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SIMATIC operaterski panel OP 77B,
ko slika pove več od črk

Največja učinkovitost za najboljšo ceno je moto SIEMENS-ovega novega operaterskega panela OP 77B. Je naslednik uspešnega OP7 pri čemer nudi še več
zaslona, več povezav, več funkcij, več razsežnosti. Podprt je z Windows CE
operacijskim sistemom. Za boljšo in enostavnejšo nastavitev je na voljo moderno orodje WinCC Flexible.
Obiščite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/new-panels
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DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je
brezplačno priložena zgoščenka z elektronsko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor
izide ob izidu revije!
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo z
dovoljenjem založnika in vedno z navedbo
vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika.
Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je
dvojna številka.

Spoštovani,
poletne vročine nikakor nočejo in nočejo priti. Trgovci s klima napravami že
obupujejo in razprodajajo svojo opremo po prav smešnih cenah. Očitno se je
letos nebo zarotilo proti njim! Kaj hočemo, učinki tople grede se skozi neurja in
kislo vreme poznajo tudi pri nas.
Sicer pa ne pozabimo: naslednje leto zopet pride poletje! Slabše skoraj ne more
biti ... ali pa?
So pa tale poletna neurja grmenjem in bliskanjem tudi požarno zelo nevarna.
Kar nekaj gospodarskih in industrijskih pa tudi družinskih hiš je pogorelo zaradi strele. In naš strokovnjak, g. Marko Rebolj je tudi tokrat pripravil zanimive
članke o plamenskih javljalnikih. Več vrst jih obstaja in ni vseeno, kakšnega in
kje ga namestiti.
Fantazija ali bližnja prihodnost!? Bomo delali idealne sendviče s pomočjo nano
tehnologije - sestavljanja in premeščanja molekul? Kje so pravzaprav meje
možnega!?
Nove tehnologije vse bolj prodirajo v industrijsko proizvodnjo in ena od teh je
tudi tako imenovana ”nano” tehnologija. Saj je pravzaprav bolj kemija na nivoju molekul, vendar bo nekoč vsestransko uporabna in Rittal jo je začel uporabljati za zaščito omar. O nano tehnologiji in praktični uporabi boste več izvedeli
v malce bolj ”zateženem” članku.
Vaš
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Vsak celoletni naročnik na
revijo AVTOMATIKA prejme
tudi tekočo številko zgoščenke
AVTOMATIKA CD Arhiv v vrednosti 2.500 SIT ob prvem
naročilu in ob vsaki obnovljeni
naročnini! Poleg tega prejme
tudi brezplačno zgoščenko CD
HYDRA, ki nosi spletni reviji
ELEKTRONIKA Online in
AVTOMATIKA online, kadar le
ta izide.

Naročilnico izrežite ali fotokopirajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj., e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
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, dvoročni
vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala,
senzorika. Pokličete ga lahko po telefonu ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el.,
vodja projektov v Robotina d.o.o.
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.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica International d.o.o., tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, 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.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, 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 epošti.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.
tel. 01/83-10-425.

mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB instalacije) v vseh fazah
od projektiranja do izvedbe.

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami
z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOST EL. INST., STROJEV, APARATOV,...

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Janez Guzelj, Sales Product Manager,
METREL d.d., Tel. 01 7558 311, e-mail:
janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni
uporabi merilnih metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev, aparatov
in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o.
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 strojev in
naprav.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11. do 12. ure na telefonu: 01/721-80-20,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po epošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

Strokovnjaki svetujejo

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov,
frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v Robotina d.o.o.
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)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., 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. Epošta: fbs.elektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI

dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Slavko Senica, univ. dipl. ing. el.,
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070,
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.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.

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI

Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net

Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si

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

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.

AVTOMATIKA

47/2004 5

s
Spoštovani partnerji in stranke,
tudi letos vas Siemens d.o.o. vabimo na predstavitev novosti s področja industrijske avtomatizacije, ki smo jo
poimenovali:

"Svet Siemens inovacij v industriji"
Predstavitev bo v petek 3. septembra 2004 v dvoranah kinematografa Kolosej v Ljubljani (BTC). Vaše zanimanje je v preteklih letih preseglo naša pričakovanja. Zato smo se letos odločili, da vam poleg novosti s področja
avtomatizacijskih sistemov SIMATIC, predstavimo tudi ostale inovativne industrijske rešitve, ki jih ponuja
SIEMENS d.o.o. v Sloveniji. Program bo potekal v dveh dvoranah:
DVORANA 1

DVORANA 2

Od 10:00 do 10:45

Odmor 15 min ob 10:45
Nadaljevanje od 11:00 do 11:45

Odmor 30 min ob 11:45; kava, prigrizek
Nadaljevanje od 12:15 do 13:00

Prosimo vas, da nam zaradi organizacije dogodka potrdite svojo udeležbo preko elektronske pošte na naslov
patricia.spec@siemens.com, ali pa nam vrnete to vabilo s spodaj izpolnjenimi podatki na faks št. 01 4746 138
oziroma poštno. Hvaležni vam bomo, če vabilo posredujete sodelavcem in znancem.

POTRDITEV UDELEŽBE
Ime in priimek:

.....................................................................………….............................................................................

Funkcija:

......................................................................…………............................................................................

Podjetje:

..............................................................................................................................................................

Naslov:

......................................................................…………….........

Telefon/Faks/GSM:

..............................................................................…………....

Elektronski naslov:

..............................................................................…..........…

Tema:

INDUSTRIJSKE REŠITVE

..............................

SIMATIC INNOVATION TOUR

..............................




Komunikacije

Prenos video signala
preko Etherneta
Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si

a vse, ki se srečujejo s problemom prenosa analognega
video signala preko Etherneta, oziroma preko medmrežja (Video Over IP), je firma MOXA izdelala dva zanimiva
proizvoda. Odlikuje ju vrsta koristnih funkcij, ki nam omogočajo izvedbo celovitega video nadzora.

Z

Kljub poplavi različnih cenenih digitalnih kamer za široko potrošnjo, ki se
običajno priključijo na računalnik
preko USB vhoda, lahko opažamo, da
se v večjih in bolj zahtevnih projektih
nadzora, predvsem v industriji oziroma pri varovanju zgradb, še vedno
pojavljajo visoko kvalitetne klasične
video kamere. Te običajno oddajajo
slike v obliki analognega (composit)
video signala preko BNC konektorja.
Priključitev takih video kamer na računalnik zahteva posebno vrsto
opreme, ki jo je razvila firma MOXA. Zaradi kompleksnosti teh
naprav, ki vsekakor presegajo funkcijo priključnega vmesnika, jih lahko
upravičeno imen u j e m o V I D EO
STREŽNIK. MOXA
ponuja dva video strežnika:
• enokanalni video strežnik Vport
2110 in
• štiri kanalni video strežnik z oznako
Vport 2140.
Oba strežnika sta funkcionalno zelo
podobna in se razlikujeta le po številu
priključenih kamer, zato opisi, ki sledijo, najpogosteje veljajo za obe napravi.
Osnovna operacija, ki jo tak video
strežnik opravlja, je neprestano pretvarjanje analognih video signalov z
vseh priključenih kamer v digitalni
zapis. Če obdelujemo strnjeno zaporedje digitaliziranih slik, dobimo živi
video posnetek lokacije, ki jo kamera
nadzira. Lahko pa strežnik obdeluje
tudi posamezne slike, torej posamez-

ne fotografske posnetke določenih
trenutkov. Fotografske posnetke strežnik pošilja določenim odjemalcem v
sistemu, ali pa tudi po elektronski
pošti kot priponko na določen naslov.
V video strežniku so podprti naslednji
protokoli: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP,
Telnet, NTP, DSN, in DHCP. Pri prenosu uporablja JPEG in MJPEG načine
za kompresijo video posnetkov.
Ob nakupu video strežnika dobimo
tudi CD s priloženo programsko opremo, ki omogoča
pregled video posnetkov ali posamičnih
posnetkov
na zaslonu
določenega odjemnega mesta
v lokalni mreži ali v medmrežju.
Dovolj je, da v brskljalniku vpišemo IP naslov določenega video strežnika
in že lahko opazujemo aktualne video
posnetke z vseh kamer priključenih
na strežnik.
Poleg osnovnih funkcij za obdelavo
posnetkov ima video strežnik vgrajene
tudi dodatne bolj komplekse funkcije.
Ena od teh je VMD (Video Motion Detection) - sistem za odkrivanje gibanja
s pomočjo primerjave zaporednih posnetkov.
Za temeljit video nadzor je nujna tudi
funkcija za premikanje kamer PTZ
(PAN/TILT/ZOOM). Ukaze za premikanje kamer pošiljamo z nadzornega
AVTOMATIKA
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Video komunikacije

mesta preko mreže do video strežnika, ta pa ukaze posreduje kameram
preko serijske komunikacije. V ta namen ima strežnik en oziroma dva konektorja DB9 za serijsko RS232/485
komunikacijo s kamerami. Strežnik
podpira daljinsko upravljanje naslednje

vrste
kamer
oziroma
protokolov:
Sony VISCA,
Cannon VC-C3
/VC-C1/VC-C4,
Dynacolor, Smart
DOME, Pelco D protokol, Liling, Emitec, ravno tako pa tudi množico drugih standardnih kamer.
Model Vport 2140 ima poleg 4 BNC
video vhodov tudi 4 BNC video izhode. Te uporabimo v primeru, da se poleg daljinskega nadzora preko mreže
ne želimo odpovedati tudi lokalnemu
prikazu na običajnih video monitorjih.
V primeru, da video strežnik nima na
voljo standardne Ethernet infrastrukture za hitrosti 10/100Mbps, imamo
dodatno možnost modemske priključitve strežnika z nadzornim centrom.
Strežnik namreč podpira delovanje s
protokolom PPP preko klicnih ali zakupljenih telefonskih vodov oziroma

preko direktne žične serijske povezave. Uporabniki se bodo prav gotovo
še posebej razveselili dodatnih 4 digitalnih vhodov in 2 relejskih izhodov, ki
jih ima video strežnik. Ta dodatek, ki
ga večino podobnih sistemov nima,
nam omogoča, da lahko postavimo temeljit video nadzor
brez uporabe dodatnih programabilnih krmil-

nikov. Digitalne vhode lahko
koristno uporabimo za priključitev pomembnih signalov. Na primer, signal z dodatnega senzorja gibanja lahko služi za sprožitev delovanja kamer šele takrat, ko se zazna neko gibanje v nadzorovanem področju.
Dodatni signali lahko sporočajo tudi
sabotaže na opremi ali inštalacijah,
izpad napajalne napetosti kamer itd.
Relejske izhode lahko koristno uporabimo za aktiviranje zvočnih in svetlobnih alarmov oziroma za blokiranje prehodov in zaklepanje vrat z namenom
preprečanja nepooblaščenega vstopa.
Našteli smo kar nekaj dobrih lastnosti
MOXA video strežnikov, ki nam omogočajo postavitev zanesljivega video
nadzora. Obilica funkcij in možnosti
zagotavlja, da zlepa ne bomo v zadregi, kako zagotoviti učinkovito delovanje sistema.
A
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Express novice - Hermes SoftLab na svetovnih trgih

NetIQ in Hermes SoftLab

Pri tem intelektualna lastnina ostaja v
lasti HERMES SoftLaba.

Informacije: Gregor.Knafelc@hermes-softlab.com

"Produkti že danes predstavljajo pomemben del poslovanja družbe in pričakujemo da se bo delež še povečeval. Prodaja produktov SPI je presegla
1 mio EUR, v letošnjem letu pa želimo
SPI prihodke podvojiti. Načrtujemo
tudi razvoj novih produktov, ki bodo
našim strankam omogočili upravljanje
drugih poslovnih aplikacij svetovnih
ponudnikov" pravi Saša Strah, direktor
razvoja produktov pri HERMES SoftLabu.

N

etIQ, eno vodilnih podjetij za upravljanje sistemov in varnost
informacijskih okolij s sedežem v Kaliforniji, je licenciralo HERMES
SoftLabov produkt za upravljanje ključnih poslovnih aplikacij.

Ljubljana, 13. avgust 2004 - HERMES
SoftLab je sporočil, da je ameriško
podjetje NetIQ (www.netiq.com) licenciralo HERMES SoftLabov produkt in
ga začelo tržiti pod svojo blagovno
znamko AppManager for Siebel. HERMES SoftLab je pričel z razvojem lastnih produktov SPI za upravljanje aplikacij Siebel in Citrix na platfromi HP
OpenView konec leta 2001. Izdelek za
upravljanje aplikacij Siebel je bil prvi
uradno predstavljen javnosti na
OpenView forumu v Seattlu poleti
2002. V istem letu je HERMES SoftLab
pričel z uspešnim trženjem produktov
v ZDA in EU preko partnerjev in lastne
prodajne mreže.
Produkti SPI omogočajo strankam
učinkovitejšo vpeljavo poslovnih apli-

kacij v svoja IT okolja, nudijo objektiven vpogled vpliva tehničnega delovanja aplikacij na njihovo uporabnost ter
zmanjšujejo tveganje donosnosti naložbe. SPI za Siebel je namenjen upravljanju vodilne CRM aplikacije Siebel, SPI za Citrix pa upravljanju vodilne
rešitve infrastrukture za dostop, strežnike Citrix MetaFrame.
Podjetje NetIQ je prepoznalo kakovost
produkta in izkušnje HERMES SoftLab
pri upravljanju Siebla in predlagalo
licenčno sodelovanje. Za razliko od
produktov SPI, ki jih HERMES SoftLab
trži pod lastno blagovno znamko, pomeni licenčni dogovor z NetIQ (OEM
agreement) dostop do novih trgov
prek razvejane prodajne mreže ameriške družbe.

AVTOMATIKA

Mednarodne stranke, ki uporabljajo
SPI produkte, so dokaz, da gre za vrhunski slovenski produkt, ki od leta
2002 uspešno konkurira na zahtevnih
mednarodnih trgih. Stranke v EU so:
Total, Gas Natural, Czech Savings
Bank (Erste Bank Group), British Telecom (eSat BT), DHL, France Telekom
(TDF). V ZDA: AT&T, Hewlett Packard
Company, Fidelity Investments, Southwest Airlines, FDA (Food and Drugs
Administration), Kanada: Canadian
National Railways.
A
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Plamenski
javljalniki požara
Marko Rebolj, univ.dipl.inž., Zarja Elektronika d.o.o., marko.rebolj@zarja.com

Članek obravnava
osnovne principe
delovanja
različnih vrst plamenskih javljalnikov, jih primerja
med seboj in daje
osnovne napotke
za njihovo
uporabo.
10 47/2004

Človek lahko zazna vse učinke požara. Že na veliko razdaljo vidi dim ali plamen, dim tudi
zavoha, lahko čuti toplotno sevanje in ugotovi smer, iz katere prihaja. Sposoben je ugotoviti velikost požara in primerno ukrepati. Nobeden od obstoječih javljalnikov požara se ne
more primerjati s človekom. Posamezne vrste javljalnikov lahko zaznajo samo enega ali
nekaj učinkov požara, ne pa vseh hkrati.
Najpogosteje uporabljani javljalniki, kot so
termični in dimni javljalniki, so razmeroma
počasni in večinoma niso primerni za uporabo na prostem. Za potrebe kemične industrije, skladišč goriv, letalskih hangarjev in
podobnih objektov, v katerih so prisotne
lahko vnetljive snovi ali predmeti velikih vrednosti, so potrebni hitrejši in zanesljivejši javljalniki. Že dolgo se v svetu uporabljajo javljalniki, ki zaznavajo sevanje plamena, zato
se imenujejo plamenski javljalniki. V Sloveniji
se manj uporabljajo, predvsem zaradi nepoznavanja, pa tudi zaradi razmeroma visoke
cene.

