkkoo  pprrooggrraammiirraammoo,,  zzaattoo  jjee  iizzrreeddnnoo  pprriikkllaaddeenn  zzaa

uuppoorraabboo  vv  aapplliikkaacciijjaahh,,  vv  kkaatteerriihh  llaahhkkoo  nnaaddoommeessttii  vvmmeessnnii  rraaččuunnaallnniikk
((nnpprr::  FFrroonntt--EEnndd  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  rraaččuunnaallnniikk))..  KKeerr  vvmmeessnniikk  nnii  vveelliikkoo  vveeččjjii
kkoott  šškkaattlliiccaa  cciiggaarreett,,  hhkkrraattii  ppaa  oopprraavvlljjaa  ssvvoojjoo  nnaallooggoo  bbrreezz  ppoottrreebbnniihh
iinntteerrvveenncciijj  ss  ssttrraannii  uuppoorraabbnniikkaa,,  bboo  nnjjeeggoovvaa  uuppoorraabbaa  vv  vveelliikkoo  pprriimmeerriihh
iiddeeaallnnaa  rreeššiitteevv..

F

Programirljiv Ethernet vme-
snik za RS232/422/485
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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

sprememba na strani računalnika ne

more več vplivati na komunikacijski del,

saj predstavlja skupni imenovalec Ether-

net povezava, ki je dovolj močan in trden

standard.

Večina omenjenih Ethernet strežnikov

ima krmilni program (firemware), ki ga

sicer lahko sami zamenjamo za novejšega

in bolj izpopolnenega, vendar najnovejšo

vezijo lahko dobimo izključno na WEB

straneh proizvajalca in je sami ne more-

mo popravljati. Posebnost v ponudbi pa

je model NPort 4511, ki ima to veliko

prednost, da ob nakupu dobimo kom-

pletno orodje, s katerim lahko napišemo

in v vmesnik naložimo lastne C-progra-

me, s katerimi izvedemo določeno trans-

formacijo vhodnih informacij. Tipičen

primer uspešne uporabe je tranformacija

nestandardnega protokola serijske napra-

ve, ki ga z dodanimi programi spremeni-

mo v protokol, ki ga računalnik lahko

razume, oziroma ima za ta protokol ustre-

zen gonilni program. Na primer, SCADA

sistem, ki nima gonilnega programa za

manj standardne naprave, se lahko s

pomočjo vmesnika 4511 pogovarja s pol-

jubno serijsko napravo, ki ji znamo pro-

gramsko prilagoditi protokol. V komple-

tu z vmesnikom dobimo programsko

knjižnico (SDK) s približno sto najbolj

pogosto uporabljenimi rutinami, s pomo-

čjo katerih lahko hitro napišemo ustre-

zen C-program, ki izvede zahtevano pro-

cesiranje vhodnih podatkov. Vmesnik

omogoča reševanje najrazličnejših pro-

gramskig obdelav. Še posebej bodimo po-

zorni na vse aplikacije, kjer smo do sedaj

uporabljali poseben računalnik za dokaj

enostavno nalogo.

Zamenjava takega

računalnika z vmes-

nikom 5411 je lahko

odlična rešitev.

Vmesnik poganja

16-bitni procesor

pri taktu 25 MHz,

ima 512 KB dina-

mičnega pomnilni-

ka (DRAM) in 512

KB "flash" pomnilnika. Zanesljivost delo-

vanja poveča notranji kontrolni števec

("Watch-dog Timer"). Podpira komunika-

cijske hitrosti v razponu 50 bps do 230,4

Kbps.

Vmesnik ima kovinsko ohišje in ga lahko

pritrdimo v elektro omarico na DIN vodi-

lo. Primeren je za zahtevna industrijska

okolja saj ima prenapetostno zaščito in

galvansko ločitev

tokokrogov. Deluje

pri temperaturah

od 0 do 50°C in rela-

tivni vlagi 5 do 95%.

Zelo je nezahteven

glede napajalne na-

petosti, saj deluje

pri vhodni napeto-

sti 9 do 30 VDC. Pri-

dobil je vrsto certi-

fikatov, ki zagotav-

ljajo varno delovan-

je in kvaliteto. Več

podatkov lahko do-

bite na domačih st-

raneh proizvajalca

na naslovu:

http://www.moxa.

com ali na straneh

zastopnika. A
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Zato se bomo tu ukvarjali s problematiko hitrega in natančnega
zajema opazovanih signalov na serijskih vmesnikih. Na srečo se
še vedno lahko poslužujemo starih tehnik ob upoštevanju neka-
terih specifičnosti, ki jih prinašajo višje hitrosti. Tako so še vedno
osnova vsega meritve (različnih podrhtavanj, amplitud, širin
impulzov, frekvenčne stabilnosti, uporabe posebnih testnih mask
itd.). Navkljub specifikam posameznih standardov ostajajo os-
novne tehnike in principi torej enaki.

Tehnološki napredki na področju zajema signala
Zajem vzorcev, ki predstavljajo signal je prvi in osnovni korak,
od katerega je odvisna kakovost meritve. Mnogokrat je stična
točka merilnega sistema z opazovanim sistemom merilna sonda,
ki je lahko dostikrat ozko grlo. Do nedavnega je bila dobavljiva
diferenčna sonda s pasovno širino do 3.5 GHz, ki ne zadovolju-
je povsem potreb opazovanih prenosnih sistemov s prenosnimi
hitrostmi 2.5 do 3.5 Gbit/s.
Zato je LeCroy nedavno razvil nove modele diferenčnih sond z
večjo pasovno širino, vštevši 7.5 GHz in 4.0 GHz modela druži-
ne Wavelink. Slednje odlikuje kombinacija nizke vhodne kapa-
citivnosti in nizke induktivnosti, poleg tega pa imajo vdelan
napetostni delilnik, ki deli vhodni signal samo z 2 in ne denimo
z 6.25 ali 10. Manjše napetostno deljenje pomeni večji signal
na vhodu, torej manj šuma v meritvi.

Zadnja generacija digitalnih osciloskopov v "state of the art" raz-
redu je prinesla uporabnikom pasovne širine vertikalnih ojače-
valnikov do 6 GHz, frekvenco vzorčenja 20 Gs/s in možnost
zajema do 100 milionov točk v enem proženju. Te lastnosti omo-
gočajo uporabniku zajem pojava dolžine do 5 ms pri najvišji
frekvenci vzorčenja 20 Gs/s, kar je odločilnega pomena pri
opazovanju prehodnih pojavov na daljših linijah hitrih vmesni-
kov.

Seveda je potrebno celotno količino zajetih vzorcev tudi temu
primerno obdelati, saj postavlja večja globina pomnilnika pred
procesno enoto strožje zahteve. Na voljo je le določen čas za
obdelavo, vzorcev pa je zelo veliko. Zato so procesne enote X-
Stream v zadnjih generacijah zasnovane za delo s hitrostjo 1
GFLOPS.

Očesni diagrami
Pogosto uporabimo kot prvi pristop k določanju ustreznosti vezja
specifikacijam prav očesni diagram. Gre za metodo, ki je v upo-
rabi verjetno odkar obstajajo osciloskopi. Tu prožimo osciloskop
s primernim taktnim signalom iz samega vezja, ki nam omogoča
opazovanje željenega signala ali dela signala. 

V samih  začetkih so iskane količine odbirali kar z zaslona ana-
lognega osciloskopa (od tod ime testa). 
Pozneje so definirali posebne signalne maske. Če jih je opazo-
vani signal prečkal na svoji poti, je to v testu pomenilo napako.
Tipične maske so imele obliko očesa v sredini zaslona, poleg
označenih toleranc za "overshoot" in "undershoot" na obeh kon-
cih opazovanega impulza. Prave generacije digitalnih oscilosko-
pov so pri zajemu vzorceh na hitro se spreminjajočih pojavih
uspeli zajeti le nekaj vzorcev na pojavu v enem "preletu", zato
so za solidno števlo vzorcev potrebovali veliko ponovitev signa-
la. Šele v zadnjem času je možno zajeti do 8.000.000 vzorcev

Opazovanje serijskih
podatkovnih signalov

Avtor: Dr. Michael Lauterbach, LeCroy - Prevedel in priredil: Branko Badrljica - Podrobnejše informacije: Elsinco d.o.o., Ljubljana

zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo hitri serijski protokoli, ki zamenjujejo starejša paralelna vodi-
la. Novi standardi za serijski prenos podatkov, kot  so RapidIO, Serial ATA, XAUI, PCI-Express, hitri
optični kanali in mnogi drugi si "sposojajo" testne metode in specifikacije od starejših, počasnejših

standardov, ki so jih uporabljali telekomi pri prenosu podatkov na velike razdalje, kot sta denimo OC-12 in
OC-48. Z razliko od starih vodil se sedaj dogajajo podatkovni prenosi resda na veliko manjših razdaljah,
vendar s temu ustreznimi višjimi hitrostmi, ki zahtevajo veliko zahtevnejši merilni/testni inštrumentarij.

V

Slika 1a - Očesni diagram, zajet z mnogo prehodi,v katerih oscilo-
skop zajema en sam vzorec. Posebna elektronika generira signal za
proženje osciloskopa. Tako se v končni sliki pozanajo tudi podrhtevan-
je prožilnika in samega osciloskopa. Skupno podrhtevanje povsem pre-
glasi podrhtevanje merjenega signala.
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v enem samem preletu, v času katerega vdelana logika  že iz pri-
hajajočih vzorcev določi taktni signal in iz njega pravi trenutek
proženja ter razvrsti vseh 8.000.000 vzorcev v očesni diagram.
Tak pristop ima vrsto prednosti poleg očitne - hitrejšega izrisa
diagrama. Tako izrisan diagram je bistveno točnejši od diagra-
ma izrisanega z večkratnim preletom, saj denimo že podrhteva-
nje časovne baze v osciloskopu povzroča nepredvidljiva časo-
vna odstopanja pri posameznih preletih. Danes pa moderni osci-
loskopi v enem preletu zajamejo signal, analitično določijo tre-
nutek proženja in temu ustrezno preračunajo in prikažejo zajete
vzorce.

Poleg tega lahko inženir vidi dobesedno vsak zajeti vzorec in
tako vedno ve za vse vzorce, ki so "padli" izven očesne maske.
Na slikah 1a in 1b lahko lepo vidimo najočitnejšo razliko v kako-
vosti zajetega signala med obema tehnikama. Na sliki 1a, ki je
bila dobljena z večkratnim preletom je videti, da je kumulativno
podrhtevanje časovne baze prožilnika preglasilo podrhtevanje
signala, ki smo ga želeli izmeriti.

Meritev podrhtevanja
Z naraščanjem prenosnih hitrosti upada čas posameznega bita
in s tem tudi dovoljeni čas podrhtevanja. Pri 2.5 Gb/s je čas bita
samo 400 ps (0.4 ns), dovoljeno podrhtevanje pa tipično v raz-
redu 50 - 75 ps.
Tipični testi podrhtavanja merijo stabilnost časa periode, polpe-
riode in variacije v času zaporednih ciklov, vendar so tudi testi
za druge parametre. Ker je podrhtevanje statistični fenomen,
postavlja dodatne zahteve pred testno opremo, saj mora ta hkra-
ti zajemati vzorce hitro in dolgo časa, da lahko zagotovi zado-
stno časovno ločljivost in dovolj podatkov za izračun statistike.
Inštrumenti prejšnjih generacij so se zajema lotevali v velikem šte-
vilu kratkih a hitrih zajemov in nato iz zajetega mozaika skušali
sestaviti celoto v upanju, da vsak zajeti košček vsebuje približno
enako distribucijo vseh iskanih veličin in da bo sestavljeni moza-
ik dal pravo sliko pojava. V splošnem lahko podrhtavanje deli-
mo na ISI (InterSymbol Interference), DCD (Duty Cycle Distor-
tion), PJ (periodic Jitter) in BC (Bounded Component). Torej lah-
ko tester z uporabo modernih tehnik preveri ustreznost merjene

opreme in hkrati v primeru neustreznosti natanko določi kompo-
nento podrhtevanja, ki je nad dovoljeno mejo ter s tem pokaže
na možni vzrok.

To je še posebno uporabno za moderne vmesnike, kot so SATA
(Serial ATA-novi standard za povezovanje trdih diskov) in PCI
Express, ki uprabljata "Spread Spectrum" tehnike variranja tak-
tnega signala, kjer je velika verjetnost variacije pogostnosti
napak glede na trenutno frekvenco, torej dolžino bita. Pri tradi-
cionalnem zajemu v mnogo ponovitvah, bi dolžinske variacije
zakrile vse ostale napake, pa še za napake, ki bi ostale vidne,
ne bi vedeli ali so povezane z določeno dolžino bita...

Pri zajemu signala moramo paziti na to, da je zajeti vzorec
zadosti velik, da omogoča ustrezne statistične obdelave. Pri sig-
nalih, ki uporabljajo "Spread Spectrum" morajo zajeti vse prene-
sene bite informacij skozi več ciklov razmeroma počasnih varia-
cij taktnega signala,  ki jih povzroča "Spread Spectrum".

Sliki 2a in 2b jasno kažeta razliko v kakovosti izvedene statisti-
ke, če jo lahko zasnujemo na osnovi 300.000 zajetih vzorcih
glede na statistiko, zasnovano na večkratnih zajemih vzorcev v
skupinah po 250. Lepo lahko vidimo, da v drugem primeru ne
ločimo učinkov, ki jih povzroča "Spread Spectrum" od neželjenih
odstopanj in tako je taka meritev bistveno manj uporabna. 

Parametrični testi
Parametrične teste izvajamo v primerih, ko potrebujemo popol-

Slika 1b - Isti signal, zajet v enem preletu. Ker ne uporabljamo zunan-
jega proženja, ampak regeneriramo taktni signal in s tem trenutek
proženja iz zajetih vzorcev, ni dodatnih virov podrhtevanja. Rezultat je
mnogo razločnejsa slika signala.

Slika 2a, b - Rezultat prejšnjih meritev, prikazan kot histogram
podrhtevanja. Vidimo, da regeneriranje taktnega signala deluje
učinkovito kot PLL in stalno spremlja osnovno frekvenco oscilatorja ter
tako daje mnogo natančnejšo sliko.

a

b
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nejšo informacijo o ne/ustreznosti napra-
ve podanim zahtevam glede podrhtava-
nja. Moderen inštrumentarij nam omogo-
ča spremljanje do 100 parametrov, kritič-
nih za dani protokol. Seveda dovoljujeo
nove generacije inštrumentov tudi definici-
jo lastnih parametrov. Meritve lahko prila-
godimo potrebam v MatLabu, MathCadu,
s pomočjo Visual Basic srciptov ali celo v
Excellu. Posamezne parametre tako lahko
prikažemo v želenem grafičnem načinu
(histogram, simulacija osciloskopske sledi
itd.). 

Na sliki 3 si lahko ogledate parametrični
test za PCI Express. Osciloskop zajema

podatke v dolgi sekvenci, ki pokriva več zaporednih ciklov
"Spread Spectrum" taktnega generatorja. 
Na zajetih podatkih opravi "očesni test", izračuna "bathtub" kri-
vuljo podrhtevanja ("jitter bathtub curve"), prikaže distribucijo
robov impulza in distribucijo TIE (Time Interval Error - primerja
položaj posameznega bita glede na izračunano pravilno pozi-
cijo), poleg tega pa izračunava še štiri uporabniško določene
parametre.

Skratka, višje hitrosti zahtevajo hitrejše vzorčenje, večjo globino
in izčrpnejšo analitiko ob pokrivanju kompleksnih spremenljivk,
ki bi lahko vplivale na meritve. Z uporabo X-Strema tehnologije
smo se potrudili čimbolj približati tem zahtevam. Globok vzorč-
ni pomnilnik omogoča zajem vplivov mnogih spremenljivk, tudi
tistih, ki se spreminjajo relativno počasi glede na bitno hitrost -
kompleksna analitika.

Slika 3 - Test ustreznosti PCI Express vmesni-
ka. Hkrati lahko nadzorujemo amplitudo sig-
nala (545 mV), odprtost "očesa" (315.5 ps),
povprečno širino bita (399.4 ps) in največje
dovoljeno podrhtevanje (46.4 ps)

A
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SIGUARD laser scanner je optični daljinski senzor, ki zaznava

gibajne v območju 190° delovne površine. Naprava pošilja lju-

dem neškodljive laserske žarke, katere nato posamezno obdela.

Reakcijski čas je zelo hiter. Ob potencialni nevarnosti se stroj

takoj ustavi čim oseba stopi v območje varovanega polja. Tako

je zagotovljena najhitrejša in najvarnejša zaščita ljudi.

Dodatno k običajnemu priklopnemu sistemu so novi, komuni-

kacijsko sposobni SIGUARD laser scanner-ji lahko povezani

zanesljivo v uporabniku-prijazni verziji na AS-Interface Safety at

Work ter PROFIBUS s PROFIsafe profilom preko vgrajenih

vmesnikov. 

Vgrajeni komunikacijski vmesnik lahko preko stadardnih poda-

tkovnih vodil pošilja podatke, ki zadevajo varnost kot tudi osta-

le standardne podatke. To pomeni, da lahko s SIGUARD laser

scannerjem izkoriščate prednosti samo enega podtkovnega vo-

dila.

Panoramska varnost
SIGUARD Laserscanner LS4

Informacije: Peter Grubar, Siemens d.o.o., Ljubljana

aščita ljudi in strojev je pomembnejša naloga v vseh sektorjih avtomatizirane industrije. Bistve-
nega pomena je zagotoviti najvišjo stopnjo  varnosti vse udeležencev v proizvodnjem oz. proces-
nem okolju hkrati pa zagotoviti nemoteno delovanje samega sistema proizvodnje.

V želji po zagotovitvi teh zahtev vam predstavljamo del našega Safety Integrated sistema, SIGUARD
laser scanner LS4.

Z

• Nevarna področja so lahko brezkon-
taktno in zanesljivo zavarovana  z na-
pravo, ki jo lahko uprabimo vsestran-
sko na: strojih, robotih, tekočih trako-
vih, vozilih..

• Standardna verzija s fail-safe povpre-
vodniškim izhodom

• Direktna povezava na AS-Interface
Safety at Work

• Uporabniku-prijazna verzija s PROFI-
BUS PROFIsafe povezavo

• Pri zamenjavi naprave se parametri
avtomatsko prenesejo preko PROFI-
BUS vodila

• Kategorija 3 po standardu EN 954-1
• Do 4 osebna zaščitna in opozorilna

polja se lahko poljubno nastavijo
• Zaščitno polje z  radiusom 4m za za-

ščito ljudi
• Kompaktna izvedba
• Nizka poraba toka (cca. 300mA)

SIGUARD Laser scanner LS4 - osnovne prednosti:

Primeri uporabe SIGUARD
Laser scanner-ja LS4

Varovanje horizontalnih nevar-
nih področij
• Ljudje in objekti so varno in zanesljivo

zaznani v nevarnem delovnem  obmo-

čju stroja

• Skoraj vsa zaščitena in opozorilna ob-

močja so prosto programabilna

Varovanje horizontalnih nevar-
nih področij z določenimi varo-
valnimi polji
• Osebe v spremenljivih nevarnih ob-

močjih so zaznane s spremembo za-

ščitnega polja

Kontrola poti v transportnih sis-
temih
• Osebe in objekti pred vozilom so zaznane

• Laser scanner zagotavlja večjo varnost

kot so končna stikala ter zaščitne letve

zato je možna večja hitrost transporterja

Kontrola trčenja v transportnih
sistemih
• Objekti na poti so zaznan dovolj hitro,

da  ne pride do trčenja

SIGUARD Laser scanner deluje na

principu nerpretrganega generiranja

svetlobnih pulzov z lasersko diodo in op-

tičnim sistemom. Vgrajeno rotacijsko og-

ledalo pošilja te svetlobne pulze po delo-

vni površini.

V primeru, da te žarke prekine neki ob-

jekt ali oseba, scanner določi položaj od-
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boja žarka. S tem določi položaj predmeta in v primeru, da je pol-

ožaj v varovanem polju se stroj oz. postrojenje zaustavi. 

Območje delovanja

SIGUARD Laser

scannerja LS4 pre-

sega območje 190°

in je razdeljeno na

segmente po 0.36°.

Scanner pregleduje

področje s 25 pre-

gledi v sekundi, kar

pomeni da vsakih

40ms svetlobni pulz pregleda vsak segment. Posebni algoritem

zagotavlja, da so objekti večji od 70mm, kar ustreza ločljivosti

scanner-ja, sigurno zaznani. Hkrati pa je s tem zagotovljeno, da

prah in ostali motoči dejavniki ne vplivajo negativno delovanje

sistema.

Samo parametrira-

nje naprave je izre-

dno preprosto, zah-

valjujoče program-

ski opremi LS4soft

PC operator soft-

ware. Programska

oprema je vključe-

na v dobavi scan-

nerja. 

Možnosti, ki jih ponuja LS4soft so:

• Zaščitna polja se enostavno določijo preko PC-ja

• Dodatne funkcije kot so spremenljiva območja, restart,

ustavitev.. se nastavljajo s programskim asistentom

• Definiranje zaščitnih polj, dejanski prikaz ščitenega področ-

ja, sistemske nastavitve…

• Varovanje dostopa v nastavitve z gesli ter različni avtorizacijs-

ki nivoji

• LS4soft deluje na operacijskih sistemih Microsoft Windows

95/98/ 2000/NT

Primeri pri-
ključitve LS4
scannerja na
AS-I in PROFI-
BUS:

A
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Ena od možnih rešitev je lahko tudi v ponudbi proizvajalcev, kot je denimo IOtech.

Ker je zajem in vzdrževanje podatkov zelo širok pojem, ga pokriva enako širok spek-

ter naprav za vzdrževanje signalov, ki imajo značilne razpone vhodnih napetostnih

področij, števila kanalov, hitrosti vzorčenja itd. Pogosto so te naprave tudi neposred-

no prilagojene priklopu določenega tipa senzorjev.

IOTECH-ov proizvodni program ponuja poleg tovrstne opreme

tudi programje za zajem podatkov, distribuirane I/O module (I/O

prek Ethernet in RS-422), "Data-Logger" enote na Ethernet in RS-

488, vmesniku, samostojne prenosne enote za zajem podatkov, op-

reme za laboratorijski zajem podatkov itd, a tu se bomo posvetili sa-

mo vzdrževanju signalov - tim. "signal conditioningu".

Gre za postopek, ki ga je včasih težko ločiti od dejanjskega zajema

podatkov, ker je tik pred zajemom skoraj vedno potrebno popraviti kako karakteristi-

ko signala, da bo ustrezal zahtevam enote za zajem. Zahteve so seveda odvisne od apli-

kacije. Včasih moramo samo prilagoditi napetostni ali tokovni obseg, včasih potrebu-

jemo galvansko ločitev, izfiltriranje motenj in tako naprej. 

IOTech ponuja več družin naprav za zajem podatkov, zato sta tudi dve glavni družini

namenjeni vzdrževanju podatkov. Družina DBK pokriva potrebe priprave signala za

akvizicijske družine DaqBook, DaqBoard in LogBook, družina  WBK pa pripravlja sig-

nale za akvizicijsko družino Wavebook.

Kot tipični primerek družine DBK si poglejmo model DBK-44. Ta je namenjen upora-

bi v splošne namene, vzdržuje pa lahko hkrati dva signala na dveh kanalih. Vsak kanal

dovoljuje neodvisne nastavitve in galvansko izolacijo za napetosti do 500V proti siste-

mu in proti drugemu kanalu. DBK-44 je nastavljiv tudi glede narave vzdrževanega sig-

nala in tako ga lahko uporabljamo s širokim obsegom senzorjev od enostavnega ter-

močlena do merilnikov pritiska. Poleg tega ima vsak kanal tudi priključek za zaznavo

hladnega spoja ob priključkih vsakega kanala. Tako lahko 5B module termočlena upo-

rabljamo v linearnem ali kompenziranem načinu dela in tako izločijo motnje iz okoli-

ce in termonapetosti kabla in priključkov.

DBK-44 lahko uporabimo v različnih  konfiguracijah. Tako ga denimo lahko vsatavi-

mo v DBK-10; ohišje za tri DBK razširitvene kartice ali ohišje DBK-41, ki lahko sprejme

do deset DBK modulov. Možno ga je tudi vdelati v enoto DaqBook/2000X ali

DaqBook/260, lahko pa ga tudi montiramo samostojno in ga povežemo preko P1

konektorja na CA-37-xT "daisy-chain" kabel.

Slika1 - DBK-44

DBK-41 je razširitveno ohišje, ki lahko  sprej-

me do 10 DBK analognih modulov, in ki ima

vdelan analogni backplane za povezavo med

karticami, tako da ne potrebuje dodatnih

kaskadnih povezav med kabli. DBK-41 lahko

povežemo na LogBook, DaqBook ali DaqBoard. Slednjim tudi omogoča razširitev z do

10 DBK karticami.

IOtech - sistemi za
vzdrževanje podatkov

Informacije: mem, ing. Norbert Payerl

b vsej problematiki obdelave podatkov v avtomatizacijskih
sistemih dostikrat pozabimo na osnovni problem kakovostne-
ga zajema podatkov iz upravljanih ali opazovanih sistemov.

Ta je lahko problematičen. 

O
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Aplikacijam, ki zahtevajo do 5 modulov ali zahtevajo digitalne module, je namenjeno

razširitveno ohišje DBK-10.

Slika 2 - DBK-41 in njego-
va uporaba

DBK-23 je Digitalni mo-

dul z 24 digitalnimi, gal-

vansko ločenimi vhodi.

Najvišja dovoljena vhod-

na napetost je do 30 V,

izolacijska trdnost pa je

500 V tako med posa-

meznimi kanali kot med

kanalom in sistemom. DBK-23 je kaskadno razširljiv na do 192 digitalnih vhodov.

Vhode lahko prožimo z napetostmi od 3 do 30VDC, zato je DBK-23 primeren za nad-

zor procesov, laboratorijsko avtomatizacijo itd.  Dostikrat je uporabljen ob DBK-24 (24

izoliranih digitalnih vhodov), ko DBK-23 nadzira nek proces, DBK-24 pa posledično

krmili drugega.

Slika 3: DBK-23 spredaj in
pogled na odprto ohišje ter
blok diagram digitalnih
optično izoliranih vhodnih
modulov

V WBK seriji lahko na primer navedemo kartici WBK-12A in WBK-13A, ki vsebujeta

8-kanalne nastavljive low-pass filtre, ki jih lahko konfiguriramo kot eliptične ali filtre

z linearno fazo... Tudi frekvenca rezanja posameznega filtra je nastavljiva v mejah od

400 Hz do 100 kHz. Vsaki kartici lahko nastavimo dve frekvenci rezanja, od katerih

velja vsaka za skupino 4 kanalov. Vhodni napetostni obseg je nastavljiv in sicer v uni-

polarnem načinu od 10

mV do 10 V in v bipolar-

nem od +/-50mV do +/-

10V. Pri tem WBK-13A

nudi na vseh 8 kanalih

tudi hkratno vzorčenje (vsi vzorci so zajeti znotraj časovnega okna 100 ns).

Slika 4 - WBK-12A/WBK-13A

A
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Samo z upravljanjem z energijo bo še

možno ob nepovečanih energetskih virih

vzdrževati svet v obstoječem stanju.

Zaradi varčevanja in udobnosti želimo

ogrevati/hladiti vsak prostor posebej in

še to samo tiste prostore, ki so zasedeni.

Za tako krmiljenje pa potrebujemo avto-

matiko po prostorih in ne več kot dosedaj

samo etažno. Pri etažni avtomatiki, ki je

večidel prisotna v individualnih hišah, je

regulacija centralnega ogrevanja  vezana

na en termostat v dnevnem prostoru, pri čemer prihaja do tega da so nekateri prosto-

ri premalo topli in drugi preveč. Prostorska avtomatika to odpravlja, ker omogoča v

vsakem prostoru individualno nastavitev. Prostorsko avtomatiko predstavlja tempera-

turni regulator v prostoru ter krmiljenje ventila.