Slika 1 - Tipično okolje, v katerem se uporabljajo
plamenski javljalniki

Osnovna tipa plamenskih javljalnikov - infrardeči (IR) in ultravijolični (UV) - so v novejšem času
močno izpopolnili in jih razvili v skoraj popolne javljalnike z visoko občutljivostjo in skoraj brez
lažnih alarmov, tudi pri uporabi na prostem.
AVTOMATIKA
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Naslednja tabela prikazuje prednosti in slabosti različnih vrst javljalnikov ter primernost za uporabo v zaprtih prostorih oz. na prostem.

Tabela 1 - Primerjava različnih vrst javljalnikov (1, tabela je nekoliko prirejena)
2. SESTAVA PLAMENA
Na potek požara lahko vnetljivih snovi, ki
večinoma vsebujejo ogljikovodike, vplivajo različni dejavniki: količina in vrsta
goriva, dotok kisika/svežega zraka, razvoj toplote, kemične reakcije.
Na sliki 2 (2) vidimo presek skozi plamen pri gorenju ogljikovodikov. Uparjeno gorivo se širi v okoliški zrak, kjer
lahko pride zaradi prisotnosti iskre ali
vročega predmeta do vžiga in zraka. Začne se verižna plamenska kemična reakcija, pri kateri nastajajo: ogljikov dioksid CO2, ogljikov monoksid CO, vodne
pare H2O, nižji ogljikovodiki kot so metan CH4, etan C2H6 in posamezni atomi
ogljika C.

Slika 2 - Prerez tipičnega plamena pri gorenju ogljikovodikov
AVTOMATIKA
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Pri gorenju se sproščajo velike količine energije. Velik del
energije (30% do 40%) je v obliki sevanja. Na sliki 3 je narisan tipičen spekter sevane energije pri gorenju ogljikovodikov. Poudarjeni so tisti deli spektra, ki se pogosto uporabljajo za detekcijo požara.

logična IN , logična ALI povezava)
• korelacija s tipičnimi spektralnimi analizami, ki so shranjene v spominu javljalnika.
Ko so izpolnjeni predvideni pogoji, javljalnik javi požar,
nekateri javijo predhodno tudi predalarm. Vse odločitve se
izvedejo v javljalniku.
4.1. Test med delovanjem javljalnika
Testiranje požarnega sistema je zelo pomembno, saj v primeru, da posamezen javljalnik ne deluje, lahko izpade alarmiranje ali vklop avtomatskih gasilnih naprav kar ima za
posledico veliko gospodarsko škodo. Plamenski javljalniki,
ki so montirani na prostem, so izpostavljeni neposrednim
vplivom okolja in vremena, zato je verjetnost odpovedi zaradi napake v elektroniki ali zaradi zamazanosti optičnih delov
razmeroma velika.

Slika 3 - Spekter sevane energije pri gorenju ogljikovodikov

3. STANDARDI
Lastnosti plamenskih javljalnikov so predpisane z Evropskim standardom EN 54 del 10 (3), ki je trenutno še predlog
in bo v kratkem sprejet tudi kot Slovenski standard. V standardu so predpisane predvsem lastnosti javljalnika glede
zanesljivosti delovanja in ponovljivosti v različnih pogojih
delovanja (električne in klimomehanske lastnosti). V točki
3.21 je predpisana minimalna občutljivost za različne testne
požare. Tako je določeno, da mora javljalnik odkriti testni
požar TF1 (gorenje lesa s plamenom) na način, da se lahko
uvrsti za razred A, B ali C glede na točko 10 standarda
PSIST prEN 54 del 9 (4). Dodatni pogoj je še zmožnost
detekcije plamena, ki nastane pri gorenju n-heptana ter
metilnega alkohola v posodi velikosti 33 cm x 33 cm na razdalji 5 m, v 30 sekundah.
Predpisan je tudi test, ki naj odkrije občutljivost javljalnika
na motnje zaradi običajnih in fluorescenčnih žarnic. Ta test
pa ne more odkriti možne občutljivosti javljalnika na druge
motnje, ki so pogost pojav pri dejanski uporabi plamenskih
javljalnikov, predvsem na prostem (n.pr. strela, varjenje).
4. OSNOVNI NAČIN DELOVANJA
PLAMENSKIH JAVLJALNIKOV

Občasno testiranje pravilnega delovanja je nujno. Isto
velja tudi za javljalnike v industrijskih obratih. Ker lahko
zamazani optični del javljalnika ("okno", skozi katerega
prihaja sevanje v javljalnik) prepreči delovanje, ni dovolj, da se testira samo elektronika javljalnika in eventualno detektor, temveč mora testni sklop preveriti tudi
čistost "okna".

5. OSNOVNE VRSTE PLAMENSKIH
JAVLJALNIKOV
5.1. UV plamenski javljalniki
Sevanje v UV spektralnem pasu zaradi kratkovalovnih lastnosti močno slabijo ozon, dim, prah, plini in različni delci
organskega izvora, ki se nahajajo v zraku. Tudi steklo, akrilne plošče ( pleksisteklo) ter umazanija na vstopni površini v
javljalnik oslabijo ta del spektra. Sončna svetloba z valovnimi dolžinami pod 300 nm je blizu zemeljske površine zelo
šibka zaradi absorpcije v zgornjih plasteh ozračja. Na UV
javljalnike vpliva samo kot ozadje signala v obliki šuma.
Sevanje plamena na teh valovnih dolžinah pa je relativno
močno, tako da zaradi visokega razmerja signal/šum javljalniki zanesljivo odkrijejo požar v zelo kratkem času (3 do 4
ms), eksplozije pa v trenutku nastanka. Omenjeni pojavi
omejujejo največjo razdaljo odkrivanja požara.

Plamenski javljalniki imajo vgrajenega enega ali več detektorjev IR ali UV sevanja. (Pojasnilo: v članku je uporabljen
izraz javljalnik za celoten sklop optike in elektronike, ki
lahko javi požar, detektor pa za element, ki jakost sevanja
pretvarja v električni signal, senzor.) Pred vsakim detektorjem je optični filter, ki prepušča le izbrani ozki del spektra.
Signal detektorja se ojači in elektronsko obdela. Pri obdelavi se upošteva eno ali več naslednjih lastnosti:
•
•
•
•

analiza trepetanja plamena
primerjava sprejete energije z mejno vrednostjo
matematična korelacija različnih signalov
medsebojna primerjava različnih signalov (razmerje,
12 47/2004

Slika 4 - UV javljalnik za uporabo na prostem
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Uporabo UV plamenskih javljalnikov na prostem omejujejo motnje močnih UV virov kot so strele, obločno varjenje, včasih pa tudi sevanje sonca, ki se prebije skozi
atmosfero zaradi ozonskih lukenj ali povečane aktivnosti.

6. UKREPI ZA ZMANJŠANJE LAŽNIH
ALARMOV
Iz zgoraj omenjenih lastnosti UV in IR plamenskih javljalnikov sledi, da se pri njihovi uporabi pojavljajo lažni
alarmi. Njihovo število lahko z nekaterimi ukrepi zmanj-

Strele so najmočnejši vir UV sevanja na zemlji in imajo
dovolj moči, da aktivirajo vsak javljalnik v bližnji in daljni
okolici. Če se javljanje požara zakasni za 10s, strela, ki je
kratkotrajni pojav, običajno ne povzroči lažnega alarma.
Obločno varjenje je najpogostejši vzrok lažnih alarmov v industriji. Lažni alarm lahko povzroči celo na razdalji
več kot kilometer in pol! Oblok lahko pri varjenju več varilcev traja neprekinjeno več minut ali celo ur. Zaradi velike
jakosti UV sevanja lahko motnja nastane tudi posredno
zaradi odbojev.
Včasih se pojavljajo lažni alarmi zaradi rentgenskih
žarkov, ki nastajajo n.pr. pri pregledovanju letalskih delov v hangarju z rentgenskimi napravami ali z viri ionizirajočih sevanj.

5.2. IR plamenski javljalniki
IR sevanje spremlja
skoraj vse požare. Zelo značilen je CO2
vrh, ki nastane zaradi
segrevanja ogljikovega dioksida in ga je z
IR detektorji zelo enostavno odkriti. Dim in
ostali produkti gorenja v manjši meri oslabijo IR kot UV sevanje.

Slika 5 - IR javljalnik za uporabo v
stavbah

Slika 6 - IR/IR javljalnik za uporabo
na prostem

Vroči predmeti, kot so
peči, luči in tudi sonce, sevajo na istem
delu spektra, zato je
treba za ločevanje
med požarom in motilnim sevanjem uporabiti dodatne značilnosti, največkrat utripanje signala.
Posebno nevarni so
odsevi sončne svetlobe od nestabilnih površin (vodno valovanje), vrteči se ventilatorji, utripajoče luči
ter premikajoči se
vroči predmeti.

šamo, ne da pa se jih popolnoma preprečiti.
6.1. Časovni zamik
Motnje so običajno kratke. S podaljšanjem časa, v katerem
mora biti prisoten alarmni signal, lahko večino motenj izločimo. Žal pa se s tem podaljša tudi čas za javljanje požara in
potem trenutno javljanje ni več možno. Največkrat je potreben kompromis med škodo zaradi lažnega alarma in
škodo, ki jo povzroči požar v prvih sekundah, ko je javljanje
zadržano.
6.2. Medsebojna odvisnost dveh javljalnikov
Požarni alarm je potrjen in gašenje vklopljeno šele potem,
ko javita alarm vsaj dva bližnja javljalnika v sistemu. Na ta
način se prepreči tudi lažni alarm, do katerega bi prišlo
zaradi odpovedi elektronike posameznega javljalnika. Ta
tehnika zahteva podvojeno število javljalnikov.
6.3. Dvolinijska (dvoconska) odvisnost
Požarni alarm je potrjen in gašenje se vklopi šele takrat, ko
javi alarm najmanj en javljalnik iz vsake linije. Priporočljivo
je, da so linije razporejene tako, da so javljalniki ene linije
montirani na severu in gledajo na ščitene objekte v smeri
proti jugu, drugi pa so montirani na jugu in gledajo proti
severu. Na ta način pa se ne da izogniti lažnim alarmom, ki
bi nastali zaradi odboja sevanja. Tudi ta tehnika zahteva
podvojeno število javljalnikov.
Drug možni način razdelitve linij pa je tak, da so javljalniki
ene linije usmerjeni proti nadzorovanemu območju, javljalniki druge linije pa proti potencialnim izvorom motenj. V primeru detekcije motenj druga linija prepreči delovanje prve.
Števila javljalnikov v tem primeru ni treba povečati. Slabost
te rešitve je možnost, da požar ali dolgotrajna motnja, ki jo
zaznajo javljalniki druge linije, prepreči javljanje alarma ob
pravem požaru v nadziranem področju prve linije.
6.4. Zmanjšanje občutljivosti
Z zmanjšanjem občutljivosti javljalnikov se lahko močno
zmanjša tudi občutljivost na motnje. S tem se podaljša čas
odkrivanja požara, saj javljalniki zaznajo le večji plamen.
Zmanjšanje občutljivosti priporočajo samo tistim javljalnikom, ki so usmerjeni proti potencialnim izvorom motenj,
nikakor pa ne vsem javljalnikom v sistemu. Ta tehnika zahteva povečanje števila javljalnikov.
6.5. Oklopljeni kabel
Javljalniki plamena so največkrat montirani v industrijskem
okolju z močnimi električnimi motnjami. Na sistem javljanja
požara lahko vplivajo z motenjem delovanja javljalnikov ali
pa z motenjem vhodnega dele centrale za javljanje požara.
Oklopljeni kabel in pravilne ozemljitve lahko v modernih
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sistemih te vrste motenj zmanjšajo na zanemarljivo vrednost.
7. KOMBINIRANI JAVLJALNIKI
Zaradi vseh naštetih motečih vplivov javljalniki, ki delujejo
samo na principu detekcije IR ali UV sevanja plamena, niso
dovolj zanesljivi za uporabo na prostem. Proizvajalci so se
odločili za različne kombinacije detektorjev kot so UV/IR,
IR/IR (IR2) ter IR/IR/IR (IR3). Zmanjšanje števila lažnih alarmov pri teh javljalnikih je osnovano na dejstvu, da imajo
moteči izvori različno razmerje jakosti sevanja v posameznih delih spektra in različen časovni potek od požara. Tako
ima n.pr. požar vodika zelo močno UV sevanje in minimalno
IR, premogov požar pa veliko IR in minimalno UV. Različne
matematične obdelave posameznih signalov omogočajo
zanesljivo detekcijo pravega požara.
7.1. IR/UV javljalnik
Ta javljalnik ima največkrat vgrajen IR detektor za značilne
valovne dolžine sevanja vročega CO2 in UV detektor, ki ni
občutljiv na sevanje sonca (zelo kratkovalovno področje).
Dober IR/UV javljalnik primerja posebej IR in UV signal z
določenim pragom, generira pa tudi signal razmerja IR/UV
in ga primerja s posameznimi IR in UV signali. Primerjava se
v kratkem obdobju izvede večkrat, da se izločijo kratkotrajne motnje. Razmerje mora biti v okviru vrednosti, ki so značilne za posamezne tipe požarov. Pravilno razmerje mora
biti prisotno vsaj 50% opazovanega časa. Pri vsakem signal
pa se opazuje tudi utripanje, ki je značilno za plamen.
Elektronika poskrbi, da se izloči vpliv stalnega IR sevanja
okolja. Tak javljalnik v bistvu zazna požar z enim detektorjem in ga z drugim potrdi, tako da je zanesljivost delovanja
velika, število lažnih alarmov pa ob polni občutljivosti minimalno. Obstoja pa možnost, da pride do istočasnega pojava dveh motenj, ko sta n.pr.istočasno prisotna modulirano
IR sevanje sonca in varjenje z oblokom, kar povzroči lažni
alarm.

Slabe lastnosti te vrste javljalnikov lahko so naslednje:
• slabljenje značilnega CO2 IR signala zaradi CO2 v
zraku;
• razmerje obeh signalov se z razdaljo med javljalnikom in plamenom spreminja;
• nizko razmerje signal/šum obstoječih IR detektorjev;
• zaradi ozke pasovne širine optičnih filtrov so izhodni
signali posameznih detektorjev majhni.
Nekateri proizvajalci uporabljajo kombinacijo drugih valovnih dolžin, Cerberus uporablja n.pr. 4,1 µm do 4,7 µm ter 5
µm do 6 µm (5). S to kombinacijo so rezultati boljši, saj povečano slabljenje CO2 dela spektra ne vpliva na delovanje
javljalnika.
Na sliki 6 je prikazana blok shema javljalnika S2406 švicarskega proizvajalca Cerberus, ki ponazarja kompleksnost
plamenskega javljalnika.
V naslednji tabeli je prikazana kombinacijska logika omenjenega Cerberusovega javljalnika, ki poskrbi za dobro ločljivost med požarom in motečimi pojavi.