Osnova delovanja temperaturnega regulatorja
Osnovna naloga temperaturnega regulatorja je izenačitev želene in

dejanske temperature. To pomeni, da v primeru ogrevanja odpira

ventil radiatorja v časovnih intervalih dokler dejanska temperatura

ne doseže želene vrednosti. V primeru

prisotnosti (uporaba tipke na regulator-

ju) se želena temperatura avtomatsko

dvigne za 2°C. V nočnem času se nivo

želene temperature zniža za 3-4 °C.

Uporabnik ima v času prisotnosti mož-

nost ročnega popravljanja osnovne tem-

perature za +/- 3°C. Za režim hlajenja je

proces delovanja obraten.

Razlika v uporabi regulatorja za
poslovno ali individualno stavbo
Prostorsko regulacijo temperature je v

poslovnih prostorih smiselno povezati s

senzorjem prisotnosti, ki v času prisotno-

sti dvigne (pri ogrevanju) želeno tempe-

Osnovni elementi 
EIB sistema

Upravljanje ogrevanja in hlajenja
Avtor: Janez Mohorič, univ. dipl. inž.

Že nekaj sonca in mraza je minilo od opisa EIB sis-
tema za razsvetljavo. Veliko objektov je bilo
medtem zaključenih z EIB sistemom in sedaj se
lahko ponovno posvetimo novostim na področju
ogrevanja, oziroma hlajenja. To področje pridobi-
va čedalje bolj na pomenu, ker postajajo kli-
matske razmere čedalje bolj ekstremne, zahteve
po energetskem varčevanju pa čedalje večje. Tudi

v Evropski uniji imajo projekti varčevanja z energijo v individual-
nih in poslovnih stavbah največjo podporo.

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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raturo za 2° C nad osnovno. Če obstoja centralni nadzorni

sistem, se lahko poleg pregleda nad zasedenostjo prostorov do-

bi tudi pregled dejanskih temperatur po prostorih. Potem, ko je

v vsakem prostoru montiran temperaturni regulator, lahko v

nadzornem sistemu dobimo prikaz dejanske in želene vredno-

sti ter stanje ventila. Iz centralnega mesta lahko tudi nastavlja-

mo osnovno temperaturo za vsak prostor ali pa večim skupaj.

V individualni hiši se z uporabo signala "HIŠA ZASEDENA" nivo

želene temperature v režimu ogrevanja poviša, oziroma če je

hiša prazna ("HIŠA NI ZASEDENA") se nivo zniža. Vgrajena je

tudi zaščita, da se v zimskem času temperatura v prostoru ne

spusti pod minimum, to je +7°C.

Sistem EIB instalacije je

eden od takih sistemov

upravljanja, ki omogoča:

• prostorsko ločeno mer-

jenje temperature

• prostorsko ločeno upra-

vljanje ventilov za ogrevanje/hlajenje

• stopenjsko krmiljenje konvektorjev

• možnost daljinskega nadzora 

Glede na funkcijo sledi naslednja razdelitev elementov EIB

instalacije na:

• regulacijske

element tipa temperaturo okolice in se na osnovi izbranega

režima delovanja odloča za upravljanje

• in upravljalske

odvisno od regulacije odpira, oziroma zapira prehodnost

ventila z medijem ali vklaplja ali izklaplja določeno stopnjo (-

hitrost) ventilatorja

Prostorski regulacijski element

(EIB temperaturni regulator)

omogoča naslednje funkcije:

• merjenje dejanske temperatu-

re v prostoru

• izbiro režima delovanja (ogre-

vanje/hlajenje)

• preklop zasedenosti prostora

• preklop dan/noč

• zaščita pred zamrznjenjem siste-

ma

• kontrolo odprtosti okna v pros-

toru

• možnost lokalnega spreminjanja

želene temperature v obsegu +/-

3°C

• možnost centralne nastavitve

želene temperature

• prikaz dejanske in želene temperature 

Če regulator ugotovi, da je okno v prostoru odprto (magnetni

kontakt na okenskem okviru je razklenjen) se ogrevanje preki-

ne, vendar zaradi zaščite pred zamrznjenjem temperatura v

prostoru ne bo padla pod 7°C. Montira se na ustrezno mesto v

prostoru (1,5m od tal, ne na prepihu, ne na zunanji steni, ne

neposredno na soncu,…). Za delovanje potrebuje samo EIB pri-

ključek.                                                                                               

Upravljalski EIB element

predstavlja nastavek na

ventilu, ki odpira ali zapi-

ra prehodnost. Ta se lah-

ko spreminja zvezno ali

stopenjsko. Ta nastavek se

lahko pri obstoječi instalaciji ogrevanja vgradi namesto termo-

statske glave. Pri novogradnjah se lahko radiatorski ventili sku-

paj z EIB elementi nahajajo v etažnih razdelilnikih in tako ni več

nastavljivih neestetskih ventilov pri radiatorjih. Upravljalski del

je lahko napajan z napetostjo 230V, ali 24V ali pa samo z EIB pri-

ključkom. Obstojajo tudi tiristorski zvezni krmilniki.

Ventilator v konvektorju se stopenjsko krmili v odvisnosti od

razlike med želeno in dejansko temperaturno vrednostjo. Za

konvektorje obstojajo EIB elementi, ki v sebi združujejo tempe-

raturni regulator in upravljalni del, vendar za merjenje dejanske

temperature uporabljajo posebno sondo. Vgradi se lahko v ohiš-

je konvektorja ali v neposredno bližino.

Povezava s kotlovsko avtomatiko
Avtomatika delovanja kotla deluje tako, da v odvisnosti od zuna-

nje temperature pripravlja, oziroma vzdržuje nastavljeno tem-

peraturo vode za ogrevanje in sanitarne vode - deluje avtonom-

no. Sodobnejša kotlovska avtomatika pa se povezuje še s pros-

torsko avtomatiko tako, da zniža tudi segrevanje vode za ogreva-

nje, če v hiši ni potrebe po ogrevanju (hiša ni zasedena) - vse v

smislu varčevanja z energijo.

Povezava preko telefona ali interneta
EIB instalacija omogoča povezavo  med različnimi sistemi avto-

matike v okviru hiše (razsvetljava, ogrevanje/hlajenje, žaluzije,

daljinsko upravljanje,..) , kakor tudi izven (telefon, SMS, inter-

net,..). Tako nas lahko v primeru odsotnosti od doma hišna avto-

matika po izbranem mediju obvesti o eventuelni napaki v siste-

mu, ali pa samo o temperaturi v posameznem prostoru. Seveda

lahko v primeru potrebe po istem mediju tudi vklopimo ali

izklopimo posamezno napravo ali sistem. Najbolj značilno je

normalno ogrevanje prostorov v zimskem času dan pred priho-

dom iz dopusta. Preko interneta imamo dodatno možnost, da

poleg podatkov dobimo tudi video sliko, če so montirane male

video kamere. A
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MOTORSKI POGONI - Frekvenčni pretvorniki Vacon

Družino frekvenčnikov Vacon NX sestavljajo serije NXL, NXS in NXP. Serija NXL je

namenjena predvsem uporabi v prezračevanju, klimatizaciji, na toplotnih postajah in

podobnih aplikacijah, za moči do 30 kW. Serija NXS je namenjena aplikacijam, ki

potrebujejo večjo vhodno/izhodno razširljivost, za moči do 3 MW. Frekvenčniki serije

NXP omogočajo zaprtozančno vektorsko krmiljenje in so namenjeni uporabi v aplika-

cijah, ki narekujejo visoko

natančnost krmiljenja hit-

rosti. 

Celotna družina Vacon NX

je zasnovana na osnovi naj-

novejših tehnoloških do-

gnanj in poleg klasičnega

U/f krmiljenja omogoča

tudi vektorsko krmiljenje.

Le to se izkaže kot  pred-

nost ob vodenju pogonov

z velikimi navori pri majh-

nih obratih. Vaconovi frek-

venčni pretvorniki dose-

gajo izjemno majhne har-

monske tokove, saj napa-

jalno napetost filtrirajo

preko AC tuljav. 

Za področje višjih frek-

venc so njihovi produkti

opremljeni z RFI filtri, ki

ustrezajo EMC direktivi,

tako v primeru elektro-

magnetnih emisij v okolje

kot odpornosti na elektro-

magnetne motnje. Odliku-

je jih zaščita na prah in

vlago (vsi modeli so doba-

vljivi v izvedbi IP54), eno-

stavnost za uporabo, raz-

širljivost (do 5 opcijskih

Družina frekvenčnih
pretvornikov Vacon NX

Informacije: METRONIK d.o.o., Ljubljana

atančno in zanesljivo vodenje elektromotorjev s pomočjo frek-

venčnih pretvornikov je že dolgo pomemben del avtomatizacije.

Finski Vacon, ki je nastal iz razvojnega oddelka koncerna ABB,

sodi med vodilna podjetja v razvoju tehnologije vodenja indukcijskih

motorjev s kratkostično kletko. Vrednote, na katere prisegajo pri Va-

conu so vrhunska kakovost, skrb za uporabnika in okolje, hitra in

učinkovita distribucija ter kvaliteten servis. Od ustanovitve leta 1993

pa do danes podjetje beleži strmo rast in zaseda tržni delež, primerljiv

z vodilnimi svetovnimi proizvajalci.

N
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MOTORSKI POGONI - Frekvenčni pretvorniki Vacon/Novice iz Špice

vhodno/izhodnih kartic),

modularnost in kompakt-

nost (izjemno majhne zuna-

nje dimenzije). Dobavljive so

razširitvene kartice za vse

pomembnejše komunikacij-

ske protokole v avtomatiki

(Modbus, Profibus, LON-

works,...). 

Parametriranje, nastavljanje

in programska nadgradnja

frekvenčnikov je možna pre-

ko serijskega vmesnika, vgra-

jenega v vse Vaconove pro-

dukte družine NX. Na voljo

je tudi razvojno okolje za raz-

voj aplikacij po meri. Progra-

miranje poteka z lestvično

logiko (LD), s funkcijskimi

diagrami (FBD) ali s struktu-

riranim tekstom (ST).

Frekvenčne pretvornike Va-

con uporabljajo številna po-

djetja na najrazličnejših pod-

ročjih. Pod svojo blagovno

znamko jih na področju kli-

matizacije in prezračevanja

vgrajujeta Honeywell in Tre-

nd Controls, v svoja dvigala

in tekoče stopnice pa jih

vgrajuje tudi Schindler. 

Kot glavne prednosti Vacon-

ovih frekvenčnikov uporab-

niki navajajo veliko stopnjo

modularnosti in razširljivo-

sti, kompaktne dimenzije,

odpornost na prah in vlago,

prijaznost do uporabnika in

nenazadnje tudi zelo dostop-

no ceno. 

Dodatne informacije lahko

naročite  po elektronski poš-

ti na naslovu:

info@metronik.si

ali na telefon: 

01 / 514 08 00.

Preklopite na popolnost

R

RITTAL

PE MARIBOR

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

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

Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

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

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

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

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

A

ŠPICA INTERNATIONAL IN KABA 
BENZING PARTNERJA

Ljubljana, avgust 2003. Špica International, vodil-

no podjetje na področju avtomatske identifikacije

v regiji, je podpisala pogodbo o sodelovanju s pod-

jetjem KABA Benzing, največjim evropskim in

enim največjih svetovnih proizvajalcev terminal-

ske, identifikacijske in komunikacijske opreme s

področja registracije časa in kontrole pristopa.

Partnerstvo z uglednim nemškim podjetjem bo

znanemu domačemu proizvajalcu tovrstnih siste-

mov, ki jih doma in po svetu trži pod imenom

Time&Space, omogočilo obogatitev lastne ponud-

be z visoko specializirano in tehnično napredno

opremo najvišjega kakovostnega razreda. 

Slika 1 - Antonio Riccio, vodja prodaje pri Kaba Benzin-
gu (levo) in Tone Stanovnik, direktor Špice International
(desno)

V Špici si od sodelovanja z novim partnerjem obe-

tajo širitev ponudbe v najbolj zahtevne tržne seg-

mente, kot so velika mednarodna podjetja, v kate-

rih je KABA Benzing velikokrat že prisoten s svojo

opremo. Razen tega je KABA Benzing vodilni sve-

tovni ponudnik rešitev s področja delovnega časa

za poslov-

no okolje

SAP, s čim-

er bo Špi-

ca Interna-

tional lah-

ko bistve-

no okrepila svojo ponudbo tudi na področju inte-

gracije v SAP. Oboje bo Špici omogočilo nov tržni

preboj. Špica International ima obsežno mrežo po-

oblaščenih distributerjev doma in v tujini ter hče-

rinska podjetja na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni

in Hercegovini ter Srbiji. 

Špica International, ki je članica številnih mednar-

odnih združenj s področij svojega delovanja, je

konec leta 1995 pridobila certifikat kakovosti ISO

9001 za celotno podjetje. 

Predstavitev nove razširjene ponudbe v Špici plani-

rajo za jesen, do takrat pa bodo poskrbeli za popol-

no softversko integracijo.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO STROJEV - Nadzor zaščitnih vrat

Brezdotična varnostna končna
stikala

Klasična končna stikala mnogokrat niso

primerna za uporabo zaradi možnih

manipulacij ali težavne montaže. Zato je

firma Dold razvila nova brezdotična var-

nostna končna stikala za kontrolo zaščit-

nih vrat NE5021, ki so magnetno kodira-

na. Ta končna stikala so primerna za nad-

zor položaja drsnih, vrtljivih ali snemlji-

vih zaščitnih vrat oz. pregrad. Uporabna

so tudi v okoljih, ki so zelo umazana ali

kadar so zahtevani višji higienski standar-

di. Uporabljamo jih lahko na težko do-

stopnih mestih ali pa na zaščitnih vratih,

ki jih je težko točno nastaviti.

Brezdotično varnostno končno stikalo

NE5021 je sestavljeno iz dveh delov

aktorja in senzorja (slika 1). Aktor je mag-

netno kodiran. Kontakti senzorja preklo-

pijo, kadar prepoznajo kodo aktorja. Z

drugim trajnim magnetom senzorja ne

moremo prožiti, tako je naprava zaščite-

na pred neželjenimi proženji ob nepra-

vem času. Za kontakte senzorja so upo-

rabljeni reed releji, ki so s predupori

zaščiteni pred kratkostičnimi tokovi in

zavarjenjem kontaktov.

Z brezdotičnimi varnostnimi končnimi

stikali lahko ob uporabi primernega oži-

čenja oz. primernega varnostnega modu-

la dosežemo varnostno kategorijo 4.

Varnostni moduli za nadzor za-
ščitnih vrat

Brezdotična varnostna končna stikala

lahko uporabljamo v kombinaciji z različ-

nimi varnostnimi moduli. Varnostni

moduli se med seboj razlikujejo po števi-

lu izhodnih kontaktov, po načinu priklju-

čitve in po številu priklopljenih končnih

stikal. Prvi prikazan primer je izveden z

namenskim modulom za priklop brezdo-

tičnih varnostnih končnih stikal. Priklju-

čimo lahko največ 6 končnih stikal in tip-

kalo za izklop v sili. To nam omogoča

uporabo samo enega modula za nadzor

zaščitnih vrat in izklop v sili. Tak način

vezave nam omogoča izvedbo varnostne

funkcije v varnostni kategoriji 3. Če želi-

mo napravo izvesti v varnostni kategoriji

4, moramo uporabiti le eno končno stika-

lo na vsakem varnostnem modulu.

Kadar imamo na stroju oz. liniji več

zaščitnih vrat, lahko uporabimo večfunk-

cijski varnostni modul BH5910. S tem

Nadzor zaščitnih vrat
Avtor: Ladislav Kolednik, univ. dipl.inž., l.kolednik@synatec.si

a napravah in strojih, še posebej na obdelovalnih strojih oz. pre-
oblikovalnih linijah, je zaradi potrebe po varnem obratovanju
potrebno stroje zapreti z zaščitnimi vrati ali pregradami. Na tak

način preprečimo posege posluževalcev med obratovanjem stroja in
možnost poškodb pri delu. Da  zagotovimo, da bodo vrata med obrato-
vanjem naprave zaprta, moramo nadzirati njihov položaj. Nadzor
izvajamo s pomočjo različnih končnih stikal in varnostnih modulov za
nadzor zaščitnih vrat.

N

Slika 1 - Brezdotična varnostna končna
stikala

Slika 2 - Varnostni modul BG5925/920,
priklop 6-ih brezdotičnih končnih stikal in
tipke za izklop v sili - Varnostna kategorija 3
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO STROJEV - Nadzor zaščitnih vrat/Advantech CPU kartica

modulom lahko nadziramo do 20 zaščitnih vrat, s priklopom do

2x10 končnih stikal, prav tako pa lahko priklopimo tudi tipkalo

za izklop v sili.

Z brezdotičnimi varnostnimi končnimi stikali na strojih oz. lini-

jah rešimo problem nadzora zaščitnih vrat na enostaven način.

Odpade zamudno precizno nastavljanje mehanskih končnih sti-

kal. Sistem lahko izvedemo v visoki varnostni kategoriji. DOLD

ponuja za izvedbo nadzora zaščitnih vrat brezdotična varnostna

končna stikala in različne varnostne module.

Literatura:
• Katalog DOLD 2000/01

• tehnični listi NE5021, BG5925/920, BH5910, BH5901 A

Slika 3 - Varnostni modul BH5910, priklop 20 brezdotičnih končnih
stikal in tipke za izklop v sili, Varnostna kategorija 3

Advantech je prvič ponudil  Pentium 4
/Celeron CPU kartico s 64-bitnim PCI-X
vodilom, dvema gigabitnima Ethernet
vmesnikoma in vdelano VGA grafiko
Informacije: Electra ST d.o.o.

PCA-6185 je namenjen ap-

likacijam, ki zahtevajo ko-

mpakten računalnik, ven-

dar primerljiv najzmoglji-

vejšim namiznim strežni-

kom. 

Tako je posvečena kar največja pozornost I/O prepustnosti

in računalniški moči za potrebe I/O in mrežnih aplikacij v

industrijskem okolju. Podpira procesorje Intel Pentium 4 z

Hyperthreading tehnologijo in frekvenco do 3.06 GHz v

podnožju Socket478. I/O prenosom so na voljo 64-bitni

PCI-X vmesnik, SCSI Ultra 320 vmesnik in dva giganitna

Ethernet vmesnika. Na kartici je vdelana tudi VGA grafika z

8 Mb RAM-a. 

PCA-6185 je lahko optimalna rešitev za zahtevne aplikacije,

ki zahtevajo kompaktno a zmogljivo in v osnovi klasično PC

enoto. A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - približevalni senzorji

E2A približevalni senzorji
iz OMRON-a

Informacije: Andrej Rotovnik, MIEL elektronika d.o.o., Velenje

Omronova nova serija proximity
senzorjev ponuja vecjo zaneslji-
vost zaznavanja feromagnetnih
materialov. Novost je v konstruk-
ciji senzorjev, ki je zastavljena
tako, da omogoča cenejšo izdela-
vo v velikih serijah brez kompro-
misov, ki bi ogrožali konkretne
senzorske lastnosti ali zaneslji-
vost. 

Zasnova E2A senzorjev
Zasnova novih senzorjev je

modularna, zato lahko Omron

zagotovi enako zaneljivost in

učinek pri vseh modelih serije.

Senzorji E2A so na voljo v veli-

kostih M8, M12, M18 in M30,

tako v podaljšani kot v kratki

izvedbi. Kupci lahko poleg tega

izbirajo različne verzije konek-

torja (brez, M8 ali M12 konek-

tor)

Ro b u s t n o s t

jim dovoljuje

uprabo v raz-

ličnih aplika-

cijah (avto-

mobilska in-

dustrija, komercialna vozila, stroji za pro-

cesiranje embalaže itd). Vsi modeli so

namreč deklarirani za delo v temperatur-

nem območjo od -40°C do +70°C, kratk-

kotrajno pa prenesejo tudi temperture

izven tega področja, tako da ustrezajo

specifikacijam IP67.

Posledica modularne zasnove so izreden

spekter dobavljivih modelv v seriji, od

standardnih modelov, preko modelov s

trikratno razdaljo zaznavanja, aluminija-

stih modelov, senzorjev za priklop nepo-

sredno na omrežno napetost in senzor-

jev, prevlečenih s teflonsko plastjo za up-

orabo v posebno agresivnih okoljih. A



Večina tipal za nadzor nivoja zahteva neposreden stik medija in tipala. Ta kategorija

senzorjev zajema plovce, resonančne vilice in potopne sonde za merjenje prevodnos-

ti. V živilski in farmacevtski industriji je neposreden stik tipala z medijem sporen, saj

se mu želimo zaradi higienskih zahtev in standardov o ustreznosti hrane izogniti. Vse

komponente, ki pridejo v stik z medijem, morajo zadovoljiti enakim strogim zahtevam

kot notranja stena posode. Ti tipi senzorjev predstavljajo tudi dodatno oviro pri

čiščenju hranilnih posod. 

Slika 1 - levelprox

Ultrazvočna tipala, ki zaznajo nivo polnosti od zgoraj in uporabljajo zrak kot prenosni

medij, ne zahtevajo neposrednega stika medija s tipalom, vendar pa morajo biti vgra-

jena v notranjosti posode. Kapacitivna tipala pa tudi niso sposobna zaznati nivoja

skozi kovinsko steno.

Idealno tipalo za zaznavanje nivoja mora delovati skozi steno posode iz nerjavečega

jekla. Nadalje mora omogočati enostavno namestitev na zunanjo steno posode, kar

AVTOMATIKA 2737/2003

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Brezkontaktno zaznavanje nivoja

Levelprox - brezkontaktno
zaznavanje nivoja v 
kovinskih in steklenih
shranjevalnih posodah
Avtor: Stojan Mrak, univ. dipl. ing. el., Tipteh, d.o.o.

Detekcija nivoja je v današnji avtomatizirani proizvodnji nujna, izbor
tipal pa je tako širok, kot je široko področje potreb uporabe.
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Brezkontaktno zaznavanje nivoja

poenostavi vzdrževanje tipala in zagotavlja zanesljivejše delo-

vanje.

Z novo družino tipal "levelprox" je firma TURCK predstavila

tipala nivoja, ki zadovoljujejo vse zahteve po udobnosti in

zanesljivosti zaznavanja nivoja.

Družino tipal "levelprox" predstavljata tipali LPRE-T50, ki je

namenjeno montaži s Tri-Clamp priključki in LPRE-M30 v M30

valjčnem ohišju.

Princip delovanja
Obstaja več metod za zaznavanje nivoja tekočin skozi steno

posode z ultrazvokom, vsem pa je osnova ultrazvočni sunek, ki

je sklopljen s steno posode z uporabo sklopnega gela.

Delovanje v načinu merjenja zvena
Delovanje v načinu merjenja zvena uporabljamo, kadar tekoči-

na vsebuje delce ali zračne mehurčke ali pa se v posodi nahaja-

jo mešala. V tem načinu zaznavamo zvok, ki se odbija znotraj

stene hranilne posode, na katero je tipalo pritrjeno. Če je poso-

da napolnjena s plinom, se zvok odbija skoraj v celoti in je zven

dolgotrajen, če pa je napolnjena s tekočino, se del zvoka

absorbira v njej in odboji hitro izzvenijo. V tem načinu delo-

vanja težko ločimo med polno posodo in ostanki tekočine na

notranji steni, ker ti ravno tako dušijo odboje. Ta način delo-

vanja zato ni primeren za medije kot so majoneza ali kečup.

Slika 2a                                                       

Slika 2b

Delovanje v načinu merjenja odmeva
V načinu merjenja odmeva se tipalo odziva na tisti del ultrazvo-

ka, ki se širi skozi tekočino in se odbije od nasprotne stene

shranjevalne posode. V tem načinu lahko ovirajo meritev razni

delci ali zračni mehurčki, ki se nahajajo v tekočini, pa tudi

mešalne naprave in podobno. Če se odmev vrne k tipalu z zado-

voljivo jakostjo, bo tipalo javilo, da je posoda polna. Če pa je

odmev šibak, bo tipalo javilo, da je posoda prazna. Slednje se bo

zgodilo tudi v primeru, če so na notranji steni ostanki tekočine.

Slika 3a 

Slika 3b

Namestitev tipala
Namestitev tipala T50 izvedemo s pomočjo Tri-Clamp

priključkov, ki se v prehrambeni industriji široko uporabljajo.

Tri-Clamp nastavek enostavno privarimo ali prilepimo na

zunanjo steno hranilne posode. Senzor potisnemo v nastavek in

ga z objemko učvrstimo. Tesnilni obroč zagotavlja higiensko

ločitev površine tipala od okolja. 

Glava ultrazvočnega pretvornika je s pomočjo vzmeti elastično

vpeta, kar zagotavlja optimalen pritisk senzorja ob steno, ne

glede na premer posode. Sklopni medij je fiziološko varen

silikonski gel, ki ohranja elastičnost tudi pri višji temperaturi in

ni strupen. Za tip M30 obstajajo nastavki za montažo, ki jih

lahko privarimo, prilepimo ali z objemkami pričvrstimo na

hranilno posodo. Nato tipalo z roko uvijemo v nastavek.

Učenje tipala

Prilagoditev tipala za določeno uporabo je zelo enostavna. Z

DIP stikalci izberemo način delovanja in še nekaj drugih para-

metrov, nato pa mu v režimu učenja predstavimo obe stanji pol-

nosti in tipalo se avtomatsko priuči akustičnim razmeram. Za

učenje tipa M30 uporabljamo poseben vmesnik s tipko.
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Slika 4

Slika 5

Druga uporaba
Tipala "levelprox" pa niso uporabna le v prehrambeni in farma-

cevtski industriji temveč tudi v kemijski in strojni industriji, kot

na primer za zaznavanje nivoja barv in lakov, hidravličnega olja,

odpadnih voda itd. Tipala "levelprox" imajo tudi to prednost, da

jih lahko nameščamo in premeščamo med samim delovanjem,

ne da bi morali izprazniti hranilno posodo.  A

Sodoben sistem za registracijo delovnega
časa in kontrolo pristopa v družbi Mobitel

Informacije: Andrija Pušič, Špica International d.o.o.

Družba Mobitel je največji nacionalni operater mobil-
nih telekomunikacij, ki izgrajuje in upravlja infra-
strukturo v Sloveniji. Domačim in tujim uporabnikom
zagotavlja najsodobnejše storitve, vse potrebne in-
formacije za njihovo učinkovito uporabo, ter zanes-
ljive in kakovostne mobilne telefone. 

Podjetje ima več kot 800 zaposlenih, ki so zaradi raz-
nolikosti delovnih mest podvrženi zelo različnim ti-
pom delovnega časa in s tem povezanega obračuna-
vanja osebnih dohodkov. Poleg tega ima družba
precejšnje število poslovnih prostorov, ki so zaradi
svoje narave potrebni posebne pozornosti s stališča
tehničnega varovanja.

Ker je družba Mobitel že od leta 2000

uporabljala v namene registracije delo-

vnega časa sistem Time&Space, se je Mobitelova kadrovska služ-

be odločila za prilagoditev le tega specifičnim zahtevam upo-

rabnika in povezavo z ostalimi aplikacijami. V ta namen je Špica

razvila programske

module, ki dopolnju-

jejo obstoječi sistem

za evidentiranje delo-

vnega časa, in sicer za:

vodenje podatkov in

določitev plačilnih ra-

zredov začasno zapo-

slenih delavcev, kontroliranje posameznih kategorij delovnega

časa in njihovih prekoračitev ter modul za prenos podatkov v

sistem za obračun osebnih dohodkov, ki vsebuje funkcije izra-

čuna rednega dela, izračuna prevoza in prehrane, pregleda in

popravljanja in kontrolnih izpisov.

Prav tako je Špica skupaj s podjetjem

Sintal zgradila sodoben sistem kontrole

pristopa, katerega osnovni gradniki so

pristopni terminali BOX09 in čitalci

Indala PXR10. Kot programski uporab-

niški vmesnik se

tudi za pristopno

kontrolo uporablja

obstoječi sistem

Time & Space, z

naprednimi funkcijami določitve pravil, ki

veljajo za posamezne kontrolne točke.

Rezultati, ki smo jih s skupnimi močmi dosegli, so poenostavi-

tev pregleda nad podatki, preglednejše urejanje posebnih kate-

gorij delovnega časa, izboljšana kontrola omejitev in avtomatizi-

ran prenos urejenih podatkov v sistem za obračun osebnih do-

hodkov. 