Slika 7 - Blok shema javljalnika IR/IR
V naslednji tabeli je prikazana kombinacijska logika omenjenega Cerberusovega javljalnika, ki poskrbi za dobro
ločljivost med požarom in motečimi pojavi.

7.2. IR2 javljalnik
Javljalnik združuje dva detektorja, ki delujeta na IR področjih: prvi okoli 0,9 µm ali okoli 4,9 µm, drugi pa na značilnem CO2 področju 4,3 µm do 4,5 µm. Prvo spektralno področje je značilno za sevanje okolice, drugo pa za požar
ogljikovodikov. Razmerje med obema signaloma daje podatek o možnem požaru, signala pa se analizirata še glede
na utripanje ter jakost sevanja.
Zaradi ogljikovega dioksida v zraku je absorpcija dela spektra okoli 4,3 µm močnejša, zato sevanje z razdaljo javljalnika od požara hitreje upada na značilnem CO2 delu. Razmerje med obema signaloma se z večanjem razdalje približuje razmerju 1:1, ki ni več značilno za požar in javljanje
lahko izpade.
Obstoječi IR detektorji (PbSe, piroelektrični) imajo velik
lasten šum, ki je primerljiv s koristnim signalom in potrebne
so zapletene matematične metode, da se signal izloči iz
šuma.
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Tabela 2 - Kombinacijska logika Cerberusovega javljalnika

7.3. Najnovejši IR3 javljalnik
Najnovejša tehnologija, kot je uporaba zmogljivih mikroprocesorjev z nizko porabo toka in razvoj posebnih algoritmov
je omogočila razvoj nove generacije plamenskih javljal-
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nikov, ki so ob dva do trikrat
večji občutljivosti praktično
neobčutljivi na vse moteče
pojave.
Novi IR3 javljalniki proizvajalca Spectrex merijo jakost
sevanja na treh izredno
ozkih IR področjih valovnih
dolžin med 4 µm in 5 µm.
Razmerje med tremi izhodnimi signali je značilno za
vsak IR izvor in omogoča
dobro ločljivost med pravim
požarom in motilnimi sig- Slika 8 - Plamenski javljalnik
nali. Za detekcijo zelo šib- IR3 v Ex izvedbi z Exe prikljukih signalov, ki so skriti glo- čno omarico
boko v šumu, se uporablja
posebna avtokorelacijska tehnika za vsak signal posebej.
Uporaba mikroprocesorja omogoča določanje razmerja
med posameznimi signali, upoštevanje utripanja signala v
frekvenčnem področju med 1 Hz in 10 Hz in primerjavo z
različnimi alarmnimi pragi. Na ta način je dosežena izredna
občutljivost javljalnika. Omogoča zanesljivo detekcijo požara celo v primerih, ko je plamen skrit za oviro, iz žarišča pa
izhaja vroči CO2.

m. Proizvajalec navaja javljanje požara v 2 sekundah (pri
največji nastavljeni občutljivosti), pri gorenju tekočine v posodi velikosti 30 cm x 30 cm (1 sq. ft.) na razdalji 60 m. Občutljivost je enaka za različne vrste goreče tekočine, kot so
n.pr.: bencin, dizelsko gorivo, letalsko gorivo JP4, n-heptan,
etanol.
Naslednja tabela prikazuje primerjalni test med različnimi
plamenskimi javljalniki, ki ga je izvedlo švedsko vojno letalstvo (6). Številke v tabeli pomenijo sekunde, ki so potekle
do javljanja požara, XX pomeni, da javljanja ni bilo. Podatek
pri lažnih alarmih je razdalja, na kateri halogenske luči sprožijo javljalnik.

Žal je v tabeli prikazana občutljivost samo na eno vrsto
motenj, zelo zanimiv bi bil podatek še za druge vrste.

Izkazalo se je, da javljalnik skoraj nima lažnih alarmov. Velika občutljivost omogoča detekcijo požara do razdalje 100
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8. RAZPOREDITEV IN IZBIRA PLAMENSKIH JAVLJALNIKOV
Projektiranje javljanja požara na prostem je zelo zahtevno.
Upoštevati je treba, kakšne vrste objekt se ščiti, kje so
potencialni izvori požara, kje in kakšni so možni izvori
motečega sevanja. Projektant mora zelo dobro poznati lastnosti javljalnika, lastnosti gorljivih snovi, možen potek
požara, da lahko izbere javljalnik, ki je občutljiv za predvideno vrsto požara.
8.1. Priporočljiva uporaba plamenskih javljalnikov
• skladišča gorljivih snovi v stavbah in na prostem
• rafinerije
• polnilne postaje za gorivo in druge vnetljive tekočine
• skladišča lesa
• letalski hangarji
• transformatorske postaje itd.

Zaradi absorpcije sevanja v zraku je največja razdalja
omejena in tudi pri najbolj občutljivih javljalnikih ne presega 100 m.

8.2. Neprimerna uporaba plamenskih javljalnikov
Za uporabo na prostem so primerni samo kombinirani plamenski javljalniki, IR2 niso primerni za detekcijo požarov
anorganskih snovi, kot so:
• fosfor
• natrij
• magnezij
• žveplo
• vodik.
8.3. Zorni kot
Pri projektiranju je treba upoštevati zorni kot javljalnika v
horizontalni in vertikalni smeri in javljalnik usmeriti tako, da
pokriva čim večji del nadzorovane površine in čim manj
površine, kjer so moteči izvori. Plamenski javljalniki na
prostem naj bodo vedno usmerjeni rahlo navzdol, tako da
je v njihovem vidnem polju čim manj neba in da so zaščiteni
pred direktnim sevanjem sonca. Zorni kot se lahko v
nezaželeni smeri zmanjša tudi z mehanskimi zasloni.

Slika 9 - Zorni kot javljalnika
Večina javljalnikov ima zorni kot približno 90 . Občutljivost je
odvisna od smeri, v kateri javljalnik "vidi" požar, kot je prikazano na sliki 9. Upoštevati je treba karakteristike izbranega javljalnika.
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8.4. Največja razdalja detekcije požara
Največja razdalja med javljalnikom in požarom je odvisna
od občutljivosti in vrste javljalnika ter od velikosti požara.
Čim manjši je požar, ki naj ga javljalnik zazna, tem manjša
je največja razdalja. Proizvajalci običajno navedejo za določeno vrsto požara osnovno razdaljo, na kateri javljalnik zazna požar osnovne površine 30 cm x 30 cm (cca 0,1 m2). Iz
tega podatka se lahko izračuna razdaljo, na kateri bi javljalnik zaznal požar drugačne površine po enačbi:

8.5. Direktna vidljivost
Jakost sevanja požara je na mestu javljalnika razmeroma
nizka. Vsak odboj sevanje razprši in s tem njegovo jakost
dodatno močno zmanjša. Zato je treba vedno zagotoviti
neposredno vidljivost med potencialnim mestom nastanka
požara in javljalnikom. (Primer: pri zaščiti letal v hangarju so
potencialni izvori požara motor pod krilom in rezervoarji za
gorivo. Zagotoviti je treba neposredno vidljivost teh delov
letala.)
8.6. Nastavitev občutljivosti
Nekateri javljalniki imajo možnost nastavitve občutljivosti v
več stopnjah. Večja občutljivost pomeni večjo razdaljo za
detekcijo enako velikega požara, a tudi večjo verjetnost
lažnih alarmov. Skrbno je treba proučiti navodila proizvajalcev, ker nekateri priporočajo za uporabo na prostem samo
nastavitev nižje občutljivosti.
8.7. Kabli
Strogo se priporoča uporaba oklopljenega kabla. Paziti je
potrebno na primeren presek vodnikov, da padec napetosti
v kablu ne zmanjša napajalne napetosti javljalnika pod njegovo minimalno dovoljeno napetost za pravilno delovanje.
Tokovna poraba javljalnikov
je zelo različna, od nekaj sto
mikroamperov do nekaj sto
miliamperov.
8.8. Ex področja
Plamenski javljalniki so pogosto nameščeni v eksplozijsko ogroženem okolju.
Poskrbeti je potrebno za
priklop preko ustrezne Ex
zenerjeve bariere, v skladu
z navodili proizvajalca. Ex
bariera mora biti v eksplozijsko neogroženem prostoru,
dolžina kabla med njo in
javljalnikom pa ne sme presegati dovoljene vrednosti.
Dolžina kabla oz. največje L
/C razmerje je podano v Ex
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certifikatu. Pri nekaterih izvedbah je dolžina kabla lahko
problem!
Javljalnik in tudi bariera morata imeti slovenski Ex certifikat.
8.9. Preverjanje med obratovanjem
Nekateri javljalniki imajo vgrajen sistem za testiranje med
delovanjem. Ta sistem je lahko avtomatski (občasno sam
od sebe preveri delovanje javljalnika) ali pa z daljinskim
vklopom (centrala občasno avtomatsko sproži preverjanje,
lahko pa se preverjanje sproži ročno). Ustrezni so samo tisti
sistemi preverjanja, ki preverijo tudi vstopno optično površino, preverjanje samo elektronskega dela javljalnika ne
zadošča.
Če javljalnik nima vgrajenega sistema za preverjanje, je
potrebno občasno preveriti s posebno testirno napravo testno svetilko, ki simulira signal požara. Vsak proizvajalec
dobavlja svoje testne svetilke, ki imajo potrebne karakteristike za njegov način detekcije ter navodilo za postopek
preizkušanja. V eksplozijsko ogroženem okolju je dovoljena
uporaba Ex certificiranih testnih svetilk.

9. PRIMERI UPORABE
Naslednje skice prikazujejo nekaj primerov uporabe plamenskih javljalnikov.

Slika 12 - Primer uporabe v letalskem hangarju (tloris)

10. ZAKLJUČEK
V Sloveniji se plamenski javljalniki požara zelo malo
uporabljajo. Glede na dobre lastnosti nove generacije teh
javljalnikov je njihova uporaba, čeprav so za naše razmere
zelo dragi, v določenih primerih smiselna. To velja predvsem za varovanje večjih količin lahko vnetljivih snovi,
varovanje drage tehnologije pri proizvodnji lahko vnetljivih
snovi ali varovanje dragih naprav, ki so v bližini vnetljivih
snovi.
Pomembna prednost plamenskih javljalnikov pred vsemi
drugimi je zlasti velika hitrost javljanja. Noben drug javljalnik
namreč ne more javiti začetnega požara na prostem ali v
velikih prostorih že v nekaj sekundah po nastanku, ko se ne
razvije niti dim niti ne naraste temperatura.
A

Slika 11 - Primer uporabe v letalskem hangarju (prerez)
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Datamaxovi industrijski
tiskalniki s podporo za RFID
Informacije: Špica International d.o.o.

L

JUBLJANA, 29.7.2004 - Špica International je svojo ponudbo na področju industrijskega tiskanja razširila z najnovejšo Datamaxovo skupino industrijskih termalnih
tiskalnikov I-Class RFID s podporo za radiofrekvenčno overovljanje (RFID). Datamaxovi tiskalniki I-Class RFID omogočajo pisanje podatkov in verifikacijo zapisa ter tiskanje na "pametne" nalepke, ki imajo vgrajen oddajnik za radiofrekvenčno overovljanje.
Skupina tiskalnikov I-Class RFID je namenjena uporabi v kritičnih aplikacijah za označevanje s črtno kodo in značkami RFID v proizvodnji, skladiščih in distribuciji. Prinaša pet
modelov, I-4210, I-4308, I-4212, I-4406 ter I-4604, ki ponujajo hitrost tiskanja od 51 do
304 mm/s pri ločljivosti od 203 do 600 dpi ter izredno ugodno razmerje med ceno in zmogljivostmi.
"Tiskalniki Datamax I-Class RFID so zaradi zmožnosti hkratnega tiskanja in kodiranja podatkov eni najbolj inovativnih
termalnih tiskalnikov," pravi Marko Golob, vodja projektov in
svetovanja v podjetju Špica International. "Njihova prednost
se kaže predvsem v izboljševanju označevanja blaga, saj
preprosto označevanje s črtno kodo razširjajo s sledilnimi
metodologijami in z zmožnostmi za napreden zajem podatkov, ki jih prinaša tehnologija RFID."
Novi tiskalniki Datamaxovega razreda I nudijo možnost
naknadne vgradnje modula RFID in predstavljajo učinkovitoo rešitev za organizacije, ki razmišljajo o posodobitvi procesov s tehnologijo radiofrekvenčnega overovljanja. Ob
uvedbi novih standardov na področju UHF frekvenc v prihodnosti bo možno tiskalnik z menjavo modula RFID enostavno prilagoditi novim zahtevam.
Kakovost Datamaxovih tiskalnikov I-Class zagotavlja uporaba vrhunskih tehnologij, robustnost in modularnost pa posebna aluminijasta konstrukcija, ki omogoča enostavno

nadgrajevanje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Modularna zasnova omogoča nameščanje vrste dodatnih zmožnosti, kot so rezalec nalepk, odlepljevalec nalepk ter notranji navijalec nalepk s premerom do 100 milimetrov. Hitro delovanje zagotavlja Motorolin 32-bitni procesor s hitrostjo 90
MHz ter 16 MB SDRAM in 2 MB Flash pomnilnika. Enostavnejši uporabi je namenjen LCD-zaslon, oblikovanje nalepk
pa je možno s praktično katerega koli programa, ki deluje v
okolju Windows.
Najboljši rezultati tiskanja se dosežejo z uporabo namenskega programa NiceLabel, ki zagotavlja hiter in pravilen
izpis vseh standardnih tipov črtnih kod s podporo RFID tehnologiji. Tiskalniki skupine I-Class RFID omogočajo tudi
programiranje izpisa z makro programskim jezikom MCL
(Macro Command Language).
Tiskalniki skupine I-Class RFID interno podpirajo standardne tipe črtnih kod, deset fontov pisav velikosti od 0,89 do
16,26 milimetra ter grafične datoteke PCX, BMP ter IMG.
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Omogočajo tiskanje na medije širine od 25,4 do 118,11 milimetra in debeline 0,0635 do 0,254 mm, pri čemer lahko
uporabljajo tračne in listne izvedbe ter perforirane medije.
Standardne povezovalne zmožnosti omogočajo priključevanje prek vmesnikov vzporednega vhoda Centronics,
IEEE 1284 ter RS232, priključitvene zmožnosti pa je moč
povečati še s podporo za Ethernet, USB in povezavo
Twinax/Coax za tiskanje z IBM-ovih osrednjih računalnikov.
Uporabniki tehnologije RFID lahko pri podjetju Špica
International že naročijo tiskalnike Datamax I-Class RFID, ki
podpirajo zapisovanje RFID-podatkov po standardu ISO
15693 (čipi na pametnih nalepkah: Texas Instruments TAGITTM ter Philips I Code).
Več o tiskalnikih Datamax I-Class RFID dobite na spletni
strani http://www.datamaxcorp.com/products/rfid/
O tehnologiji RFID
Tehnologija RFID omogoča uporabnikom, da spreminjajo
in posodabljajo podatke v celotni dobi uporabnosti pametne nalepke. RFID zagotavlja tudi varno prenašanje podatkov zaradi manjšega števila človeških posegov v večini
procesov, kar odpravlja napake pri vnašanju podatkov.
V primeru "pametnih" oznak se na nalepki nahaja RFIDoddajnik, ki vključuje integrirano vezje z možnostjo branja,
programiranja in preprogramiranja. Oddajnik RFID odpravlja tudi omejitve glede vidnega polja, ki nastopajo pri uporabi tradicionalnih nalepk s črtno kodo.
Uporabljena v povezavi z besedilom, ki ga lahko ljudje preberejo, ali črtno kodo, ki jo lahko odčitajo različne naprave,
bo tehnologija RFID omogočila takojšnje razpoznavanje v
številnih aplikacijah. S tem bo pripomogla k preoblikovanju
procesov, povečanju učinkovitosti in zmanjševanju tveganja, ki ga prinaša napačna dostava, kraja ali poneverjanje
izdelkov. Dodatni podatki, ki jih nudi označevanje s tehnologijo RFID, omogočajo vzpostavitev procesov za samodejno overovljanje in zbiranje podatkov, ki napredujejo od preprostega osveževanja podatkov do obvladovanja podatkov
v realnem času.
A