Z novim sistemom kontrole pristopa je Špica uspela zaščititi

varovane prostore pred nekontroliranim vstopanjem in omejiti

gibanje nepooblaščenih oseb znotraj poslovnih objektov. A

Dlančnik Symbol PPT8800
Informacije: Miha Capuder, Špica International d.o.o.

Symbol Technologies slovi kot pro-

izvajalec robustne industrijske opre-

me za uporabo v skladiščih, proizvod-

nji in terenu. Njegovi izdelki so bili

vedno že na videz robustni, tokrat pa

so na tržišče dali dlančnik, ki na prvi

pogled skriva visoko zmogljivost in

vgrajeno robustnost. Ročni terminal

Symbol PPT8800 je kombinacija naj-

sodobnejše tehnologije za terensko

zbiranje in obdelavo podatkov ter raz-

ličnih komunikacijskih zmožnosti. Po zunanjih merah se ne raz-

likuje bistveno od popularnih iPaqov! Microsoft Windows CE

4.1 ali PPC2003 operacijski sistem poganja Intelov procesor

Xscale. Uporabnikom je na standardno na razpolago do 64MB

RAM pomnilnika. Možnost vgrajenega modula za prenos poda-

tkov preko brezžičnega lokalnega radijskega omrežja omogoča

povezljivost s centralnim informacijskim omrežjem podjetja in

internetom. Dlančnik spada med najmanjše in najlažje v razre-

du profesionalnih robustnih terminalov. Namenjen je mobil-

nim uporabnikom, ki zahtevajo najsodobnejšo tehnologijo

vgrajeno v robustno ohišje, primerno za terensko delo. Upora-

ben je zlasti na področju terenskega zbiranja podatkov, zbiranja

naročil, dostave pošiljk, podpori dela v bolnišnicah, trgovinah

in podobno. Več na www.spica.si ali www.symbol.com. A
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SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Lookout 5.1 podpira OPC 2.0

Lookout 5.1 se-

daj podpira na-

prave, ki upo-

rabljajo verzijo

2.0 industrijske-

ga standarda za

ko m u n i k a c i j o

OPC. Uporabni-

ki se tako lahko

priključijo na ši-

roko paleto PLC

krmilnikov, ind-

ustrijskih vodil,

tretjih OPC stre-

žnikov ter seve-

da na opremo NI

kot je Compact

FieldPoint druži-

na modulov za

porazdeljen za-

jem in upravlja-

nje. 

Z novim Tracer

objektom za sp-

remljanje in shranjevanje dogodkov v

komunikacijah lahko uporabniki sledi-

jo in shranjujejo vso komunikacijo med

njihovo aplikacijo in zunanjimi napra-

vami, kar bistveno pospeši proces iska-

nja in odprave morebitnih napak, saj

omogoča natančno lociranje in s tem

lažjo odpravo napak v sporazumeva-

nju. 

Nov je tudi funkcijski brskalnik, ki prav

tako pomaga zmanjševati programske

napake z zagotavljanjem pravilne sin-

takse v izrazih ter možnostjo izbire fun-

kcij iz prednastavljenih polj.

Kot odgovor na zahteve uporabnikov je

National Instruments razvil nov gonil-

nik za Hitachi PLC krmilnike, ter ga

dodal k množici skoraj 100 brezplačnih

obstoječih gonilnikov za naprave vodil-

nih tretjih proizvajalcev. 

To omogoča uporabnikom da enostav-

no vključijo Lookout v sisteme z najbolj

popularnimi in uporabljanimi instru-

menti v industriji, ter tako še naprej

sledi svoji obvezi do podpore veliki

množici Lookout uporabnikov.

NI Lookout ponuja  zmogljivost in eno-

stavnost uporabe, ki je brez primere v

industriji avtomatizacije procesov, saj

popolnoma odpravlja programiranje,

pisanje skript ter ločeno prevajanje

procesov. Z razvojem tipa povleci in

izpusti uporabniki varčujejo pri potre-

bnem času razvoja ter s tem znižujejo

celotne stroške projekta. Lookout se

uporablja v širokem spektru aplikacij,

od nadzornega sistema v pivovarni v

Texasu, upravljanju s celotnim siste-

mom za oskrbo s pitno vodo v Loui-

siani do upravljanja z elektrarno na

Madžarskem.

Za več podatkov o izdelku obiščite

spletno stran http://www.ni.com/loo-

kout oz. pokličite National Instru-

ments d.o.o., Kosovelova 15, 3000

Celje, tel.: 03 425 4200, e-mail: ni.slove-

nia@ni.com, http://www.ni.com/slove-

nia za vse dodatne informacije.

LLooookkoouutt  55..11  sseeddaajj  ppooddppiirraa  OOPPCC  22..00  iinn
vvzzhhooddnnoo--eevvrrooppsskkee  tteerr  aazziijjsskkee  ppiissaavvee

Avtor: Andreja Dular, univ. dipl. inž, National Instruments, Kosovelova 15, Celje, Tel.: 03 425 4200

National Instruments  je predstavil Lookout 5.1, najnovejšo verzijo svojega HMI/SCADA
paketa, ki prinaša izpopolnjena orodja za odkrivanje napak ter podporo standardu OPC
2.0. Poleg tega Lookout sedaj podpira večzlogovne pisave, kar omogoča gradnjo uporab-
niških vmesnikov v Azijskih in vzhodno evropskih jezikih.

A
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SISTEMI ZA AVTOMATSKO IDENTIFIKACIJO - Mobilne informacijske rešitve

Tehnologija
Informatika je vedno bolj mobilna, pri

izvedbi mobilnih informacijskih rešitev

pa je potrebno upoštevati kar nekaj

posebnosti, s katerimi razvijalci klasičnih

rešitev nimajo veliko izkušenj. Največje

razlike med razvojem mobilnih in stacio-

narnih rešitev so v načinu komunikacije,

v tipu uporabnikov in v posebnostih

mobilnih terminalov. Komunikacijski

sistemi za mobilne uporabnike, ki so na

razpolago (GSM, GPRS), še ne dovoljujejo

takih hitrosti, ki bi bile primerne za sin-

hronizacijo velikih baz podatkov. Tudi

stalno on-line delo ni vedno mogoče, saj

je vprašljiva razpoložljivost komunikacij,

odzivni časi pa so tudi predolgi za nor-

malno delo. Uporabniki so tako odvisni

le od podatkov, ki so si jih naložili na svoj

dlančnik, ko so bili nazadnje v pisarni.

Sinhronizacija podatkov s terena je sicer

možna, vendar pogosto ni prilagojena

GPRS omrežju in je zato za uporabnike

nezanimiva, saj traja predolgo.

Uporabniki
Velika posebnost pri mobilnih rešitvah je

v tem, da način uporabe in delovno oko-

lje ne dopuščata natančnega in hitrega

vnosa podatkov. Vnašanje podatkov o

zaključenih delovnih nalog v proizvodnji

s peresom preko ekrana v dlančnik zna

biti zelo naporno opravilo. Enako velja za

beleženje artiklov, ki jih skladiščnik izda-

ja kupcem. Edini pravi način

za odpravo te težave je v upo-

rabi avtomatske identifikacije

oz. najpogosteje črtne kode.

Za najbolj pogoste dlančnike

že dalj časa obstajajo čitalci

črtne kode, ki se priključijo ali

nataknejo na dlančnik, na tr-

gu pa obstajajo tudi posebni

dlančniki, ki imajo čitalec črt-

ne kode že integriran. Navad-

no so taki industrijski dlančniki tudi do-

volj robustni, da jih lahko uporabljamo v

umazani proizvodnji ali celo na terenu v

deževnem vremenu. Poleg črtne kode je

pomembno orodje za vnos podatkov v

prenosne terminale seveda še tipkovni-

ca. Uporabnikom je mnogo lažje podatke

vnašati preko tipk, kot pa tipkati s pere-

som po ekranu. Pod prsti čutijo ali je bila

tipka pritisnjena ali ne, tipke so večje in

med seboj razmaknjene, kar omogoča tu-

di slepo tipkanje.

Povratek investicije
Investicija v "mobilizacijo" informatike je

v primerjavi s stroškom obstoječih staci-

onarnih rešitev izredno majhen, prinaša

pa enostavno določljive prihranke.

Povratek investicije v mobilno računalni-

štvo je tako navadno med 12 in 18 mese-

ci, pa naj gre za potnike na terenu ali pa

za skladiščnike v distribucijskem centru.

Prihranki so vedno v krajših delovnih

postopkih in torej v večji izkoriščenosti

časa, pri uporabi črtne kode pa odpravi-

mo še čas, ki je sedaj potreben za ročni

vnos podatkov in čas za odpravljanje na-

pak, ki so vedno prisotne pri ročnem

vnosu podatkov. 

Malce težje je natančno določiti predno-

sti, ki jih podjetje pridobi zaradi boljšega

ugleda in večjega zadovoljstva kupcev in

zaposlenih, vendar so tudi te prednosti

očitne. Za občutek, koliko nas lahko sta-

nejo napake pri delu, naj navedemo

podatek, da je strošek odpravljanja napa-

ke pri dobavi velik približno tolikšen, kot

stane povprečna prodajna enota. Pri pri-

bližno eni napačni dobavi dnevno je

takih napak 250 na leto, če je vrednost

pošiljke 50.000 SIT, je torej letni strošek

za odpravo napak 12 milijonov tolarjev.

Toliko je velika tudi povprečna investici-

ja v opremljanje manjšega skladišča s pre-

nosnimi terminali. Očitno se nam že

samo z radikalnim zmanjšanjem napač-

nih dobav investicija v mobilno računal-

ništvo povrne v prvem letu njene upora-

be!

Izkušnje
V veliki večini slovenskih podjetjih, ki upo-

rabljajo mobilne informacijske rešitve, so

zadovoljni z njimi in njihovimi učinki na

poslovanje, zato se redno dogaja, da se

odločajo za nadgradnje in razširitve takih

sistemov. Kakršen koli spisek velikih in

uspešnih podjetij pogledate, vedno boste

ugotovili, da najbolj uspešni uporabljajo

informatiko na vseh segmentih poslovanja -

tudi pri vseh delovnih procesih, ki so

odmaknjeni od pisalnih miz! A

MMoobbiillnnee  iinnffoorrmmaacciijjsskkee  rreeššiittvvee
Avtor: Andrej Planina, univ. dipl. inž., Špica International d.o.o.

Sodobni poslovni procesi zahtevajo vedno več informacij
na mestih, kjer se poslovni procesi dogajajo. Ker pa so
poslovni procesi vedno bolj odmaknjeni od pisarn in
postajajo mobilni, je potrebno zagotoviti informacijsko
podporo tudi takim procesom. 
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PROCESNE KOMUNIKACUE - Brezžične komunikacije v industrije

e so še pred nekaj leti brezžične komunikacije  prevladovale
v vodovodnih sistemih, daljinskem ogrevanju, ipd., jih danes
pogosteje srečujemo tudi v industrijskih aplikacijah.

Prve brezžične aplika-

cije so bile izvedene

tam, kjer zaradi visokih

stroškov polaganja ka-

bla ni bilo druge izbire.

Tipičen primer je pove-

zava objektov med ka-

terima je cesta ali pa na

primer nadgradnja pro-

izvodnje linije v pre-

hrambeni industriji. V

slednjem primeru po-

meni vsako naknadno

polaganje kabla zausta-

vitev proizvodnje zara-

di higienskih zahtev,

kar je povezano z visokimi stroški.  Zaradi ugodnejšega razmerja cena/zmogljivost pri

brezžičnih komunikacijah in naraščanja stroškov polaganja kablov lahko pričakujemo

v prihodnosti v industriji več brezžičnih aplikacij, še posebej pri nadzornih sistemih.

Uporabnik brezžičnih komunikacij ima poleg lastne zakupljene frekvence možnost

uporabljati tudi t.i. proste frekvence. Takšna frekvenca je 869,4 MHz (250 KHz kanal),

največja moč oddajanja 0,5 W, kar omogoča domet do 5 km. Frekvenco lahko v indu-

strijskih aplikacijah uporabljamo brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ob ome-

jitvi, da posamezni sistem skupaj ne oddaja več kot 10 % časa. Takšna omejitev je

nujna, saj je le na ta način omogočeno, da lahko hkrati več uporabnikov uporablja isti

frekvenčni pas. Podobno lahko uporabljamo še frekvenci na območju 433 Mhz in 2,4
GHz, želimo pa si lahko čimveč takšnih frekvenc, saj je izgradnja brezžičnega sistema

precej poenostavljena v primerjavi s frekvencami, za katere je potrebno pridobiti

omenjeno odločbo. Zagotovo pa lahko ob morebitnih novih 'prostih' frekvencah  pri-

čakujemo omejeno moč ali nizek odstotek časovne prisotnosti na frekvenčnem pasu,

saj lahko le na ta način zagotovimo več uporabnikom hkrati zanesljivo komunikacijo.

Poglejmo nekaj načinov brezžične komunikacije. Pri sistemih z manjšim številom zank

je pogosto v uporabi način, pri katerem postaje ciklično pošiljajo vrednosti glavni

postaji ali pa glavna postaja pošilja zahteve posamezni postaji.  Sistem postane pri več-

jem številu enot prepočasen in obenem se prisotnost na frekvenci močno poveča. Pri

uporabi 'prostih' frekvenc je takšen način nesprejemljiv, saj lahko hitro presežemo

omenjeno časovno omejitev.  Kot smo že omenili, je nujen pogoj za uporabo tovrstnih

frekvenc čim manjša obremenitev.

Druga možnost je, da naprave oddajajo samo ob spremembi signala, kar bistveno raz-

bremeni radijsko frekvenco. Prednost je izboljšanje odzivnega časa, saj ob spremembi

signala brezžična vhodno/izhodna naprava oddaja takoj, brez čakanja, da pride na

vrsto. Slaba lastnost takšne komunikacije je, da ne vemo, kdaj je prišlo do morebitne-

ga izpada brezžične komunikacije. 

Vzemimo za primer črpalko, ki je brezžično povezana s krmilnikom. V primeru izpa-

da komunikacije bi oddajna stran neuspešno pošiljala signal za izklop črpalke, ki bi

tako črpala preko dovoljene meje.

BBrreezzžžiiččnnee  kkoommuunniikkaacciijjee  
vv  iinndduussttrriijjii

Avtorja: Graham Moss, Elpro Technologies Pty Ltd, Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

Č
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PROCESNE KOMUNIKACUE - Brezžične komunikacije v industrije

Najbolje je uporabiti kombinacijo obeh sistemov. To pomeni, da

oddajne postaje pošiljajo signale ob spremembi stanj, hkrati pa

še ciklično, vendar redkeje kot pri zgoraj opisanem sistemu

(odvisno od tega, kako pomemben je signal). Tako uporabnik

ve, da 'tišina' ne pomeni, da je prišlo do okvare na opremi, tem-

več zgolj to, da ni nobenih sprememb stanja. Takšen način

močno izboljša učinkovitost komunikacije, istočasno pa pome-

ni manjšo obremenitev radijskega pasu

tudi za večje sisteme.

Kaj pa pravilnost prenosa podatkov? Na-

prave z različnimi načini preverjajo pra-

vilnost prenosa podatkov in ob napakah

avtomatično poizkušajo z novim preno-

som. Vsaka postaja ima ponavadi tudi svoj

lasten, skupinski in sistemski naslov, kar

onemogoča, da bi prišlo do presluhov pri

sistemih, ki uporabljajo isto frekvenco.

Prisluškovanje in vdiranje v sistemu pa

onemogočajo kodirni sistemi. 

Na vprašanje, kolikšen delež bodo imele

brezžične komunikacije čez deset ali dvaj-

set let, je težko odgovoriti, zagotovo pa bo

njihov delež naraščal, v nekaterih aplikaci-

jah pa žičnih povezav ne bodo nadomesti-

li. Takšen primer je povezava gumba za

zasilni izklop, ki bo verjetno vedno ostala

žična. Kljub temu pa je v povprečni indu-

strijski aplikaciji veliko signalov, za katere

je brezžičen prenos s prej omenjenimi

varnostnimi mehanizmi povsem sprejem-

ljiv.

Pri podjetju Elpro so zasnovali skupino

brezžičnih vmesnikov, ki omogočajo pri-

klop vhodno/izhodnih signalov nepo-

sredno ali preko protokolov Modbus,

Profibus ali Ethernet. Enoten brezžičen

protokol omogoča uporabo le ene frek-

vence za povezavo različnih sistemov. 

Pri povezavi preko področnih vodil je

sistem zasnovan tako, da je v brezžični

enoti register stanj, ki omogoča 'normal-

no'  komunikacijo na strani področnega

vodila (npr. za Profibus do 12 Mbit/s),

medtem ko teče komunikacija na brezžič-

ni strani le ob spremembah stanj in občasni osvežitvi stanj.

Sistem so pri podjetju Elpro zasnovali tako, da brezžična komu-

nikacija predstavlja ogrodje sistema, ki omogoča komunikacijo

z vhodno/izhodnimi signali in različnimi protokoli. Kot vidimo

na sliki, je možnosti za povezavo kar nekaj. 

Ena izmed možnosti je na primer, da na strani krmilnika priklo-

pimo mudul, ki podpira

Profibus komunikacijo, na

drugi strani brezžične komu-

nikacije pa uporabimo modul

na katerega lahko neposred-

no priklopimo vhodno izhod-

ne signale. Vsaka postaja ima

poleg osnovne funkcije lahko

tudi možnost repetitorja, kar

pomeni precej manj težav

zaradi prekratkega dometa. 

Poglejmo si primer, ob kate-

rem bomo spoznali prednosti

sistemov Elpro. Če želimo v

centralnem nadzornem siste-

mu spremljati nivo posamez-

nega vodnega zbiralnika, da-

ljinsko vklapljati črpalke in

podobno, moramo na vsaki

oddaljeni enoti imeti krmil-

nik, modem in radijsko posta-

jo. 

Pri sistemu Elpro lahko vse tri

funkcije opravi ena radijska

vhodno izhodna enota, kar

pomeni precej nižjo investici-

jo. Krmilni algoritmi se prene-

sejo na centralni krmilnik, ki

je ponavadi skoraj neobreme-

njen. Še dodatno prednost

predstavlja uporaba sistemov

za katere ni potrebno pridobi-

ti odločbe o dodelitvi radij-

skih frekvenc.

Podjetje Elpro Technologies

že več kot dve desetletji izde-

luje brezžične naprave pred-

vsem za namen telemetrije.

Sedež ima v Brisbane-u v Avst-

raliji, svojo prodajno mrežo

pa ima razpredeno širom po

svetu, med drugimi tudi v

Sloveniji, kjer ga uspešno za-

stopa podjetje Genera d.o.o.

iz Ljubljane. A
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Glavni problemi pri merjenju predstavljata pravilno umerjanje in čiščenje senzorjev (-

elektrod). Od tega je odvisna tudi pravilnost meritev in lep prikaz na ekranu, ki pa kaj

hitro lahko zaniha ali ne prikazuje pravilnih vrednosti. Elektrode za merjenje pH so

lahko izdelane v različnih tehnikah: steklene elektrode, kovinske elektrode, elektrode

na polimerni osnovi, optični senzorji z uporabo optičnih vlaken ter iono-občutljivi

tranzistorji. V seriji člankov Vam bomo predstavili glavne parametre, ki jih moramo

meriti. To so; pH, redoksi potencial, raztopljeni kisik in prevodnost. Na koncu bomo

vse senzorje povezali v merilno zanko in prikazali krmiljenje procesa. Ker je merjenje

pH najbolj pogosto, bomo članke začeli s to temo.

Mejenje pH

Teorija
Vsak človek lahko z svojim čutom okusa določi ali je neka stvar kisla ali bazična. To je

odvisno od koncentracije vodikov ionov, ki jih ta snov vsebuje ( npr. limona, ki vsebu-

je citronsko kislino, ali kis, ki vsebuje ocetno kislino).

pH vrednost je definirana kot negativni logaritem koncentracije H+ ionov, kot jo poda-

ja spodnja tabela.

Tabela 1- pH vrednosti v odvisnosti koncentracije H+ in OH-

Avtorja: dr. Andrej Holobar, univ. dipl. ing. kem.(Echo,d.o.o.)

Racman Keith, univ.dipl.ing.kem.teh. (Mettler Toledo, d.o.o.)

Analitika vod
eonesnažena voda je naravna dobrina, ki je nujno potrebna
za življenje na našem planetu. Z rastjo populacije se poveču-
je tudi gospodarski razvoj, ki narekuje gospodarno ravnan-

je z vodnimi viri. Kakovostna voda postaja vse večja dobrina in v
razvitem svetu se tega tudi zavedamo. Z merjenjem kvalitete vode
se srečujemo pri pitnih in tehnoloških vodah, kakor tudi pri odpad-
nih vodah. Parametri, ki jih merimo v vodnih raztopinah so pomem-
bni tudi pri nadzoru različnih tehnoloških procesov. Ker pa imajo v
proizvodnji vedno večji pomen čim hitrejše analitske metode, se v
današnjem času vedno več uporabljajo senzorji, ki so nameščeni
direktno v procesih.

N
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Za meritev pH uporabljamo merilne elektrode (pH steklene elektrode) in referenčne

elektrode, ki so danes v kombinirani obliki.

Steklena elektroda 
Pri stiku pH senzitivne membrane z vodno raztopino se na elektrodi in znotraj nje

ustvari tanek film - debeline 10-4 mm. Vodikovi ioni H+ difundirajo iz filma ali vanj v

odvisnosti od pH vrednosti merjene raztopine. V primeru bazične raztopine H+ ioni

difundirajo ven, medtem ko je negativni naboj vzpostavljen na zunanji strani. Steklena

elektroda ima v svoji notranjosti interni pufer z konstantno pH vrednostjo, kar pome-

ni, da je tudi potencial znotraj elektrode konstanten med meritvijo. Skupni potencial

membrane je rezultat razlike med notranjim in zunanjim potencialom.

Slika 1 - Merilni princip
pH elektrode 

Potencial merilne elektrode je enak: Eel = E0 - S ( pHa - pHi )

Eel = potencial elektrode E0 = nični potencial

S = naklonski kot pHa = pH vrednost internega pufra

pHa = pH vrednost merjene raztopine

Referenčna elektroda
Celotni merilni člen je sestavljen iz merilne in referenčne elektrode , ki sta potopljeni

v raztopino, ki jo merimo. Za določitev vrednosti pH, mora imeti referenčna elektro-

da določen stabilen potencial, ki je neodvisen od merjene raztopine.

Slika 2 - Princip meritve pH vrednosti
s kombinirano elektrodo

Vsaka referenčna elektroda vsebuje referenčni element, ki je potopljen v določen

elektrolit. Ta elektrolit pa mora biti v stiku z merjeno raztopino. Do tega stika navad-

no prihaja skozi porozno keramično diafragmo. Kot najbolj praktičen material za refe-

renčni element se je pokazal element Ag/AgCl v referenčnem elektrolitu 3 M KCl.

Dandanes je najbolj razširjena kombinirana elektroda (sestavljene iz merilne in refe-

renčne elektrode).
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Slika 3 - Kombinirana elektroda in različni tipi komercialnih elektrod (Mettler Toledo).

pH meritev je potenciometrična meritev, kar pomeni, da pri njej merimo potencial.

Potencial merilne elektrode merimo proti referenčni elektrodi. Ta je definiran z Nern-

stovim zakonom:

E = E0 + 2.3 * RT/F * log aH+

E = potencial

E0 = standardni potencial

2.3*RT/F = EN = Nernstov potencial

aH+ = aktivnost vodikovih ionov

Nernstov potencial EN je identičen spremembi potenciala na pH enoto. EN vrednost je

odvisna od temperature, in znaša pri:

0 °C   =  54.2 mV

25 °C =  59.2 mV

50 °C =  64.1 mV

Slika 4 - Celotni potencial E je
odvisen od več malih potencialov

E1 : Potencial na zunanji strani

membrane. Zavisi od pH vred-

nosti merjene raztopine.

E2 : Asimetrični potencial je

potencial, odvisen od debeline

in načina izdelave steklene

membrane

E3 : Potencial znotraj membrane. Odvisen je od ph vrednosti notranjega pufra.

E4 : Potencial člena Ag/AgCl.

E5 : Potencial referenčne elektrode

E6 : Potencial diafragme
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Ker merimo potencial E1 in iz njega izračunavamo pH vrednost,

pomeni, da morajo biti potenciali od E2 do E6 konstantni.

Definicija pH vrednosti 
Po Soerensenu je pH definiran kot negativni logaritem koncen-

tracije vodikovih ionov.

pH = - log * cH+

To drži le v primeru razredčenih raztopin , ko sta aktivnost in

koncentracija enaka.V večini primerov pa je aktivnostni keofi-

cint manjši od 1. Pravilnost pa kaže tudi v smer imenovanja H+

ionov, saj le ti disocirajo v vodnih raztopinah v hidronijeve

(oksonijeve ione H3O+).

H+ + H2O <-> H3O+

Povezava med koncentracijo in aktivnostjo:

aH+ =   .H+ * cH+

aH+ = aktivnost vodikovega iona

.H+ = aktivnostni koeficient

cH+ = koncentracija

Za razredčene raztopine velja, da je aH+ = cH+ . Na aktivnostni koe-

ficent vplivajo temperatura, dielektrična konstanta, ionski

naboj, velikost ionov.

Problemi
Iz tega sledi, da je merjenje pH dokaj zapleteno, saj je signal

odvisen od veliko zunanjih dejavnikov. Najbolj pogosta napaka

je preprečitev pretoka ionov skozi membrano, kar ima za posle-

dico nestabilen signal in nepravilne meritve. Vzrok za to so naj-

bolj pogosto obloge na elektrodi, ki jih je potrebno redno čisti-

ti ročno ali avtomatsko. Po vsakem čiščenju je potrebno umer-

janje pri točno znanih koncentracijah raztopin z znano pH

vrednostjo (raztopinami pufrov). Najpogostejše napake so tudi:

uporaba starih pufrnih raztopin ali njihovo onesnaženje in

nezadosten čas umerjanje ko se merjena vrednost pH še ni sta-

bilizirala. Pri bioloških čistilnih napravah se na membrani in

friti lahko naberejo alge ali mikroorganizmi, ki s časom onemo-

gočijo meritev. Tudi agresivni mediji, v katerih se nahaja višja

koncentracija sulfita, lahko povzročijo napačne meritve in

nepovratno poškodujejo elektrodo.

Med vzroki napak so lahko tudi nepravilna izbira tipa elektrode,

nestrokovna montaža elektrod in neustrezen izbor mesta mer-

jenja. Za vsako aplikacijo je potrebno poiskati optimalne pogo-

je s pravilnim izborom elektode in mesta merjenja. Pri on-line

meritvah, ko opravljamo meritve na cevi, je potrebna še poseb-

na previdnost pri izboru kota montaže elektode v cev.

Avtomatsko čiščenje elektrod
Za učinkovito čiščenje so se nekdaj uporabljale mehanske ščet-

ke, ki so se pritrdile na konec elektrode in s rotiranjem očistile

elektrodo. Glavna pomanjkljivost je bila abrazija elektrode.

Sedanji sistemi so bolj sodobni in vsebujejo membrane iz novih

AVTOMATIKA 3737/2003
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(bolj odpornih) materialov, ki podaljšajo življenjsko dobo

elektrode. Najbolj enostaven in uporaben sistem je čiščenje s

curkom vode ali zraka, ki se je izkazal za najboljšega tudi pri

merjenjih na čistilnih napravah, ki imajo zelo visoko stopnjo

onesnaženja vode in tudi največ problemov z merjenjem.

Elektroda je pri tem vstavljena v posebno ohišje, ki ima na

koncu drobne šobe, skozi katere lahko priteka zrak ali voda pod

visokim pritiskom. Vse skupaj se poveže na kontroler, kjer se

lahko nastavijo intervali čiščenja. Za bolj onesnažene medije se

izberejo primerni krajši intervali.

Slika 5 - Prikaz čiščenja elektrode

Sterilizacija in merjenje v biotehnologiji, 
ter industriji
Kemijska sterilizacija pH elektrode se lahko izvede s 70% razto-

pino etanola, formalina ali vodikovega peroksida. Uporaba

navedenih sredstev za dezinfekcijo tudi po daljšem času ne

poškoduje elektrode. Ne priporoča se uporaba absolutnega ali

96% etanola, ki lahko dehidrira stekleno membrano in povzro-

či napako merjenja. Prav tako lahko nastopi obarjanje kalijevega

klorida v friti zaradi nižje topnosti v etanolu. Toplotna steriliza-

cija se vrši z nasičeno paro pri 130°C in pritisku 1,7 bara.