Biometrična
identifikacija s
pametnimi
karticami
Informacije: Špica International d.o.o.
Ljubljana, julij 2004 - Tekom poletja bo
Špica International začela z dobavo sistemov z biometrično identifikacijo, ki vzorec prstnega odtisa hranijo na brezkontaktni "pametni" identifikacijski kartici
(RFID smartcard). Gre za rezultat lastnega razvoja, ki sledi najnovejšim trendom
s področja osebne identifikacije. Novost
omogoča enostavnejšo in cenejšo uporabo
bio metrične identifikacije v velikih sistemih z več tisoč
uporabnikov in velikim številom identifikacijskih
mest.
Podprta sta dva standarda identifikacijskih kartic, Mifare in
Legic. Mifare standard je najbolj uveljavljen za večnamensko uporabo in brezgotovinsko plačevanje, Legic pa na področju visoke varnosti in kontrole pristopa. Oba standarda
sta evropskega izvora, Mifare prihaja od Philipsa (www.
philips.com, www.mifare.org), Legic pa od podjetja Kaba
(www.kaba.com, www.legic.com).
A

Špica International
z RFID tehnologijo
Legic
Informacije: Špica International d.o.o.
Ljubljana, 15.7.2004 - Špica
International je konec junija
letos podpisala licenčno pogodbo za RFID tehnologijo Legic. S tem je postala prvi
proizvajalec v regiji, ki podpira ta standard. Gre za vrhunsko
tehnologijo brezkontaktnih "pametnih" kartic za osebno identifikacijo,
trenutno
najvišjega
varnostnega razreda. S podporo karticam Legic bo Špica International zaokrožila svojo ponudbo identifikacijskih tehnologij tudi
na področjih z najvišjimi varnostnimi zahtevami, kot je hranjenje in varovanje ključev, certifikatov, biometričnih vzorcev in
drugih osebnih podatkov. Legic je podjetje znanega evropskega koncerna s področja varnosti KABA.
A
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Ta mali, mali svet...
Splošni uvod v nanotehnologijo
Avtor: Ralpha Merkle - prevod z dovoljenjem avtorja in revije
Technology Review: Rok Žitko
ndustrijski izdelki so iz atomov. Lastnosti izdelkov pa so odvisne od
medsebojne razporeditve atomov. Če atome v premogu drugače uredimo, dobimo diamant. Če preuredimo atome v pesku (in dodamo
še ščepec nečistoč), dobimo računalniške čipe. In če preuredimo atome
v blatu, vodi in zraku, dobimo travo.
Od davnih časov, ko smo naredili prva kamnita orodja in kresilne kamne, ljudje premeščamo atome z ulivanjem, mletjem, praskanjem in rezljanjem v strahovito velikih statističnih gručah. To nam gre vedno bolje
od rok: naredimo lahko več stvari kot kadarkoli prej, in to z večjo
natančnostjo in za manjšo ceno. Toda če pogledamo na raven molekul,
še vedno delamo velike nerodne kopice in neurejene grmade atomov.
Toda to se spreminja. V nekaterih primerih lahko že danes premikamo
atome in molekule natančno tako, kot želimo. Teoretične analize nam
pravijo, da bi lahko dosegli še veliko več! Nekega dne bomo najbrž
sposobni razmeščati in preurejati atome in molekule ravno tako, kot da
bi se igrali z lego kockami.

I

Čez nekaj desetletij bi morali imeti na
voljo proizvodno tehnologijo, ki bi nam
omogočala:
1. sestaviti izdelke, pri katerih bi bil skoraj vsak atom na zaželenem mestu,
2. to narediti na ekonomičen način,
3. urediti atome na skoraj vse načine, ki
so v skladu s fizikalnimi zakoni.
Tako tehnologijo pogosto imenujemo
nanotehnologija, molekularna nanotehnologija ali molekularna proizvodnja,
omogočala pa nam bo narediti večino
stvari lažje, trdneje, pametneje, ceneje,
natančneje in na bolj čist način.
Še opozorilo: za razliko od pomena v
tem besedilu nekateri raziskovalci označujejo z besedo nanotehnologija litografske postopke z visoko ločljivostjo,
drugi pa tudi raziskave vseh vrst, pri
katerih je kritična velikost pod mikrometrom (1000 nanometrov). Zato bom uporabljal izraz "molekularna nanotehnologija" ali pa "molekularna proizvodnja"
na mestih, kjer bi lahko prišlo da zmešnjave.
Na področju nanotehnologije sta ključni
vprašanji:

1. Kakšni bi bili videti sistemi za molekularno proizvodnjo?
2. Kako bi lahko izdelali takšne sisteme
z našo današnjo tehnologijo?
Glede na to, da sistemi za molekularno
proizvodnjo še ne obstajajo in da bo
minilo še nekaj desetletij, preden jih
bomo lahko sestavili, se bo treba pri
iskanju odgovora na prvo vprašanje
opreti na teoretične in računalniške,
komputacijske modele. Takšni modeli
so večstransko uporabni.
Nekateri ljudje bi lahko trdili, da je takšen cilj inherentno nedosegljiv, z drugimi besedami, takšnih sistemov naj ne bi
mogli narediti v okviru današnjih fizikalnih zakonov. Teoretični in komputacijski
modeli nam dajo na voljo enostaven
način, s katerim lahko raziščemo to
vprašanje in zagotovimo, da je opisane
sisteme mogoče izdelati.
Drugič, takšni modeli nam dajo občutek, kako naj bi sistemi za molekularno
proizvodnjo lahko izgledali. Končno,
bolje kot poznamo cilj, večja je verjetnost, da ga dejansko dosežemo. Za ilustracijo si lahko ogledamo primer iz zgo-
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dovine, računalnik, najbolj pomemben izum dvajsetega stoletja. Osnovna ideja releja je bila znana v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in Babbage je iznašel koncept mehanskega računalnika s programom sredi prejšnjega stoletja. Delujoče računalnike bi bržkone lahko sestavili z releji že okoli 1860, če bi
takrat že bilo tudi zadostno teoretično razumevanje "računanja". Ustrezno teoretično razumevanje molekularne proizvodnje naj bi na podoben način olajšalo težave med razvojem
samim, s tem da bi nam omogočilo premisliti o pristopih in konstrukcijah, katerih razvoj bi se sicer zavlekel za več desetletij ali
pa, kot se je pripetilo v primeru računalnika, skoraj za celo stoletje.
V tem članku si bomo najprej ogledali, kakšni bi lahko bili sistemi za molekularno proizvodnjo, potem pa se bomo vprašali,
kako bi jih lahko izdelali s pomočjo naše trenutne tehnologije.
Pri tem si ne bomo ogledali le novejših eksperimentalnih
dosežkov in njihovih možnih razširitev, temveč bomo pretehtali
tudi možne vmesne cilje in sisteme.
Če si želite pogledati, kaj je na voljo o nanotehnologiji na
Internetu (in tega je kar veliko), je najbolje začeti na strani o
nanotehnologiji pri Xeroxu.
Prednosti nanotehnologije
Kaj bi pomenilo, če bi lahko na poceni način izdelali stvari, pri
katerih bi bil vsak atom na pravem mestu? Za začetek bi lahko
podaljšali revolucijo računalniške strojne opreme tja do molekularnih logičnih vrat in žičk - tega z današnjimi litografskimi
metodami (s katerimi izdelujemo računalniške čipe) nikakor ne
bi mogli doseči. Na poceni način bi lahko naredili zelo trdne in
zelo lahke materiale: nedrobljiv diamant (shatterproof diamond) je ravno prave oblike in je petdesetkrat lažji od jekla primerljive trdnosti. Naredili bi lahko avtomobil, ki bi tehtal petdeset kilogramov, ali pa sedežno garnituro, ki bi jo lahko dvignili
z eno samo roko. Lahko bi naredili tudi kirurške instrumente, s
katerimi bi bili tako natančni in spretni, da bi lahko opravljali
kirurške posege na ravni celic ali celo molekul iz katerih smo
narejeni - nekaj, kar je daleč od dometa današnje zdravstvene
tehnologije. In ta seznam bi lahko še nadaljevali - skoraj vsak
proizvodni izdelek bi lahko izboljšali, pogosto za več velikostnih redov.
Prednosti nadzorovanja lege ("positional
control")
Eden izmed osnovnih temeljev nanotehnologije je nadzorovanje lege. Zavedanje, da lahko v makroskopskem svetu primemo v roke majhne koščke in jih sestavimo, tako da jih postavimo v ustrezne medsebojne lege, je obstajalo že v prazgodovini: radi se postavljamo kot živalska vrsta, ki uporablja orodja.
Vsa naša modrost in znanje bi nam komaj kaj koristila, če ne bi
imeli palca na pravem mestu: še vedno bi se tresli v grmovju,
ker ne bi mogli zanetiti ognja.
Toda ideja, da bi tudi v mikroskopskem svetu držali in natančno premikali molekule, je nova in skorajda šokantna. Toda že
leta 1959 je Nobelov nagrajenec iz fizike, Richard Feynman,
dejal, da nam zakoni fizike tega ne preprečujejo: "...to bi se v
principu dalo narediti; toda dejansko tega še nismo dosegli,
ker smo preveliki."
Preden pa si ogledamo prednosti nadzorovanja lege v svetu
molekul, bi bilo poučno, če bi opisali nekatere metode, ki so jih
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razvili kemiki - metode, ki omogočajo sintezo presunljivo raznolikih molekul in molekularnih struktur brez nadzorovanja lege.
Samosestavljanje ("selfassembly")
Sposobnost kemikov, da sintetizirajo želeno spojino z mešanjem prokurzorjev, je presenetljiva. Predstavljajte si, da bi lahko
sestavili tranzistorski sprejemnik, tako da bi v vrečko stresli vse
sestavne dele, jo stresli, in ven potegnili sestavljen in delujoč
sprejemnik! Samosestavljanje - umetnost in znanost izbiranja
pogojev, v katerih se sestavni deli spontano povežejo v želeno
strukturo - je že dobro dognan in učinkovit način gradnje kompleksnih molekularnih struktur. Osnovno načelo samosestavljanja je selektivna afiniteta: če imata dva dela različnih molekul komplementarne oblike in naboje - en del ima vdrtino tam,
kjer ima drugi izboklino oziroma negativni naboj tam, kjer ima
drugi pozitivnega - potem se bosta z veliko verjetnostjo staknila skupaj na en sam, natančno določen način. S tem da pretresamo sestavne dele - pri čemer nam pomaga naravno termično gibanje, če sestavni deli plavajo v raztopini - bodo ti deli sčasoma, na naključen način, prišli v stik na ustrezen način in se
bodo združili v večjo celoto. Ta večji del se lahko na podoben
način združi še z ostalimi gradniki, kar nam omogoča, da
postopoma zgradimo kompleksno celoto iz molekularnih gradnikov tako, da jih enostavno zmešamo in potem dobro premešamo.
Mnogi virusi uporabljajo ta pristop za izdelavo novih virusov če v epruveti zmešamo sestavne dele virusov T4, se bodo sami
sestavili v pravilno delujoče viruse.
Pozicijske naprave in pozicijsko nadzorovane reakcije
Čeprav je samosestavljanje možna pot k nanotehnologiji, bi
nam to samo po sebi le stežka omogočalo narediti širok spekter izdelkov, ki nam jih obljublja nanotehnologija. Ne znamo, na
primer, narediti nedrobljivega diamanta s pomočjo samosestavljanja. (Pozneje bomo opisali možen način izdelave diamanta s pomočjo nadzorovanja lege). Med samosestavljanjem
se deli zadevajo med seboj na različne načine, in če se staknejo tam, kjer ne želimo, bomo dobili naključno povezane
skupke gradnikov. Ta težava nastopa pri velikem številu gradnikov, tako da si v teh primerih ne moremo pomagati s samosestavljanjem. Vse kaže, da bomo pri izdelavi diamanta potrebovali gradnike, ki so na splošno zelo "lepljivi" (prosti radikali, karbeni in podobno). Pri takšnih delcih si ne moremo privoščiti, da
bi se naključno zadevali med seboj in v druge molekule, ker bi
bil rezultat zmešnjava molekul namesto natančnega molekularnega stroja.
Tej težavi se lahko izognemo, če bi znali držali in nadzorovali
lego sestavnih delov. Čeprav so molekule, ki jih potrebujemo
pri izdelavi diamanta, takšne, da se lahko povežejo z razno raznimi drugimi in to na zelo trden način (če se izrazimo bolj tehnično, potencialne bariere za tvorjenje vezi so nizke, nastale
kovalentne vezi pa so dokaj močne), bi jih lahko vseeno uporabili, če bi z nadzorovanjem njihove lege preprečili, da se
zadevajo med seboj na nezaželen način. Ko bosta dva "lepljiva" dela prišla v stik, se bo to dogodilo na natančno določen
način, saj jih bomo staknili na pravih mestih. Z drugimi besedami, nadzorovanje lege nam bo omogočilo narediti stvari, ki
bi jih bilo sicer težko ali celo nemogoče sestaviti. Če si pomagamo z intuicijo iz našega, makroskopskega sveta, se nam to
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ne bi smelo zdeti presenetljivo. Če z dlanmi ne bi mogli držati
in premikati stvari, bi imeli hitro velike težave!
Če bi radi premikali molekularne gradnike, bi morali razviti
ustrezne nadomestke za roke in dlani. Naučiti se bomo morali,
kaj pomeni "pograbiti" take gradnike, in kaj pomeni "stakniti jih
skupaj". Razumeti bomo morali natančno določene kemične
reakcije, ki bi jih taka naprava izkoriščala.
Najprej bomo poskušali
najti odgovor na sledeče
vprašanje: kako naj bi izgledala naprava za nadzorovanje lege? Predlogi so
podobni močno pomanjšanim makroskopskim robotom. Ilustracije (iz Nanosystems, ki je najboljši tehnični uvod v področje nanotehnologije) kažejo zasnovo za molekularno robotsko roko, ki jo je predlagal
Eric Drexler, pionir na tem
področju. Visoka je 100
nm, v širino pa ima 30 nm,
sestavljena je iz nekaj milijonov atomov in približno
sto premikajočih se sestavnih delov. Ne uporablja
nobenih mazilnih sredstev, ležaje uporabljamo "na suho" (po
Feynmanevem predlogu).
Uporaba ležajev na suho
je možna zato, ker je površina diamanta zelo spolzka
(v tabeli si oglejte koeficient trenja za diamant) in
ker lahko naredimo površino zelo gladko - tako gladko, da ne bi obstajala
raskavost na ravni molekul
in druge nepravilnosti, ki bi
se sicer lahko "zatikale"
med seboj. Računalniški modeli so tukaj v oporo naši intuiciji:
analize ležajev s pomočjo programov za komputacijsko kemijo
nam kažejo, da bi se ti vrteli brez težav.
Prožnost (stiffness)
Molekularne roke bi se morale boriti z nečem, kar nas običajno ne skrbi v makroskopskem svetu: termičnim gibanjem.
Zaradi termičnega gibanja se predmeti na molekularni ravni
majejo in pozibavajo, podobno kot Brownovo gibanje povzroča, da majhni prašni delci poskakujejo okoli na naključen
način. Lahko torej naše molekularne robotske roke ohranjajo
svojo lego kljub termičnemu gibanju?
Kritična lastnost, ki jo tukaj potrebujemo, je majhna prožnost.
Prožnost meri premike pri mehanskih obremenitvah. Če je
deformacija velika pri majhnem pritisku, potem je stvar zelo
prožna. Če pa se ne odmakne ali ukrivi, tudi ko močno pritisnemo, potem je tako telo neprožno.
Velike naprave za pozicioniranje, kot je sodobni tipalni mikroskop (scanning probe microscope), so dovolj neprožne, da

lahko razločimo posamezne atome kljub termičnemu gibanju.
V tipalnem mikroskopu se zelo tanka konica premika po površini vzorca, ki ga opazujemo. Kot slepec, ki tipa pred seboj s
palico, lahko zaznamo, če se konica približuje površini, in tako
naredimo zemljevid površine, ki jo imamo pred seboj. Površino
zaznavamo s pomočjo več različnih interakcij med konico in
površino. Nekateri tipalni mikroskopi dobesedno pritiskajo na
površino in beležijo kako močen je odziv površine. Pri drugih
pa vzorec in sondo priključimo na električno napetost in potem
merimo električni tok, ko se sonda približa površini. Možno je
meriti še več drugih interakcij med sondo in površino in tako
lahko naredimo še drugačne vrste tipalnih mikroskopov. Pri
vseh pa je osnovna ideja enaka: ko se ostra konica približa
površini, nastane električni signal, s katerim izdelamo zemljevid površine vzorca.
Tipalni mikroskop pa poleg slikanja omogoča tudi spreminjanje površine. To smo že eksperimentalno uporabili za pisanje
besed s posameznimi atomi, teoretično in eksperimentalno pa
raziskujemo tudi druge možnosti obdelave površine na nadzorovan način.
Toda s peščico velikih tipalnih mikroskopov, ki so zmožni narediti nekaj molekularnih struktur, ne bomo prišli prav daleč - vsekakor ne bomo mogli pridobiti na tone natančno oblikovanega
diamanta. Potrebovali bomo veliko število zelo majhnih naprav
za nadzor lege (positional devices), ki bi delovale sočasno. Na
žalost pa bodo naše naprave za nadzor lege tem bolj podvržene težavam s termičnim gibanjem, čim manjše jih bomo naredili. Narediti nekaj, kar je hkrati neprožno in majhno, je veliko
večji izziv. Pametno bi bilo, če bi si pomagali z najmanj prožnim
materialom, kar jih poznamo. Diamant je trši kot večina drugih
materialov in je idealen material za izdelavo zelo majhnih in
zelo trdnih naprav. Teoretične analize kažejo, da bi pri napravah za nadzor lege velikostnega reda 100nm lahko dosegli
natančnost njihovih konic na majhen delček atomskega premera navkljub termičnemu gibanju pri sobni temperaturi.
Biljarde takšnih naprav bi zasedle samo nekaj kubičnih milimetrov!
Stewartove ploščadi (Stewart platforms)
Čeprav je Drexlerjev
predlog majhne robotske robe zelo razumljiv
in zadovoljiv za uporabo v nanotehnologiji,
pa so se raziskave v
zadnjem obdobju preusmerile k Stewartovim ploščadim. Ta naprava za nadzor lege
ima veliko prednost
pred robotsko roko, ker je pri isti velikosti veliko manj podvržena mehanskim deformacijam. Konceptualno so Stewartove
ploščadi osnovane na opazki, da je polieder, katerega vse ploskve so trikotniki, trden. Če bi lahko nadzirali dolžino nekaterih
robov poliedra, bi lahko uravnavali položaj ene ploskve glede
na druge ploskve. Če bi potrebovali vseh šest prostostnih stopenj (X, Y, Z in tri rotacijske), potem bi morali imeti nadzor nad
dolžinami šestih robov poliedra. Če bi poleg tega želeli, da ena
od trikotnih ploskev poliedra ohranja svojo velikost in da drži
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"orodje", ter da neka druga ploskev poliedra deluje kot "podstavek" (base) katerega velikost in položaj sta fiksna, potem je najenostavnejši polieder z vsemi temi lastnostmi oktaeder.
Pri Stewartovi ploščadi je ena od trikotnih ploskev imenovana
"ploščad", njej nasprotna trikotna ploskev pa je "podstavek".
Dolžine vseh šestih robov, s katerimi je ploščad pritrjena na podstavek, lahko spreminjamo in tako spreminjamo lego platforme
glede na podstavek. V mehanskih strojih to pogosto naredimo s
šestimi hidravličnimi bati. Slika Stewartove ploščadi (iz knjige
Nanosystems) je prikazana zgoraj.
Sedaj lahko vidimo prednost Stewartovih ploščadi: ker so robovi z nastavljivo dolžino stisnjeni ali pa raztegnjeni in niso nikoli
podvrženi upogibnim silam, je ta naprava za nadzor lege manj
prožna kot dolga robotska roka, ki se lahko upogiba in zvija.
Stewartova ploščad je tudi konceptualno enostavnejša od robotske roke, ker ima manj sestavnih delov; iz tega razloga lahko utemeljeno sklepamo, da bo izdelava take ploščadi lažja od izdelave robotske roke.
Prednosti diamanta: zakaj je to sanjski
material
Letala, vesoljske ladje, avtomobili in stoli, vse te izdelke bi lahko
izboljšali s tem, da bi jih naredili lažje in trše. V nekaterih primerih, na primer pri vesoljskih poletih, pa bi bilo to že samo po sebi
velikanski korak naprej. V drugih primerih pa bi pridobili predvsem pri pripravnosti: premikanje težkega pohištva je težko
delo, kateremu bi se večina izmed nas najraje izognila.
Trdnost in teža materialov sta odvisni od števila in teže atomov
ter moči vezi, ki jih držijo skupaj. Lahki atomi, ki tvorijo več močnih vezi, so osnova trdih in malo prožnih lahkih materialov. Bor,
ogljik in dušik so lažji in tvorijo večje število močnejših vezi kot
drugi atomi. Vez med dvema atomoma ogljika je še posebej
močna in ti atomi lahko tvorijo vezi s štirimi sosednjimi atomi. Pri
diamantu je to vzrok zelo goste mreže zelo močnih vezi in zaradi tega je diamant zelo trden in lahek material. Poleg nizke teže
in velike trdnosti ima diamant še celo vrsto zelo koristnih lastnosti, ki jih lahko izkoristimo pri različnih uporabah. (Oglej si tabelo s snovnimi lastnostmi diamanta.)
Snovne lastnosti diamanta
Lastnost
Vrednost pri diamantu
Kemična reaktivnost
Izredno nizka
Prožnost (kg/mm2)
9000
Koeficient toplotne
20
prevodnosti (W/cm-K)
Strižni modul (Pa)
3.5 10E9
(naravni diamant)
Prožnostni modul (Pa) 1011 (nar. diamant)
Energijska špranja (eV) 5.5
Specifični upor (Ocm) 10E16 (nar. diamant)
Gostota (g/cm3)
3.51
Temperaturni koeficient 0.8 10-6
dolž. raztezka (1/K)
Lomni količnik
2.41 pri 590nm
Koeficient trenja
0.05 (suh diamant,
spremenljiv)
Gibljivost vrz.(cm2/V-s) 1600
Gibljivost el. (cm2/V-s) 1900
Prebojna jakost
Višja od 107
električ. polja (V/cm)
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Opombe
CBN: 4500 SiC: 4000
Ag: 4.3 Cu: 4.0
10E11 (teoretična)
5 1011 (teoretična)
Si: 1.1 GaAs: 1.4

SiO2: 0.5 10-6
Steklo: 1.4-1.8
Teflon: 0.05
Si: 600
Si: 1500
Si: 5 106

Tudi grafit ima zelo lepe lastnosti:
atomi ogljika so urejeni v heksagonalno mrežo, v kateri ima vsak
atom tri vezi s sosednjimi atomi.
Čeprav ima grafit manj vezi na atom, so te vezi močnejše in imajo
zato materiali iz grafita posebne
lastnosti.
Diamant je tudi odličen material za izdelavo tranzistorjev in logičnih vrat. Poskušajmo pojasniti zakaj.
Logična vrata naj bi bila sposobna čim hitrejših preklopov: to
omogoča tako visoke hitrosti računalnikov. Da bi to dosegli,
moramo narediti ta vrata iz tranzistorjev, v katerih se elektroni
premikajo čim hitreje čez kar se da kratke razdalje. Toda med
potovanjem skozi material nastaja toplota: pomislite samo na to,
kako vroča lahko postane volframova žička v žarnici! Hitrejši ko
so računalniki, hitreje se premikajo elektroni skozi material in
zaradi tega se integrirana vezja močneje segrevajo. Ko prekoračimo neko temperaturo, pa računalniki ne morejo več delovati
pravilno.
Toda diamant ima odlične električne lastnosti. Na kratko, omogoča nam premikati naboje okoli pri veliko večjih hitrostih, preden neha delovati. Za to je več razlogov. Za začetek, tranzistorji
iz diamanta lahko delujejo pri veliko višjih temperaturah, ker ima
diamant višjo energijsko špranjo kot drugi materiali (na primer
silicij). Elektroni v polprevodnikih (kot sta diamant in silicij) so ali
v prevodnem pasu ali pa v valenčnem. Elektron v prevodnem
pasu lahko svobodno potuje in prenaša naboj. Prehod elektrona iz valenčnega v prevodni pas terja določeno energijo. Pri siliciju je ta energija 1,12 elektron volta. Pri diamantu pa je 5,47
elektron volta. Ko narašča temperatura, lahko vedno več elektronov preide iz valenčnega v prevodni pas zaradi termičnega gibanja. Ko je takih elektronov preveč, postane polprevodnik povsod
prevoden, nastane kratek stik in tranzistor ne dela več. Ker ima
diamant večjo energijsko špranjo, pride do kratkega stika pri
sorazmerno višji temperaturi kot pri siliciju.
Diamant ima tudi višji koeficient toplotne prevodnosti, kar nam
pomaga pri odvajanju nezaželene toplote iz diamantnih tranzistorjev in tako lahko preprečimo pregrevanje.
Da bi dosegli hitrejše premikanje elektronov, jih moramo močneje "vleči", to pa dosežemo z močnejšim električnim poljem. Toda
premočno električno polje lahko iztrga elektrone iz valenčnega
pasu in nastane kratek stik. Ta prebojna jakost električnega
polja je odvisna od materiala in (kot ste morda uganili) ta je pri
diamantu med največjimi.
Za konec lahko dodamo še, da se elektroni (in vrzeli) premikajo
z različnimi hitrostmi skozi različne materiale, tudi če je električno polje enako. Tudi tukaj je ta hitrost večja pri diamantu kot pri
siliciju.
Ker so lahko diamantni tranzistorji bolj vroči, ker jih lažje hladimo, ker dopuščajo večje jakosti električnega polja pred prebojem in ker se lahko elektroni v njih premikajo hitreje, lahko iz diamanta naredimo boljše tranzistorje kot iz drugih materialov.
Diamant bi bil idealen material za elektronske naprave, če bi ga
le lahko izdelovali poceni in z natančno določeno strukturo.
Na kratko: pri avtomobilih, letalih, vesoljskih ladjah, kot tudi pri
pohištvu in stavbah, žepnih računalnikih in super računalnikih bi
bili materiali podobni diamantu enostavno boljši kot drugi mate-
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riali, pogosto celo veliko boljši. Ravno tako kot so bile železna, bronasta in jeklena
doba poimenovane po materialih, ki smo jih znali izdelovati, bi lahko dobo, v katero
počasi vstopamo, imenovali diamantna doba.
Nadzorovanje lege in izdelava diamanta
Teoretično bi lahko naredili veliko uporabnih struktur iz diamanta, kot so na primer zelo
zmogljivi računalniki in molekularne robotske naprave, ki bi bile sposobne premikati
molekulske gradnike z natančnostjo dela atomskega premera. Toda kako bi lahko
izdelali diamant? Enega od možnih odgovorov lahko najdemo, če si ogledamo, kako
ga izdelujemo danes s [kemijskim odlaganjem pare] (chemical vapor deposition,
CVD). Pri tem postopku, ki je nekoliko podoben pleskanju z razpršilcem barve, gradimo diamant plast za plastjo na neki ploskvi, tako da jo postavimo v oblak zelo reaktivnih molekul in atomov, kot so H, CH3, C2H in tako naprej. Ko te reaktivne molekule
zadenejo površino, jo spremenijo: lahko dodajo, odstranijo ali pa premestijo atome. Z
natančnim nadziranjem pritiska, temperature in sestave plina lahko ustvarimo primerne pogoje za rast diamanta na ploskvi. Čeprav so to ustrezne reakcije za izdelavo diamanta, pa nam naključno bombardiranje ploskve z reaktivnimi molekulami ne omogoča natančnega nadzora nad procesom rasti kristala. Mi bi pa želeli, da pride do kemičnih reakcij na natančno določenih krajih - ne pa tam, kjer to narekujejo naključni pljuski turbulentnega plina.
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Dodatna težava je kemična
inertnost hidrogenirane površine diamanta: zelo težavno je
tam dodajati ogljik oziroma
kar koli drugega. To težavo bi
lahko premagali, če bi odstranili atom vodika s površine in
bi ostala zelo reaktivna prosta
vez. To je odločilni prvi korak
pri postopku CVD, toda pripeti se naključno, kjer koli na
površini rastočega diamanta,
ko ustrezna reaktivna molekula plina slučajno zadane površino
na ravno pravi način. Mi bi sicer radi dosegli nekaj podobnega, toda na nadzorovan način: želeli bi odstraniti natančno
določen atom vodika z natančno določenega mesta na površini diamanta. V ta namen bomo potrebovali "orodje za odstranjevanje vodika" (hydrogen abstraction tool).
Kakšno bi lahko bilo to orodje? Če se opremo na naše poznavanje postopka CVD pri diamantu, bi to moral biti visoko reaktiven radikal z zelo veliko afiniteto do vodika. Poleg tega mora
biti takšen, da lahko nadzorujemo njegov položaj, kar pomeni,
da mora imeti stabilen del, ki lahko služi kot nekakšen ročaj.
Tako orodje bi pritrdili na molekularno robotsko roko, o kateri
smo govorili zgoraj, in bi jo premaknili nad atome vodika, ki bi
ga radi odstranili.
Takšne radikale lahko enostavno poiščemo v tabeli moči vezi (bond
strength) v Handbook of Chemistry
and Physics: izberemo si molekulo, v
kateri je čvrsta vez z vodikom. Če bi v
taki molekuli odstranili atom vodika, bi
dobili natančno to, kar potrebujemo,
namreč radikal z zelo visoko afiniteto
do vodika. Tako najprej pridemo do fluora. Atomski fluor ima
sicer res zelo visoko afiniteto do vodika, zato pa ni nobenega
enostavnega načina, po katerem bi lahko nanj pritrdili ročaj.
Zato iščemo dalje in pridemo do acetilena, ki tvori drugo najmočnejšo vez z vodikom. Tukaj pa imamo srečo. Ne samo, da
ima acetilnov radikal visoko afiniteto do vodika, prav tako ima
tudi stabilen del, ki ga lahko spremenimo v ročaj (poglejte ilustracijo zgoraj).
Drexler je prišel do takšnega zaključka že v zgodnjih osemdesetih letih. Ralph Merkle (avtor tega besedila, op. prev.) je kasneje neodvisno uporabil ta način razmišljanja in prišel do istih
zaključkov. Začetno testiranje te zamisli je bilo opravljeno s pol
empiričnimi računi pri Xerox PARC na delovnih postajah s
prosto dostopnimi programi. Pogovori z Billom Goddardom in
člani njegove skupine za molekularno modeliranje pri kalifornijskem inštitutu za tehnologijo (Caltech) so vodile k bolj natančnim izračunom z uporabo visokonivojskih ab initio metodami
kvantne kemije na bolj zmogljivih računalnikih. (Te metode
imajo zanimivo lastnost, da konvergirajo k pravilnemu rezultatu, če uporabimo dovolj računske moči.) Drexler je objavil te
rezultate v Nanosystems leta 1992. Skupina pri NRL ([National
Research Laboratory]), ki se ukvarja z gojenjem kristalov diamanta, je ocenila ta predlog kot zanimiv in je modelirala odstranjevanja vodika pri sobni temperaturi s kvalitativno drugačnim
računskim modelom obnašanja molekul (modeliranje vedenja
več stotih atomov v bližini odstranjevanja). Ker so rezultati treh
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različnih računalniških modelov vrnili isti kvalitativni odgovor in
ker se ti rezultati ujemajo z našim intuitivnim pričakovanjem o
tem, kar bi se moralo zgoditi, je varno trditi, da bo takšno orodje za odstranjevanje vodika (ko ga bomo nekega dne končno
naredili) delovalo v skladu z našimi pričakovanji.
Orodje za odstranjevanje vodika prikazuje nekatere zamisli, ki
so skupne tudi drugim predlaganim orodjem za gradnjo diamanta. Kot prvo ima orodje reaktiven del, ki ga približamo delu
molekule, ki ga obdelujemo, in inerten del, ki ga drži molekularna naprava za nadzorovanje lege. Drugič, kraj delovanja
orodja nadzorujemo z molekularno napravo za nadzorovanje
lege. In tretjič, okolica orodja je tudi sama inertna (možni predlogi običajno omenjajo vakuum ali pa kakšen žlahtni plin).
Inertno okolje preprečuje reaktivnemu orodju, da bi reagiralo s
čim nezaželenim.
Poleg orodja za odstranjevanje
vodika, ki ustvari zelo reaktivno
mesto na površini, potrebujemo še orodje, ki bo tja pritrdilo
enega ali več atomov ogljika.
Eden od predlogov je orodje
za odlaganje dimerjev ("dimer"
je enostavno skupek dveh
gradnikov. Tukaj sta to dva atoma ogljika povezana s trojno
vezjo.). Orodje za odlaganje dimerjev je preprosto dimer z
dvema šibkima vezema na podporno strukturo. Drexlerjev
predlog je prikazan na [levi]. Drugačno orodje za odlaganje
dimerjev pa je na [desni], ima pa še posebno šibke vezi do
dimerja.
Sedaj bomo opisali, kako lahko združimo uporabo orodja za
odstranjevanje vodika z orodjem za odlaganje dimerjev. To naredimo v treh korakih. Začnemo s hidrogenirano (111) površino diamanta. (Zapis (111) predstavlja določeno ploskev kristala diamanta. Diamant se lahko razkolje le vzdolž določenih ravnin. Ker imajo te ravnine površine z različnimi lastnostmi, je pomembno povedati, o kateri govorimo.) Potem uporabimo orodje za odstranjevanje vodika, s katerim odstranimo dva sosednja atoma vodika. Končno uporabimo orodje za odlaganje
dimerjev, s katerim položimo dva atoma ogljika na površino oba skrajna konca ogljikovega dimerja tvorita na začetku enojno vez z orodjem. Dve prosti vezi na površini sta zelo reaktivni
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in reagirata s koncema ogljikovega dimerja. Tedaj se zlomijo
vezi med dimerjem in orodjem za odlaganje dimerjev, vezi v
orodju se preoblikujejo, kar preprečuje, da bi končali z dvema
prostima radikaloma na orodju samem. Na koncu je ogljikov
dimer premeščen z orodja na površino. Naslednja ilustracija
prikazuje odlaganje dimerja na majhen skupek atomov, ki
predstavlja površino (111) diamanta. (Ker so točni ab initio
računi računsko cenejši za majhen skupek atomov, naslednje
ilustracije prikazujejo le atome, ki so neposredno vpleteni v
reakcijo.)
Tukaj pričnemo z ravno površino diamanta in dodamo nanjo
dva ogljikova atoma. To lahko
ponovimo tudi na drugih mestih. O komputacijskem raziskovanju zadnjega koraka je pred
kratkim poročal Stephen
Walch na delavnici o komputacijski nanotehnologiji, ki jo je sponzorirala NASA v okviru programa NAS [?]. Ker je energija, ki se pri tem sprosti, velika v primerjavi s termičnim gibanjem (z drugimi besedami, reakcija je
zelo eksotermna), je zelo malo verjetno, da bi prišlo do inverzne reakcije. Pa tudi meja, da pride do reakcije ni visoka. Ti lastnosti skupaj pomenita, da reakcije ni težko povzročiti in da je
ireverzibilna. Dimer bo "preskočil" na površino diamanta in bo
ostal tam.
Tretje predlagano orodje je orodje za vstavljanje karbenov (carbene insertion tool). (Karbeni so dvovalentne ogljikove spojine,
ki formalno nastanejo s prelomom dveh kovalentnih vezi.) "Ne
bi bilo pretirano trditi, da bodo karbeni igrali glavno vlogo v
današnjih prizadevanjih kemikov, da bi naredili verjetno vse,
kar so si zaželeli." (W.J. Baron) Karben, katerega položaj bi
lahko nadzirali, bi bil veliko bolj uporaben, saj bi z njim lahko
povzročili reakcijo kjer koli na molekularni strukturi, ki bi jo
sestavljali. Karbeni so zelo reaktivni in zlahka jih lahko vstavimo v dvojne in trojne vezi. Lahko bi povzročili reakcijo, pri kateri bi vstavili karben v zgoraj opisani dimer. To je prikazano v
naslednji skici. (Nekateri vmesni koraki v poteku reakcije so
izpuščeni, da bi bila ilustracija bolj jasna.)