Razlikujemo dva tipa sterilizacije, ki sta odvisna od zgradbe bio-

reaktorja:

a) sterilizacija samo dela elektrode je možna v primeru, da je

elektroda opremljena s posebnim nastavkom, odpornim na

visoke tlake (do 2 bara)

b) pri manjših bioreaktorjih se vrši celotna sterilizacija elektro-

de v autoklavu

V primeru a) je velik del elektrolita nesterilen in je zato potreb-

no poskrbeti, da ne vsebuje nevarnih mikroorganizmov, in da je

velikost por keramične frite manjša od 1 µm, da preprečimo

prehod mikroorganizmom. 

V primeru b) so sterilni vsi deli elektrode. Pri tem je potrebna

posebna izvedba zunanjega priključka, ki mora biti odporen na

temperaturo. 

Velike temperaturne spremembe povzročijo obremenitve na

vse sestavne dele elektrode, še posebej na membrano, ki se

zaradi termičnih stresov tanjša. Pri prvi sterilizaciji se pojavi

veliko povečanje upornosti, kateri sledi počasno večanje pri

vsaki naslednji. V primeru, da  površino elektrode ne regeneri-

ramo, se pojavi padec naklona. S sodobno elektrodo lahko opra-

vimo okoli 100 sterilizacij  več. 

Za merjenje v biotehnologiji se uporabljajo specialne elektrode,

ki omogočajo termično sterilizacijo in merjenje pri višjih tlakih.

Vsako izhlapevanje elektrolita ali kemijska kontaminacija vpliva

na pravilnost delovanja elektrode. Uporaba višjega tlaka v elek-

trodi poskrbi za majhen tok elektrolita skozi frito, kar onemo-

goča kontaminacijo elektrode. Konstruirana so bila tudi poseb-

na ohišja (retractable housing) s pH elektrodami, ki omogočajo

preverjanje, čiščenje in kalibracijo elektrode, ne da bi prekinili

proces. Shema takšnega ohišja je prikazana na sliki 6.

Slika 6 - Shema ohišja, ki omogoča preverjanje, čiščenje in kalibracijo
elektrod brez prekinitve procesa.

Optična metoda merjenja
Optični senzor z uporabo optičnih vlaken omogoča zaznavo

barve indikatorja, katera se spreminja s spreminjanjem pH vred-

nosti. Optična senzorska tehnika omogoča merjenje zelo viso-

kih in zelo nizkih vredno-

sti pH z izredno natanč-

nostjo. Prednost optičnih

senzorjev je, da so lahko

zelo majhni ter fleksibil-

ni glede na področje upo-

rabe. Lahko se izdelajo

enostavno in brez večjih

stroškov, ne da bi pri tem

prišlo do zmanjšanja na-

tančnosti merjenja. Prav

tako pa je možno signal

prenesti na večje razdalje

preko optičnih vlaken,

kar je zelo pomembno

kadar gre za merjenje na

težko dostopnih mestih

(na višinah ali globinah).

pH optični senzorji teme-

ljijo na principu spremi-

njanja optičnih lastnosti

glede na spremembe pH

vrednosti (absorbanca,

refleksija, fluorescenca,

Slika 7 - Kombinirane
potopne elektrode
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refrakcijski indeks). Senzor vsebuje nam-

reč barvilo, ki se reverzibilno spreminja

glede na koncentracijo protonov v vzor-

cu. Merjenje pH se največ uporablja pri

biokemičnih analizah, zaradi pokrivanja

(biološkega) območja pH (od 6 do 8),

npr. pri predelavi hrane (mleko) okolju

(morje, geologija) in industriji (nadzor

procesov).

Zaključek
Pri izvajanju merjenja pH je potrebno

poznavanje medija kakor tudi kemičnih

in fizikalnih procesov, ki se dogajajo v

merjenem mediju. Najpomembnejši so

pravilen izbor elektrode, pravilen izbor

merilnega mesta in montaža (še posebej

on-line pri merjenju v cevi). V podjetju

ECHO, d.o.o. vam lahko ponudimo sveto-

vanje in inženiring s področja merjenja

fizikalnih in kemijskih parametrov. Sve-

tujemo in izvajamo postavitve senzorjev.

Kot novost ponudimo letno vzdrževanje

senzorjev v tehnoloških ali gospodarskih

objektih, modernizacijo meritev in reše-

vanje problemov na že postavljenih

objektih.

wwwwww..aavvttoommaattiikkaa..ccoomm
wwwwww..HHYYDDRRAA--CCOO..SSII

Slika 8 - Prikazovalnik za merjenje pH.
omogoča enostavno diagnostiko senzorjev,
avtomatsko kalibracijo, samotestiranje inštru-
menta, nastavitev alarmov in ima vgrajen PID
regulator.

A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Panel PC brez ventilatorjev

Informacije: Silvo Povše, Electra ST d.o.o., Ljubljana

Ekonomični Panel PC z 12.1"
displejem z PPC-L126T

Novi  varčni Panel PC  zanovan na CPU C3-Eden 
z 12.1" TFT LCD Displejem, brez ventilatorjev

PPC-L126 je varčni PanelPC brez ventilatorjev- aktivnega hlajenja,
ki je lahko optimalna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo nizek hrup
in uporabo v tim. "clean room" okolju.
PPC-L126 ima ob napajalniku tudi vdelano opcijsko baterijo, ki jo
vdelani napajalnik lahko polni, ko je mrežno napajanje razpoložlji-
vo in ki v primeru izpada energije lahko zagotovi napajanje za več
kot 60 minut. Sprednja zaščitna stran je snemljiva, kar nam omogo-
ča lažje vzdrževanje in zamenjavo tako LCD zaslona kot touchscre-
en vmesnika.

Specifikacije:
• Zaslon: 12.1" TFT SVGA LCD

• CPU: Vdelan VIA C3TM Eden

667 MHz ali hitrejši

• Sistemski pomnilnik: dva

podnožja 168-pin DIMM za

do 1 GB SDRAM

• Opcija: Smart Battery

Module z UPS funkcijo

• CD-ROM drive: vdelani

pogon  24 X ali hitrejši (CD-

ROM je opcija za  PPC-L126T-CE-RT)

• SSD: en slot type II CompactFlashTM socket

• HDD: eden interni IDE vmesnik, za 2.5" enoto

• Network (LAN): 10/100 Based-T Ethernet

• Popolnoma integriran I/O in zvočniki

- 4 serijska vrata: RS232 x 3, RS-232/422/485 x 1

- 1 paralelna vrata

- 2 USB vrata

- 1 PS/2 miška in tipkovnica

- Mic-in, Line-in, Line-out

- 1 VGA izhod

- dva 1.3 W zvočnika

• Bus expansion: en slot za PCI/ISA kartico

en MINI PCI expansion slot (opcija)

• Zaščita čelne strani: ustreza IP 65/NEMA 4

• Teža: 3.25 kg (7.151 lbs)

• Izmere (širina x  višina x globina): 340.5 x 269.3 x 70.5 mm

Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!

Naročniki dobijo revijo na dom/delovno mesto brez plačila poštnine (velja za Slovenijo)!

Naročnik dobi ob vsaki izdaji zgoščenko CD HYDRA, ki nosi spletno revijo AVTOMATIKA
Online (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

A
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MOTORSKI POGONI - Krmilni sistem Hitachi EH-150

Glede na raziskave trga in ugotavljanja potreb pri uporabnikih

PLC-jev, je bila določena smer razvoja. Poudarek v razvoju je bil

na  povečanju števila vhodov/izhodov, več serijskih komunika-

cijskih portov na eno procesorsko enoto ter dodatnih funkcijah

v ladder diagramu za lažje in bolj učinkovito programiranje. 

Kot rezultat razvoja so nastale nove komponente, ki so dodatno

popolnile že tako zmogljivo paleto modulov EH-150 serije

krmilnikov. V nadaljevanju so opisane novosti v letu 2003. Le-te

bodo na voljo od oktobra dalje.

EH-CPU516/CPU548
Glavna novost so vsekakor nove centralne procesne enote EH-

CPU516 in EH-CPU548. Le-te so naslednice že obstoječih EH-

CPU316 ter EH-CPU448. V skladu s tem so njihove osnovne teh-

nične karakteristike enake. Glavne prednosti novih procesnih

enot so, da omogočajo delo z:

• večjim številom vhodov/izhodov;

• dodatnimi funkcijami v ladder diagramu.

Večje število vhodov/izhodov
Da se lahko omogoči delo z večjim številom vhodov/izhodov so

Avtor: Dean Zuliani, Robotina d.o.o.

Krmilni sistem Hitachi EH-150
Značilnosti in novosti

itachi EH-150 PLC je modularen PLC, primeren za kontrolo srednjih do velikih sistemov. Srce same-
ga krmilnika je 32-bit RISC mikroprocesor, ki omogoča izvajanje osnovne inštrukcije v 1µs.

Odvisno od izbranega CPU-ja je velikost programskega pomnilnika med 8 in 48k-steps. Vsak CPU vse-
buje dva serijska porta za programiranje, priključitev modema, operacijskega panela in ostalih
naprav z serijskim vmesnikom, PID-funkcijo, aritmetične operacije z realnimi števili. Za ohranitev
podatkov v RAM pomnilniku ob izpadu napajanja skrbi baterija nameščena na centralni procesni
enoti.

H

Slika 1 - Pri EH-150 seriji so na voljo naslednji komunikacijski moduli: Ethernet modul, Link modul, DeviceNet modul, Profibus modul, Serial com-
munication modul. Število posameznih komunikacijskih modulov, ki se lahko postavi v en predalčnik je odvisno od kombinacije uporabljenih mod-
ulov.
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MOTORSKI POGONI - Krmilni sistem Hitachi EH-150

vzporedno z novimi procesnimi enotami razviti še:

• novi predalčniki (rack) EH-BS3A, EH-BS5A, EH-BS8A in EH-BS11A;

• kontroler vhodov/izhodov EH-IOCH, ki je nadomestil prejšnji modul EH-IOC. 

Razlog za razvoj novih modulov je končni produkt, ki bo omogočil delo z več kot enim

razširitvenim predalčnikom. EH-CPU516 podpira do 2 razširitvena predalčnika, EH-

CPU548 pa do 4 razširitvene predalčnike. Z novim razširitvenim predalčnikom EH-

BS11A, ki se lahko uporablja samo z novimi procesorskimi enotami je maksimalno šte-

vilo modulov 33 (EH-CPU516) oz. 55 (EH-CPU548). Poleg tega se je tudi povečalo šte-

vilo predalov za postavitev komunikacijskih modulov. 

V osnovni predalčnik so lahko vstavljeni štirje komunikacijski moduli, ki delujejo v

najbolj razširjenih industrijskih mrežah: Profibus-DP in DeviceNet. Takšen modul

lahko preko distribuiranih enot krmili maksimalno 1024 dodatnih vhodov/izhodov. S

tem se maksimalno število vhodov/izhodov poveča v skladu z naslednjo tabelo:

Razširitvena predalčnika EH-BS3A, EH-BS5A, EH-BS8A, kot tudi kontroler

vhodov/izhodov EH-IOCH so nadomestili obstoječe module brez kakršnihkoli ome-

jitev in so kompatibilni z vsemi obstoječimi procesnimi enotami. EH-IOCH je dodatno

opremljen z rotirajočim stikalom, ki omogoča izbiro številke razširitvenega predalčni-

ka. Pri uporabi le-tega z obstoječimi procesnimi enotami rotirajoče stikalo nima

nobenega pomena, ker obstoječe procesne enote podpirajo delo samo z enim razšir-

itvenim predalčnikom.

Dodatne funkcije v ladder diagramu
FUN20(s) - data search function
Funkcija v tabeli določene velikosti, poišče specificirano besedo, ter njeno dejansko

pozicijo in vsebino vrne kot rezultat.

FUN21(s) - data search function
Funkcija poišče in kot rezultat vrne specificiran podatkovni blok iz podatkovne

tabele.

FUN22(s) - check code generation command
Funkcija avtomatsko generira 'check sum' kodo in jo kot rezultat shrani na specificiran

naslov. Uporablja se v kombinaciji z TRNS 'transmit data' funkcijo oz. v primeru

prenosa podatkov preko serijskega komunikacijskega porta.

FUN23(s) - check code check command
Funkcija oceni 'check sum' kodo sprejetega sporočila, iz katerekoli naprave s serijskim

vmesnikom. Ocenjeno kodo primerja z dejansko 'check sum' kodo sprejeto v

sporočilu.

FUN190(s) - inverter control command
Funkcija, ki omogoča kontrolo frekvenčnika preko serijskega RS-485 komunikaci-

jskega porta na centralni procesni enoti. Podpira različne tipe frekvenčnikov in

omogoča 11 različnih ukazov.

 EH-CPU316 EH-CPU516 EH-CPU548 

16-point I/O 256 528 880 
64-point I/O 1024 2112 3520 
64-point I/O with Remote I/O 3904 5952 7360 
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DeviceNet Master modul je komunikacijski modul, ki po principu master-slave komunikacije

komunicira z distribuiranimi enotami v DeviceNet mreži. Istočasno lahko postavimo štiri

module v osnovnem predalčniku. Novost je, da ta modul lahko uporabimo tudi  kot Link

modul za povezavo Hitachi krmilnikov v mrežo. Uporabimo ga lahko v mreži z že obstoječimi

Link moduli. V tem primeru istočasno postavimo lahko le dva modula v osnovnem predalčni-

ku. Način delovanja modula izbira uporabnik  sam. S pomočjo novega EH-RMDCFG konfigura-

torja je možno skonfigurirati modul direktno iz PC-ja preko centralne procesne enote brez

nobenih RS232/DeviceNet vmesnikov.

EH-SIO
Serijski komunikacijski modul z dvema RS232 in enim RS422/RS485 komunikacijskim vmes-

nikom, kar pomeni, da se z dodajanjem le-tega število serijskih vmesnikov na eno centralno

procesno enoto poveča od dosedanjih dva na pet. EH-SIO modul se lahko uporabi samo v kom-

binaciji z novimi centralnimi procesnimi enotami EH-CPU516/CPU548. EH-SIO podpira generalni način komuniciranja, Hitachi H-

protokol, Modbus protokol  in omogoča povezovanje z različnimi napravami, kot je prikazano na zgornji sliki.