Četrti predlog je orodje za odlaganje vodika (hydrogen deposition tool). Medtem ko je orodje za odstranjevanje vodika
namenjeno spreminjanju inertne strukture v reaktivno z ustvarjanjem prostih vezi, pa ima orodje za odlaganje vodika ravno
nasprotno uporabo: z njim bi naredili reaktivno površino inertno. To bi naredili z zaključevanjem prostih vezi z vodikovimi
atomi. Takšno orodje bi lahko uporabljali med procesom izdelave za utrjevanje struktur, ki bi se sicer lahko spontano in
nezaželeno deformirale, ali pa na koncu, za utrditev končnega
izdelka.
Imamo veliko kandidatov za takšno orodje: to so vse molekularne strukture, ki imajo šibko vez z vodikovim atomom. Še
posebej zanimiv je svinec: vez svinec-vodik je zelo šibka in
orodje za odlaganje vodika, osnovano na svincu, bi bilo zelo
učinkovito.
Ta štiri orodja bi nam torej omogočila:
1. narediti inertno površino reaktivno z odstranitvijo vodika z
enega ali več izbranih mest,
2. dodati enega ali dva atoma ogljika na teh mestih,
3. narediti reaktivno površino inertno, tako da dodamo nanjo
vodikove atome - to bi preprečilo nepričakovane spremembe na površini.
Togi ogljikovodiki kot študijski model
Opisana molekularna orodja bi zadostovala za izdelavo zelo
širokega razpona različnih togih ogljikovodikov. Zaradi tega bi
se lahko omejili na poenostavljen model nanotehnologije, ki bi
ga imenovali "nanotehnologija na podlagi ogljikovodikov". Pri
tej poenostavljeni različici bi lahko izdelovali stvari samo iz
ogljika in vodika - to je veliko manj ambiciozen cilj kot izdelava
predmetov iz vseh približno stotih elementov iz periodnega
sistema. Toda omejitev na to manjšo skupino nam omogoča
poenostaviti analize struktur, ki bi jih lahko izdelali, in reakcij, ki
bi jih pri tem potrebovali. To področje bi lahko brez večjih težav
in bolj temeljito preučili kot pravo nanotehnologijo.
Nanotehnologija na podlagi ogljikovodikov pa ohranja nekatere ključne lastnosti splošne nanotehnologije. Diamant in njegova nedrobljiva oblika še vedno spadata v ta okvir. Ta podvrsta
nanotehnologije zadostuje za izdelavo osnovnih mehanskih
naprav, kot so oporniki, ležaji, prestavni mehanizmi, robotske
roke in podobno.
Pogosto je koristno razširiti skupino ogljikovodikov. Radi bi
naredili molekularne strukture, ki so podobne diamantu, a
vključujejo še nekatere druge elemente. Morda bi potrebovali
dodatek nečistoč (na primer za elektronske naprave iz diamanta) ali pa bi prekrili površino ležaja s fluorom. Morda bi želeli
zvijati diamantno strukturo in bi radi v notranjosti dodali nekaj
silicija, da bi jo razbremenili napetosti (vez silicij-ogljik je daljša
kot vez ogljik-ogljik, torej lahko z dodatkom silicija neko področje "napihnemo"). Podobno bi lahko ležaje razbremenili z
dodatkom dušikovih atomov v notranji ploskvi (vez ogljik-dušik
je malenkost krajša od vezi ogljik-ogljik). Vse te možnosti združimo pod okriljem izraza "diamantoidi". Diamantoidni materiali
so prvenstveno narejeni iz naslednjih elementov: vodika, elementov iz prve vrstice periodnega sistema, kot so ogljik, dušik,
kisik in fluor, in elementov iz druge vrstice periodnega sistema,
kot so silicij, fosfor, žveplo in klor; skupaj pa bi jih držale številne močne kovalentne vezi. Samo z desetimi elementi lahko
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naredimo diamantoidne strukture s prav presunljivo uporabnimi lastnostmi.
Samorazmnoževanje - kako izdelovati
stvari poceni
Nadzorovanje lege skupaj z ustreznimi molekularnimi orodji bi
nam omogočilo narediti zares vznemirljivo število različnih
molekularnih konstrukcij - toda majhno število molekularnih
naprav, katerih izdelava bi terjala veliko finančnih sredstev, bi si
le stežka zaslužilo naziv revolucija v produkciji. Kako bi lahko
omejili stroške?
Krompir je pravi čudež biologije z deset tisoči genov in proteinov ter zamotanimi molekularnimi mehanizmi, toda tega prav
nič ne cenimo, medtem ko ga jemo. Krompir, kot mnogi drugi
kmetijski izdelki, stane manj kot sto tolarjev na kilogram. Hitro
lahko razumemo, zakaj stane tako malo: potrebujejo le nekaj
zemlje, vode in sončne svetlobe in iz enega krompirja (gomolja) jih dobimo veliko več.
Če bi lahko naredili splošno namensko napravo za proizvodnjo
(manufacturing device), ki bi jo lahko programirali in ki bi se
bila zmožna reproducirati (avtor teksta vendarle dela pri
Xeroxu...), bi bili stroški izdelave naprave same in vsega, kar bi
te naprave znale narediti drugega, zelo nizki - verjetno ne višji
od stroškov z gojenjem krompirja.
assemblers").
Drexler je imenoval takšne naprave "monterji" ("a
Prvo resno analizo sistemov, zmožnih samorazmnoževanja, je
opravil že von Neumann v štiridesetih letih. Izpeljal je podrobno
raziskavo enega takšnih sistemov v teoretičnem modelu celičnega avtomata (Najbolj znan primer modela celičnega avtomata je Conwayeva Igra življenja (Game of Life), ki jo igramo na
velikanski šahovnici in pri kateri upoštevamo enostaven skupek pravil, ki določajo, kaj se zgodi v vsakem razdelku šahovnice pri vsakem časovnem koraku.). Von Neumann je v svojem
modelu celičnega avtomata uporabil univerzalni računalnik za
nadzor in "univerzalen graditelj" ("universal constructor") za
gradnjo novih avtomatov. "Univerzalni graditelj" je bila robotska
roka, ki se je lahko pod računalniškim nadzorom premikala v
dveh dimenzijah in spreminjala stanja celice pod njo. S sistematičnim premikanjem naprej in nazaj je roka lahko "sezidala"
kakršno koli strukturo, za katero je bil računalnik programiran.
V svojem tridimenzionalnem "kinematskem" modelu je von
Neumann obdržal zamisel o napravi za nadzor lege (ki pa se
je v tem primeru lahko premikala v treh dimenzijah) in računalniku, ki jo nadzira.
Študija, ki so jo opravili pri Nasi leta 1980, je razširila splošne
von Neumannove zaključke, ugotovili pa so, da bi bilo možno
narediti popolnoma avtomatiziran stroj za rudarstvo in proizvodnjo na Luni, ki bi se lahko razširil sam s pomočjo svojih sposobnosti za kopanje rud in sestavljanje novih naprav. Takšen
stroj bi lahko naredili s proračunom velikim več milijard dolarjev v nekaj desetletjih. (Takšen finančni in časovni okvir je bil
celo primerljiv z drugimi predlaganimi vesoljskimi projekti tistega časa.)
Arhitektura Drexlerjevega monterja je specializacija bolj splošne arhitekture, ki jo je predlagal von Neumann. Kot v prejšnjem
primeru imamo tukaj računalnik in graditelj, toda tukaj se je
računalnik skrčil v "molekularni računalnik", graditelj pa združuje dva dela: robotsko napravo za nadzor lege (kot je na primer robotska roka, o kateri je bil govor zgoraj) in dobro določena množica kemičnih reakcij, ki jih lahko sprožimo na konici
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naprave za nadzor lege (kot so reakcija odstranjevanja vodika
in druge reakcije, ki jih potrebujemo pri sintezi diamanta).
Kompleksnost sistema za samorazmnoževanje ni nujno pretirana. Tukaj lahko kompleksnost merimo kar z velikostjo v bajtih "recepta", ki popolnoma opiše, kako lahko naredimo
sistem. Kompleksnost monterja ne rabi biti nujno zunaj mej
današnjih inženirskih zmožnosti. Kot je prikazano v naslednji
tabeli, je več samorazmnoževalnih sistemov, katerih kompleksnost bi lahko že danes popolnoma obvladali. Drexler je ocenil
kompleksnost svojega prvega predloga monterja na okoli
10,000.000 bajtov. Ta številko pa bi bilo moč tudi zmanjšati.
Kompleksnost sistemov, ki se razmnožujejo
Von Neumannov univerzalni graditelj Okoli 60.000
Internetski črv
60.000
Mycoplasma capricolum
200.000
E. Coli
1.000.000
Drexlerjev monter
12.000.000
Človeško bitje
800.000.000
Nasin sistem za rudarstvo na Luni
Preko 10.000.000.000
Kaj je "kompleksnost" živega bitja? Za nas bo to kar število bajtov, ki zadoščajo, da zapišemo genetski načrt. Ker imamo za
vsak par baz DNK štiri možnosti, to ustreza dvema bitoma. En
bajt lahko torej zapišemo s štirimi pari baz in obratno. To pomeni, da lahko preštejemo število parov baz v DNK, delimo to število s štiri in dobimo dolžino genetskega zapisa izraženo v bajtih. Za mycoplasma capricolum (prokariotični mikroorganizem), ki ima okoli 800.000 parov baz, je ta dolžina na primer
200.000 bajtov. Pri ljudeh, ki imajo po približno 3,2 milijarde
parov baz, pa je dolžina okoli 800 milijonov bajtov. (Tu upoštevamo, da ima sicer vsaka celica v telesu DNK od obeh staršev,
toda večina genov je enakih. Zato tu štejemo le DNK, ki prihaja ob enega od staršev.) Kompleksnost in sofisticiranost večine
živih bitji je veliko večja, kot kompleksnost, ki bi jo morali biti
sposobni obvladati, da bi dosegli nizke proizvodne stroške.
Kompleksnost človeškega genoma ni povezana samo s samorazmnoževanjem: ljudje delajo še marsikaj drugega poleg
tega, da se razmnožujejo!
Kompleksnost internetskega črva ("Internet worm") je približna
dolžina njegovega programa, napisanega v jeziku C. Ker deluje v okolju, ki je zelo strukturirano in ki nudi relativno lahek
dostop do kompleksne in sofisticirane programske opreme, bi
lahko trdili, da je njegova kompleksnost veliko manjša od kompleksnosti sistema, ki deluje v "enostavnem" okolju. Vseeno pa
bomo ta zanimivi podatek pustili v tabeli. Takšna trditev velja v
veliko manjši meri za von Neumannov univerzalni graditelj, ki
deluje v enostavnem okolju, sestavljenem iz velike dvodimenzionalne šahovnice, katerega razdelki so v enem izmed končno
mnogih možnih stanj. Njegova kompleksnost je približno število bajtov, s katerimi bi lahko opisali graditelj. Kompleksnost
Nasinega sistem za rudarstvo na Luni je ocenjeno v študiji, ki
so jo naredili pri Nasi.
Kaj bomo lahko naredili?
Večina letal je danes narejenih iz kovinskih materialov, čeprav
je razmerje med trdnostjo in težo pri diamantu petdesetkrat
večja, kot pri aluminiju, ki se uporablja v letalski in vesoljski
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industriji. Diamant je drag, ne moremo ga narediti v zaželeni
obliki in rad se drobi. Nanotehnologija nam bo omogočila
poceni narediti nedrobljiv diamant (katerega struktura je podobna diamantnim vlaknom) poljubne oblike. Tako bi lahko naredili Boeing 747, ki bi brez tovora in potnikov tehtal približno petdesetkrat manj, vendar bi bil enako trden.
Potovanja v vesolje so danes zelo draga in na voljo le redkim.
Nanotehnologija bi dramatično znižala stroške in izboljšala
zmogljivost vesoljskih ladij in možnosti vesoljskih poletov.
Razmerje med trdnostjo in težo ter ceno sestavnih delov so
tukaj zares kritičnega pomena za učinkovitost in ekonomičnost
vesoljskih plovil: z nanotehnologijo bi oba parametra izboljšali
za eno ali celo dve velikostni stopnji. Če bi izboljšali samo ta
parametra in nič drugega (torej, če se ne zmenimo za druge
prednosti, ki bi nam jih prinesla nanotehnologija), bi lahko
izboljšali splošno razmerje med stroški in učinkovitostjo za več
kot tri velikostne stopnje. Iz teh razlogov so pri ameriškem
Državnem društvu za vesolje (National Space Society, NSS)
izrazili podporo razvoju nanotehnologije, podobno je storil tudi
Dan Goldin, glavni upravitelj agencije Nasa, v NAS pri Nasinem
razvojnem centru Ames (Ames Research Center) pa so začeli
projekt, katerega cilj je raziskati molekularne stroje in sisteme
za proizvodnjo s pomočjo računalniških modelov.
Poleg tega, da bo nanotehnologija omogočila izdelavo izrazito
lahkih in trdnih materialov za vesoljske ladje, bo prinesla tudi
izredno zmogljive računalnike, s katerimi bomo lahko krmilili te
ladje in izvajali veliko število drugih dejavnosti v vesolju.
Danes izdelujemo računalniške čipe z litografijo, kar dobesedno pomeni "pisanje s kamni". To je naša najbolj natančna proizvodna tehnologija, toda kaže, da obstajajo meje, preko katerih je ne bomo mogli več izboljševati. Pri litografiji rišemo tanke
črte po tanki plošči silicija (silicon wafer) s postopkom, podobnim tistim pri fotografiji. Po plošči razmažemo plast, občutljivo na svetlobo (imenovano "resist"). Potem jo osvetlimo z
zapletenim vzorcem svetlobe in senc, kot to storimo z negativom v fotografskem aparatu, in jo razvijemo. Osvetljen resist
odplaknemo in na površino nanesemo posebno kemikalijo.
Kjer je bil resist odstranjen, se kemikalija zažre v tanko plast
silicija, drugod pa ga ne doseže. Na koncu odstranimo nepotrebne kemikalije in dobimo končni izdelek: natančen vzorec
zaželene kemikalije je razprostrt na silicijevi površini. S ponavljanjem postopka lahko naredimo zapleteno množico prepletenih vzorcev, ki sestavljajo kompleksne elemente računalniške logike.
Če se bo revolucija računalniške strojne opreme nadaljevala z
enako hitrostjo kot danes, bomo morali čez kakšno desetletje
zamenjati litografijo s kakšno post-litografsko proizvodno tehnologijo. Z izdelavo vzorcev na resistu in brizganjem kemikalij
enostavno ne moremo namestiti atomov z največjo možno
natančnostjo. Potrebovali bomo bolj precizne postopke. Na
koncu bodo vsaka logična vrata sestavljena iz le nekaj atomov.
Zasnove za logična vrata z manj kot tisoč atomi so že bile izdelane - toda čisto vsak atom v tako majhni napravi mora biti na
natančno pravem mestu. Da bi izdelali in med seboj povezali v
kompleksen tridimenzionalen vzorec bilijone tako majhnih in
natančnih naprav, bomo potrebovali tehnologijo, ki je onkraj
današnje litografije: potrebovali bomo nanotehnologijo. S takšno tehnologijo bi lahko naredili naprave za shranjevanje podatkov, na katere bi lahko posneli sto milijard milijard bajtov na