OSTALI MODULI

EH-TC8 je osem kanalni analogni vhodni modul, kateri je namenjen priklopu različnih termoelementov oz. senzorjev tipa B, R, S,

N, K, E, J, T. Omogočeno je direktno čitanje temperatur v obeh standardnih enotah °C/°F. Resolucija je 0.1°C/°F. Modul je opreml-

jen z LED diodami za detekcijo napake na posameznem vhodu.

EH-XD32E, EH-YT32E sta 32 I/O moduli z novimi 'euro-terminal block' priključnimi sponkami, ki omogočajo enostavnejši

prikolop in lažjo zamenjavo modulov.

EH-YS16 je 16 O modul za priklop AC bremen. Osnovne značilnosti: daljša življenska doba, odporen na vibracije in sunke ter zelo

hitri odzivni čas.
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EXPRESS NOVICE - Novi Trust UPS-i/Releji za temperaturni nadzor

Releji za temperaturni
nadzor za dodatno zaščito

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Simirel 3RS1042 in 3RS1142 so re-
leji za temperaturni nadzor iz po-
nudbe Siemens Automation and
Drives (A&D) in imajo v primerjavi
s predhodniki precej več funkcij in
dodatnih termočlenov. 

Certificirani s v skladu z  DIN 3440 in

dobavljivi tako v verziji za privitje na

podlago kot za montažo na letev. Poleg

tega ga je možno enostavno nastaviti tudi

brez posebnih programskih orodij. Releji

tudi obdržijo trenutne nastavitve tudi v

primeru izpada napajanja. 

Novi releji omogočajo tempreturna mer-

jenja do 1350°C, zaščito nastvaitev z ges-

lom, priklop treh dodatnih termočlenov

itd. Priklopljene termočlene lahko upo-

rabljamo tudi za senzoriko - merjenje tre-

nutne temperature. A

Novi brezprekinitveni napajalniki podjetja Trust 
Informacije: Medis d.o.o., Ljubljana

Dordrecht (Nizozemska), avgust 2003 – Trije novi brezprekinit-

veni napajalniki UPS iz Trusta preprečujejo izgubo podatkov ali

poškodbe računalnika, ko se napetost v električnem omrežju

nepričakovano zniža ali pade. Trust 600 UPS Energy Protec-

tor (www.trust.com/13506) je najnovejši brezprekinitveni

napajalnik iz Trustove palete. V majhnem črnem ohišju se skri-

va model s 600 VA, ki lahko popolnoma nadomesti napajanje iz

električnega omrežja ob izpadu le tega. Opremljen je s filtrom

proti radijskim motnjam, z zaščito proti napetostnim konicam

ter z zaščito za modem, telefaks in telefon. Samodejno uravnava-

nje napetosti zagotavlja neprekinjeno varno napajanje. Naprava

je opremljena z optičnim in zvočnim opozorilom. Model 600

UPS daje najvec 45 minut casa za izdelavo varnostnih kopij in

ima 3 varnostne izhode. Funkcija za samodejno uravnavanje

napetosti zagotavlja ojačevanje ali slabenje napetosti, ko je nape-

tost iz omrežja premajhna

ali prevelika. Hi-

tro vzpostavlja-

nje napetosti (v

manj kot 9 mili-

sekundah) učin-

kovito prepreči

izgubo podatkov.

Ko je običajna na-

petost premajhna,

se samodejno požene aku-

mulatorsko napajanje. 

Drugi model iz serije je Trust 500 UPS Energy Protector

(www.trust.com/13505). Ima enake lastnosti kot model 600, a

lahko podatke ohranja do 35 minut. Zadnji, tretji model je Trust

400 UPS Energy Protector (www.trust.com/13504). Podatke

lahko ohranja do 30 minut. A



IIRRBB  66660000
ABB industrijski robot najnovejše generacije
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ROBOTIKA - IRB6600 - ABBjev robot najnovejše generacije

Temelj razvoja novega robota IRB 6600 je

bila temeljita raziskava potreb uporab-

nikov. Z mislijo na potrebe ciljnega

trga in z bogatimi izkušnjami,

pridoblje-

nimi s 

serijo IRB 

6400, se je 200 razvojnih

inženirjev lotilo dela z

zavedanjem, kaj se priča-

kuje od njih. Rezultat je

nov, zmogljivejši robot,

ki je v vsakem pogledu

tako produktiven, fleksibi-

len kot tudi zanesljiv. 

Kot pudarja Thomas Gunnarson,

vodja projekta IRB 6600, naloga

ni bila lahka: "Avtomatizacija v

industriji zahteva visok nivo

fleksibilnosti, točnosti, po-

novljivosti  in nosilno-

sti. Opremljen z na-

šim novim kon-

ceptom nagi-

banja roke na-

zaj, mehaniko

in zasnovo re-

gulacijskega sis-

tema, IRB 6600

ne samo zadovolji

vse te zahteve, tem-

več je obenem tudi

najkompaktnejši ro-

bot v svojem razredu.

Zgrajen je tako, da

zmanjša proizvodne

stroške kolikor je le

mogoče."

Večja fleksibilnost z nagibanjem nazaj
Prostor je pomemben dejavnik, ki ga ne gre razmetavati.

Zato IRB 6600 omogoča možnost nagibanja nazaj (ang.:

bending-over-backwards capability): robotsko roko je

moč preprosto zavrteti nazaj - s tem nismo več prisiljeni v

rotacijo prve osi. To naredi robotsko celico kompaktnejšo in

cenejšo.  Pridobitve so torej jasne. 

Za začetek so menjave orodij izvršene hitreje. Nadalje je delovni

prostor robota zelo povečan, kar daje stranki svobodo pri načr-

tovanju proizvodnje. Če aplikacija zahteva lahko IRB 6600 dela

s tekočimi trakovi nad seboj, brez predelave celotne linije. In

nenazadnje, robot nima motorjev na zgornjem segmentu roke,

ki bi bili izpostavljeni iz konstrukcije, kot je to primer pri dru-

gih proizvajalcih. To zopet zmanjšuje velikost celice in s tem

stalne stroške.

Vse naštete pridobitve so podprte z ABB-jevim testiranim in

preizkušenim nadzorom gibanja, kar omogoča nadzirano giba-

nje v utesnjenih prostorih.

Varna naložba
Ne glede na aplikacijo je varnost ključnega pomena. Zato je bila

posebna pozornost posvečena izbiri konstrukcijskega materia-

la. Izbrana je bila robustna jeklena zlitina, ki omogoča robotu

prenašanje velikih obremenitev in sil pri trkih - tudi pri velikih

hitrostih. Stopnja legiranosti jekla je izbrana tako, da je material

dejansko boljši od ostalih, vključno z aluminijem.

Aktivna in pasivna varnost
Vključena je paleta možnosti programskega paketa, z namenom

povečanja aktivne varnosti. Varuje pa ne samo osebja v malo

verjetnem slučaju nesreče, temveč tudi samega robota. 

Prva funkcija iz tega paketa je LoadID, ki, kot že ime pove, iden-

tificira breme in meri vztrajnosti orodja. Skupaj s funkcijo

detektiranja trkov (ang.: Collision Detection) varujeta ostalo

opremo in skrajšujeta čas zaustavitev oz. nedelovanja v proiz-

vodnem procesu. Elektronsko stabilizirana pot, funkcija

TrueMove, obdrži robota ves čas na programirani trajektoriji.

Rok Koren, univ. dipl. inž. el., Klemen Juvan, ABB Slovenija

akor se robotizacija širi na vse več industrujskih področij, tako postajajo zahteve glede strojne
in programske opreme vse bolj rigorozne.  Kupci po celem svetu zahtevajo rešitve, ki niso le pre-
prosto vgradljive, programabilne in uporabne, temveč tudi zanesljive. "Plug and produce" mora

pomeniti točno to: Priključi in proizvajaj. Kot od dobavitelja največje instalirane baze robotov na
svetu, se od ABB pričakuje, da bo vodil razvoj in postavil mejnik s katerim se bodo merili vsi roboti -
tudi naši. To je bila rdeča nit pri razvoju in lansiranju novega robota IRB 6600, ki je več kot kos najza-
htevnejšim aplikacijam v točkovnem varjenju, stregi strojev in manipulaciji. 

K
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Tehnični kontejnerji

Programski senzorji zaznajo pospeške in sile v konstrukciji,

motorjih in reduktorjih, s pomočjo katerih se optimizira vsak

delovni cikel. Naslednja funkcija je prilagajanje gibanja dejan-

skim bremenom: robot se premika hitreje z manjšim in počas-

neje z večjim bremenom, kar zmanjšuje čas cikla in s tem pove-

čuje proizvodnost. 

Aktivni zavorni sistem (ang.: Active Brake Sistem, primerno

okrajšan z ABS) skrbi, da robot pri zaviranju (na primer pri

izklopu v sili) ostane na programirani poti, obenem pa je takoj

po zaviranju pripravljen na nadaljne delo.

Robot ima vgrajene tudi elemente pasivne varnosti, kot so: pre-

mične mehanske blokade, dvojna končna varnostna stikala,

posebna oblika spodnjega dela roke in kompakten zgornji del

roke.

Zagotavljanje proizvodnje
V današnjem času racionalizacije

morajo tovarne, stroji in ljudje

proizvesti več v krajšem času;

iskanju večjega izkoristka ni

videti konca. S pojavom

robota IRB 6600 se ABB

trudi po najboljših močeh,

da bi stroji in linije ostali v

delovanju. Seveda k temu

veliko pripomorejo tudi

prej našteti elementi aktiv-

ne in pasivne varnosti. Toda

sama robustnost še ni edini

način za doseganje in presega-

nje postavljenih norm.

Razumljivo kupci robotske opreme

želijo čim varnejše naložbe, ki so posle-

dice pomembnih odločitev. S tega pogleda

je novi IRB 6600 gotovo atraktiven, saj je načr-

tan z namenom, da varuje investicijo.

Predvidljiv servis
IRB 6600 ima vgrajen servisni informacij-

ski sistem (ang.: Service Information

System - SIS), ki nadzira gibanje in obre-

menitve. Glede na pridobljene informa-

cije določi naslednji servisni interval,

kar omogoča preprosto planiranje vzdr-

ževanja za posameznega robota ali celo-

tno linijo. Še več, s pomočjo program-

ske opreme WebWare lahko kupec

prek interneta nadzoruje robota z

drugega konca sveta.

Čas je denar
Pri ciklih v proizvodnji je po-

memben vsak delček sekun-

de. Da bi prihranil čas, IRB

6600 "krajša vsak možen ovinek" razen enega -kakovosti. Kot

smo že omenili sistem  optimizira vsak delovni cikel. V kombi-

naciji z velikim navorom, ki ga je zapestje zmožno premagovati

(1320 Nm), so se cikli skrajšali za 3 - 4% v primerjavi s predhod-

njim modelom IRB 6400R.

Zgrajen za delo v ostrih razmerah
Velika točnost, ponovljivost in gibljivost ne izklučujejo robust-

nosti. IP67 klasificiran in "Foundry Plus" zaščiten (dodatna

zaščita  za robote v livarstvu) je celoten robot, ste pa odporen

na korozivna okolja (prah, tekočine, plini, vroče taline,…).

Potopite ga v vodo in še vedno bo deloval. Peleg tega je izredno

robustna tudi jeklena konstukcija, ki se ne razširi tudi pri občut-

nih povečanjih temperature.

Priključi in proizvajaj
Stranke želijo preprostost. Da bi zahtevi zadostili, morajo biti

roboti preprosti za vgradnjo, servis in neobremenjujoči za

bilanco. Pri IRB 6600 se preprostost začne že pred

vgradnjo. S pomočjo RobotStudia, ABB  "off-line"

simulacijske programske opreme, lahko stranka

kreira virtualno robotsko celico na PC-ju, ki repli-

cira dejansko celico do najmanjše podrobnosti. S

tem lahko poiščemo ustrezne rešitve in odpra-

vimo precej težav, ki bi se sicer pojavile šele

kasneje. Da s tem skrajšamo čas zagona in zni-

žamo stroške, najbrž ni treba posebej poudar-

jati.

Prav tako je preprosta fizična pritrditev:

zagotovljena je montažna plošča, ki pospeši

montažo na tla. Možnost vgradnje robota na

tirnico pa tudi ne povzroča nobenih težav. S

pomočjo sistema za hitro pritrjevanje oro-

dij (ang.: Quick Mounting Tool) je orod-

je pritrjeno praktično v treutku

(ABB patent). 

IRB 6600 je opremljen z 

optimiziranim proces-

nim kabelskim pa-

ketom, s katerim

zadosti večini

aplikacij. Vgra-

jene so elek-

trične poveza-

ve, cevi za vo-

do in zrak, kar

omogoča hitro

vgradnjo in učinkovito

proizvodnjo.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Tehnični kontejnerji

Modularna izvedba
poskrbi za jutri
Ker se zahteve v proizvodnji

vedno spreminjajo, je IRB

6600 načrtan tako, da le-tem

zadosti z izjemno prepro-

stim modularnim koncept-

om. Podaljšek roke in zapest-

ni modul sta vse kar sestavlja

zgornji del roke, v katerem je

pripravljeno tudi ožičenje

(kabli) za morebitne spre-

membe. Kot zadnjo naj ome-

nimo novo opcijo "Servo

Tool", s pomočjo katere lah-

ko sedaj robot obvlada doda-

tne motorje in osi, za npr.:

orodja na robotu ali eksterna

orodja, kot tudi tirnico.

Z novim IRB 6600, in pred-

hodnjim lansiranjem IRB

7600, je ABB začel novo ob-

dobje avtomatizacije: zmog-

ljivo, feksibilno in zanesljivo,

kot le omogočajo najnovejša

dognanja, razvoj in inženi-

ring. A



AVTOMATIKA 5137/2003

OGLEJTE SI NAŠEGA ROBOTA NA SEJMU ELEK-
TRONIKE NA RAZSTAVNEM PROSTORU NAŠEGA
PARTNERJA FDS RESEARCH (št. 3 hala A2).