prostornino velikosti kocke sladkorja in masovno paralelne
računalnike iste velikosti, ki bi lahko izvršili milijarde milijard
ukazov na sekundo.
Danes so "pametna" orožja razmeroma velika - imamo "pametno" bombo, ne pa tudi "pametnega" naboja. V prihodnosti bi
lahko imeli orožje, ki ne bi bilo večje od enega samega naboja, imelo pa bi večjo računalniško moč kot največji super računalniki današnje dobe. To bi lahko omogočilo analizo slik okolice v realnem času, komuniciranje s sistemi za sledenje orožja in navigacijo do tarče z veliko natančnostjo. Prav tako bomo
sposobni izdelati orožja ceneje in hitreje, pri tem pa bomo tudi
izkoristili do popolnosti izvrstne materialne lastnosti diamanta.
Hitra in poceni izdelava velikih količin močnejšega in natančnejšega orožja, ki bi jih krmilili izboljšani računalniki, bo spremenila način vojskovanja. Tako velike spremembe bi lahko
povsem nepredvidljivo porušile ravnovesje med obstoječimi
strukturami moči.
Zaradi možnosti zlorabe nanotehnologije v vojaške namene bi
morali pretehtati to vprašanje, še preden razvijemo nove tehnologije. Čeprav še dolgo ne bomo imeli molekularne proizvodnje, bo njen očiten vojaški potencial vedno bolj pritegoval
pozornost strategov. V svojem govoru z naslovom "Nanotehnologija in globalna varnost" na četrti Foresightovi konferenci
o molekularni nanotehnologiji je upokojeni Admiral David E.
Jeremiah, bivši podpredsednik glavnega štaba ameriške vojske, povedal: "Vojaške uporabe molekularne proizvodnje imajo
v primerjavi z atomskim orožjem še večjo sposobnost spremeniti razmerja moči." Glede na to, da je le malo verjetno, da nikoli ne bo prišlo do razvoja vojaških uporab te tehnologije, bi bilo
varneje čim bolj zgodaj vzpodbuditi zanimanje za to pri organizacijah, ki niso nagnjene k zlorabi svoje moči in ki bi bile sposobne preprečiti zlorabo pri drugih.
Danes pridobivamo energijo iz izkopanega premoga in izčrpane nafte, s pomočjo zajezenih rek in z izgorevanjem jedrskega
goriva v jedrskih elektrarnah. Toda sončni žarki bi nam lahko
dali na voljo za kar nekaj velikostnih stopenj več energije, kot
je danes porabimo - in to na čist in poceni način - če bi le lahko
naredili cenene sončne celice in baterije. Že danes znamo
narediti sončne celice z dovolj visokim izkoristkom, da bi jih
lahko praktično uporabljali: so pa na žalost predrage. Z nanotehnologijo bomo zmanjšali stroške izdelave celic samih in
opreme, ki bo omogočila razširitev njihove uporabe. Tako bi
postala sončna energija ekonomičen vir energije. V tem primeru ni treba razviti novih ali tehnično boljših celic - zadostovalo
bi, če bi lahko poceni naredili to, kar je danes predrago. To bi
omogočilo vsesplošno uporabo sončnih žarkov kot energetskega vira.
Naša kirurška orodja so velika in groba na ravni mikroskopskega sveta, čeprav je celični in molekularni ustroj našega tkiva
droben in natančen. Obstaja torej veliko neskladje med zmožnostmi pripomočkov in orodij, ki bi jih potrebovali za zdravljenje poškodb našega tkiva. Z vidika naših celic so današnji
skalpeli velikanske kose, ki kosajo in trgajo, namesto da bi
popravljali in zdravili. Z rezanjem po tkivu pustimo za sabo veliko mrtvih in poškodovanih celic. Kirurgija je uspešna samo
zaradi izjemne lastnosti celic, da se pregrupirajo, pokopljejo
mrtve celice in tako omogočijo celjenje rane.
Sodobna medicina ne zdravi, to naredijo celice same: mi smo
pri tem samo opazovalci. Če bi imeli kirurška orodja, ki bi bila
molekularne velikosti in natančnosti, bi lahko končno razvili
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medicinsko tehnologijo, ki bi nam omogočila neposredno
zdraviti rane na ravni molekul in celic, kjer tičijo osnovni vzroki
bolezni in slabega zdravja. Kombinacija učinkovitih zdravil in
inteligentnega krmiljenja kirurškega skalpela bi lahko prinesla
velikanski korak naprej v naših sposobnostih zdravljenja.
Nanotehnologija bi morala omogočiti izdelavo stari, ki bi bile
hitrejše, lažje, trše, pametnejše, bolj varne in bolj čiste kot
današnji industrijski izdelki. Tukaj našteti primeri prikazujejo le
nekatere od možnih izboljšav. Težje je predvideti nove izdelke,
ki bodo reševali nove probleme na nove načine: njihov vpliv pa
bo verjetno velikanski. Bi Edison lahko bil predvidel razvoj
računalništva, Newton pa komunikacijske satelite?
Povzetek o ključni tehnologiji
Sedaj si lahko predstavljamo obris tehnologije molekularne
proizvodnje. Samorazmnožujoči se monterji bi pod računalniškim nadzorom omogočili poceni izdelavo novih monterjev.
Prav tako bi jih lahko programirali za izdelavo drugih izdelkov.
Monterji uporabljajo programiramo nadzorovanje lege za premikanje molekularnih orodij in sestavnih delov, kar omogoča
poceni izdelavo večino struktur v skladu s fizikalnimi zakoni.
Predvsem diamantoidni materiali bi postali poceni in splošno
uporabni, njihove odlične lastnosti pa nas bosta pripeljala v
"diamantno dobo".
Smeri razvoja
V zgornjem opisu nanotehnologije nismo namenili prav dosti
pozornosti možnim razvojnim potem, ki bi omogočile prehod iz
današnje tehnologije k "zrelim" sistemom za poceni izdelavo diamantoidnih struktur. Našteli smo predloge, ki se tičejo cilja: sistema, ki je zmožen poceni izdelovati diamantoidne strukture. Tako
smo prišli do splošno uporabnega sistema za proizvodnjo, ki v
vakuumu izkorišča zelo reaktivna orodja, katerih lego natančno
nadziramo, in ki se lahko sam razmnožuje.
V naših razglabljanjih nismo upoštevali omejitve, da mora biti
sistem takšen, da ga lahko enostavno izdelamo z današnjo tehnologijo - in ta težava res ni majhna. Toda nekako moramo narediti te sisteme, če bi jih radi uporabili -vendar kako? Da bo bralec
imel približen občutek, koliko truda bomo morali vložili v to, lahko
primerjamo zahteve za "zrel" sistem z današnjimi zmožnostmi.
Zrel sistem mora biti sposoben izdelati monterja, sestavljenega iz
več sto milijonov (ali celo milijard) atomov in pri tem mora biti
čisto vsak atom na svojem mestu. Pri vsakem proizvodnem koraku uporabimo le majhno število atomov (ali celo enega samega odstranjevanje vodika, vstavljanje karbena). Razmerje med številom napak in številom korakov mora biti nizko (manj kot ena
napaka na milijardo korakov), sicer bomo potrebovali postopke
za prepoznavanje napak in njihovo odpravljanje.
Splošno pravilo je, da je lažje nekaj narediti prav že prvič, kot pa
nekaj narediti narobe in potem popravljati napake. Če lahko izbiramo med proizvodnim sistemom, pri katerem je število napak
dovolj majhno, da bo večina končnih izdelkov delovala pravilno
že takoj, in postopkom, ki zahteva komplicirano odkrivanje napak
in njihovo popravljanje, je seveda boljša prva možnost. Med preučevanjem bistvenih vzrokov za napake pri proizvodnji diamantoidnih izdelkov (in še posebej monterjev) je bilo ugotovljeno, da bi
bilo verjetno možno doseči dovolj nizko raven napak. Tedaj bi
lahko monter izdelal drugega z zelo visoko verjetnostjo za uspeh
brez uporabe prepoznavanja in odpravljanja napak: zato dajejo
razvojni modeli prednost enostavnejšim in bolj učinkovitim pristo-
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pom. Če pa bi prišli do drugega sklepa, in sicer da ne bi mogli
znižati stopnje napak pod ena proti milijarda, potem bi morali
spremeniti razvojni model. Izdelovali bi lahko manjše gradnike,
katerih velikost bi bila v skladu s stopnjo napak, uporabili pa bi še
ustrezne mehanizme za testiranje gradnikov, ki bi zavrgli nedelujoče, in mehanizem za sestavljanje gradnikov v večje sisteme.
Takšen razmislek nas vodi k načrtom za monterje, pri katerih je
stopnja napak (error rate) zelo nizka. Tako nizke stopnje napak
temeljijo na predpostavki, da že lahko uporabljano diamantoidne
nanomonterje. Na žalost jih še nimamo. Še slabše, z današnjo
tehnologijo bi težko dosegli tako nizko stopnjo napak. Za kemike
je že zelo dobra sinteza, pri kateri je izkoristek 99%. Sinteza proteinov iz amino kislin v ribosomih ima stopnjo napake, ki je verjetno okoli 1:10.000. Podvajanje DNK z uporabo učinkovitih postopkov za zaznavanje in odpravljanje napak in že obstoječa redundantnost (DNK ima dve komplementarni verigi) omogočata stopnjo napak, ki je okoli ena proti milijarda (to pa je odvisno še od
dejanskih okoliščin, pri katerih poteka podvajanje).

Velikost struktur, ki jih lahko brez napake sestavimo z današnjimi
tipalnimi mikroskopi, je manjša kot velikost struktur, ki jih znajo
narediti kemiki. Pri prvem takšnem poskusu je bilo premaknjenih
35 atomov ksenona na površini niklja v vakuumu pri temperaturi
4K: z atomi so napisali črke "IBM". Na Japonskem so kasneje z
atomi napisali "NANO SPACE" pri sobni temperaturi v vakuumu,
tako da so odstranjevali posamezne atome žvepla s površine.
Pred kratkim je bilo šest molekul urejenih v šestkotniški vzorec v
vakuumu pri sobni temperaturi. Ker je vsaka molekula imela po
173 atomov, je bilo v tem modularnem pristopu premaknjenih več
kot 1000 atomov. Čeprav so to res veliki uspehi, pa vseeno nismo
videli na ta način napisanih celih stavkov, kaj šele odstavkov ali
celo knjig. Tipalni mikroskopi lahko "vidijo" strukturo, ki jo gradimo. Pri opisanih dosežki so to uporabili za povratno informacijo,
ki jo je izkoristil uporabnik mikroskopa za prepoznavanje in
odstranjevanje napak.
Na kratko, z današnjimi tipalnimi mikroskopi lahko izdelamo
strukture, katerih velikost je le majhen delček velikosti predlaganih monterjev, pa tudi stopnja napak je tako velika, da je potrebno uporabljati zelo sofisticirane načine prepoznavanja in odstranjevanja napak.
Težave pa prinaša tudi zahteva, da so osnovne operacije opravljene hitro. Če naj bi monter naredil kopijo samega sebe približno
v enem dnevu, in če je za to potrebno sto milijonov milijard operacij, potem mora biti vsaka taka operacija izvršena v delčku milisekunde. Ribosomi potrebujejo več deset milisekund, da dodajo
eno samo aminokislino na rastoči protein. S sedanjimi tipalnimi
mikroskopi lahko potrebujemo tudi več ur, da premaknemo nekaj
atomov in molekul.
Poleg tega pa nam vakuum onemogoča uporabo samosestavljanja in drugih tehnik, ki temeljijo na raztopinah. Očitno je, da v
začetku ni dobro zavreči tako mogočna orodja.
Čeprav hitrost, zanesljivost in delo v vakuumu niso nepremagljive
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ovire, je zaključek vseeno očiten: praktično
nemogoče je sestaviti diamantoiden monter s pomočjo današnje tehnologije.
Mogoče bi morali proti nanotehnologiji iti
postopoma, namesto da bi skušali narediti
en sam velikanski korak. V ta namen bi bilo
treba določiti enega ali več vmesnih sistemov, ki bi jih bilo lažje narediti s pomočjo
naše tehnologije in ki bi nam omogočali
izdelavo močnejših sistemov od njih samih.
Tako bi dobili niz vmesnih stopenj, ki bi znale narediti naslednji sistem v verigi.
Pri enem od možnih pristopov zavržemo
zahtevo, da je monter sestavljen iz diamantoidnih struktur. Te smo želeli uporabljati
zaradi njihovih odličnih mehanskih in električnih lastnosti, toda od vmesnih sistemov
ne pričakujemo nič drugega, kot da sestavijo bolj napreden sistem. Zato ni nujno, da
bi bil vmesni sistem tudi sam diamantoid.
Tako pridemo do nanotehnologije na podlagi gradnikov ("building block based
nanotechnology"). Namesto diamanta bomo izdelali kakšen drug material iz re lativno velikih molekulskih gradnikov: več
deset, sto ali celo tisoč atomov. Večji gradniki zmanjšajo število korakov, ki so potrebni pri gradnji, tako da zadostuje že manjše
število osnovnih operacij, ki so poleg tega
lahko tudi nekoliko manj natančne.
Gradniki, ki jih lahko raztopimo in ki imajo
selektivne lepljive dele (taki gradniki se
lahko staknejo samo z drugimi gradniki, ne
pa s topilom ali nečistočami), nam omogočajo odpraviti potrebo po vakuumu.
Vsekakor pa imamo kar široko izbiro.
Vzamemo lahko namreč katero koli molekulo z ustreznimi lastnostmi, ki jo kemiki
znajo sintetizirati. Krummenacker je ugotovil, da bi moral vsak gradnik imeti vsaj tri
dele, s katerimi bi se lahko spojil z drugimi
(polimeri, ki jih najdemo v bioloških sistemih, proteini, DNK, RNK,... imajo samo dva
takšna spojna dela. Če bi imeli še tretjega,
bi bila izdelava trirazsežnih struktur veliko
lažja.) Čeprav bi lahko gradnike sestavljali s
pomočjo kakršnekoli reakcije, je še posebej zanimiva Diels-Adlerjeva reakcija. Do te,
kemikom sicer dobro poznane reakcije,
lahko pride v večini topil (in celo v vakuumu). Gre za reakcijo med dienom (diene) in
dienofilom (dienophile). Reakcija je selektivna: dien in dienofil reagirata med seboj,
le redko pa tudi z drugimi kemijskimi skupinami (glej zgornjo Krummenackerjevo ilustracijo). Ker deluje v vakuumu in ker ne
pusti za seboj kakšnih majhnih molekul
(kar bi uničilo vakuum), jo lahko uporabimo
tako v vmesnih sistemih v raztopinah kot
tudi v poznejših sistemih, ki v vakuumu

izdelujejo diamantoidne materiale.
Sistemi v raztopinah bi lahko uporabljali
nadzorovanje lege za sestavljanje gradnikov, lahko pa uporabimo tudi metodo
samosestavljanja. Pomembno je, da bi s
samosestavljanjem lahko naredili napravo
za nadzorovanje položaja. Če bi vprašali
kakšnega strokovnjaka s tega področja, ali
bi bilo s samosestavljanjem možno narediti robotsko roko, bi bil odgovor nikalen. Če
pa bi namesto tega vprašali, ali bi bilo
možno s samosestavljanjem narediti oktaeder, bi lahko povedali, da je Nadrian
Seeman z univerze v New Yorku že dosegel samosestavljanje molekul DNK v prisekan oktaeder in namerava to ponoviti in
narediti pravilen oktaeder (s tem se ukvarja
iz razlogov, ki nimajo prav dosti opravka z
nadzorovanjem lege). Za to je leta 1995
dobil Feynmanovo nagrado za nanotehnologijo.
Kot smo videli, je oktaeder osnovna struktura, ki jo potrebujemo pri Stewartovih ploščadih. Prirezan oktaeder (ki ima tudi netrikotne ploskve) ni tako trden kot pravilen.
Pa tudi pravilen oktaeder bi bil verjetno premehek za našo uporabo zaradi omejene
togosti molekul DNK. Poleg tega ne moremo nadzorovati dolžine stranic (kar bi
potrebovali za nadzor lege ploščadi glede
na podstavek). Vseeno pa bi bilo najbrž
veliko lažje s samosestavljanjem narediti
Stewartovo ploščad, s katero bi lahko
sestavljali molekularne gradnike, kot pa
neposredno narediti diamantoiden monter,
ki bi znal v vakuumu izdelovati diamant.
Obstaja več rešitev naših težav z nezadostno trdnostjo in rešitev za nadzorovanje
dolžine stranic. Na togo molekularno strukturo bi lahko obesili niti DNK s selektivno
lepljivostjo. Tako bi lahko z DNK (ki je
dobro raziskana in katere selektivna lepljivost je dobro poznana) nadzorovali proces
samosestavljanja, toga molekularna struktura pa bi poskrbela za večjo trdnost. Za
spreminjanje dolžine stranice bi potrebovali molekularne strukture, katerih oblika se
spreminja v odvisnosti od svetlobe, pritiska, temperature, kemikalij ali kakšnega
drugega zunanjega signala. Poznamo veliko takšnih struktur. Samosestavljanje
Stewartove ploščadi s stranicami, katerih
dolžino lahko z ustreznim mehanizmom
signaliziranja spreminjamo, ni več izziv
izven našega dosega.
Drugačen pristop za premikanje molekularnih gradnikov v raztopini je uporaba mikroAFM, atomic force
skopov na atomsko silo (A
microscope). Ta vrsta tipalnega mikroskopa uporablja "pritiskanje" za izdelavo sliko.
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S tem da pritiska na vzorec in meri, kako močno se vzorec odziva, lahko AFM sestavi sliko trdih struktur (ne deluje pa dovolj
dobro, ko je uporabljena sila tako velika, da deformira strukturo).
Ker se AFM dotika površine, ki jo zaznava, lahko to površino tudi
spreminja. V ta namen je dobro imeti natančen vpogled v molekularno sestavo konice, tako da lahko dobro določimo interakcijo med konico in površino.
Tako pridemo do "molekularnega manipulanta" (molecular manipulator). To je AFM s konico, na katero je pritrjeno protitelo (antibody). S tem da spremenimo protitelo na konici, spremenimo tudi
tip molekul, ki se pritrdijo na konico. Če se lahko protitelo selektivno prilepi na določen molekularni gradnik, lahko torej premikamo molekularne gradnike s premikanjem konice mikroskopa.
Uporabimo lahko katerega koli izmed številnih možnih gradnikov
(danes znamo narediti protitelesa, ki se lahko pritrdijo na večino
majhnih molekul). Tudi v tem primeru to ni izven dosega naše tehnologije.
Obstaja še ena možna pot razvoja, ki jo narekuje industrija polprevodnikov. Ta si želi izdelati še manjše tranzistorje kljub dejstvu,
da bo optična litografija (metoda za izdelavo računalniških čipov,
ki jo danes najbolj uporabljamo) dosegla svoje teoretične meje v
nekaj letih. Danes izdelujemo tranzistorje tako, da "rišemo" zelo
tanke črte na siliciju. Toda pri teh optičnih metodah postavlja
mejo valovna dolžina svetlobe: nekaj sto nanometrov. Tipalni
mikroskopi nam omogočajo izdelavo še manjših vezij z risanjem
tanjših črt. To je že bilo preizkušeno pri risanju najbolj tankih in
kritičnih črt v tranzistorjih. Če bi lahko ustrezno znižali stroške in
povečali zanesljivost, bi dali tej industrijski veji novo zelo uporabno orodje. Samo po sebi to ni molekularna nanotehnologija. Toda
če se naučimo risati tanke črte, pri katerih je vsak atom na svojem mestu (in obstajajo zelo dobri ekonomski razlogi, da bomo
skušali iti v to smer), bomo isto tehniko lahko uporabili pri izdelavi molekularnih naprav. V začetku bi bilo opisano orodje zelo
drago in uporabno samo v namene, pri katerih bi njegova neverjetna natančnost upravičila visoke stroške, toda sčasoma bi tako
prišli do dovolj sofisticiranih naprav, da bi lahko naredili enostavne monterje.
Premikamo se iz dobe dragih in nenatančnih izdelkov v dobo
poceni izdelkov z molekularno natančnostjo, naj bo to s pomočjo samosestavljanja, z izboljšavami tipalnih mikroskopov, s kakšnih mešanim pristopom, ali pa po kakšni povsem drugačni poti.
Večino proizvodnih sredstev na tem svetu bomo zamenjali z
bistveno drugačno in mnogo boljšo proizvodno tehnologijo.
Kritika
Trditve, da je nanotehnologija neizvedljiva, so dokaj redke in na
splošno dokaj nestrokovne. Najbolj znane so navedbe Davida
Jonesa, kemika, kolumnista pri reviji Nature. Bil je obširno citiran v članku o nanotehnologiji v reviji Scientific American, s
trditvami kot so: "Posamezni atomi... so neverjetno premični in
reaktivni. V trenutku se bodo združili z okoliškim zrakom, vodo,
sami med seboj, s tekočino, v kateri so monterji, ali celo z
monterji samimi." Vendar pa predlogi reaktivnih molekularnih
orodij določajo, da mora biti okolje inertno (vakuum): okoliškega zraka, s katerim bi atomi lahko reagirali, sploh ni. Ker položaj molekularnih orodij nadzorujemo, ne bodo reagirali med
seboj ali z monterjem samim iz istega razloga kot spajkalnik ne
reagira s kožo uporabnika. Joneseve kritike vržejo večji dvom
na njegovo poznavanje področja kot na možnost razvoja nanotehnologije. Ostale trditve o neizvedljivosti nanotehnologije so
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prav tako imele v oči bijoče pomanjkljivosti, ki spominjajo na
uvodnik v časniku New York Times iz leta 1920, v katerem je
zapisano, da ni možno poslati rakete na Mesec, ker v vesolju
ni zraka, proti kateremu bi lahko pritiskali.
Kot naj bi bilo jasno iz tega besedila, resnično obstajajo velikanski tehnični izzivi, ki jih moramo premagati na naši poti proti
nanotehnologiji, s pomočjo katere bi lahko izdelovali diamantoidne strukture. Resna vprašanja bi se morala torej ukvarjati z
možnimi razvojnimi potmi in z ocenami časovne zahtevnosti.
Čez koliko časa?
Najbolj pogosto slišano vprašanje je: "Kdaj?" Kdaj bomo znali
narediti molekularne računalnike? Kdaj bomo znali izdelati
cenene sončne celice, ki nam bodo omogočile izkoriščanje
čiste sončne energije namesto nafte, premoga in jedrskega
goriva? Kdaj bomo lahko raziskovali vesolje brez večjih stroškov?
Znanstveno pravilen odgovor bi bil: Ne vem!
Vseeno pa je vredno omeniti, da so bili trendi v razvoju računalniške strojne opreme v zadnjih 50 letih presenetljivo ustaljeni. Parametri kot so:
• število atomov, potrebnih za shranitev enega bita,
• velikost tranzistorja,
• energija, ki jo potroši logična operacija,
• natančnost najboljše proizvodne tehnologije,
• cena logičnih vrat
so enakomerno padali, četudi se je tehnologija dramatično
spreminjala. Od relejev do elektronk, tranzistorjev, integriranih
vezij in vezij VLSI (zelo visoko integrirana vezja, Very Large
Scale Integrated circuits), smo bili priče stalnemu padanju velikosti in cen logičnih elementov in stalnemu naraščanju zmogljivosti.
Ekstrapolacija trendov kaže na to, da bomo morali razviti molekularno proizvodnjo med leti 2010 in 2020, če pričakujemo, da
se bo naša računalniška revolucija nadaljevala, kot je predvideno.
Seveda je ekstrapolacija zelo vprašljiva metoda predvidevanja
sprememb v tehnologiji. Čeprav ni naravnega zakona, ki bi
nam preprečeval, da v tem času razvijemo nanotehnologijo, pa
tudi ni razloga, da ne bi bilo zastoja.
Najbolj zgrešeno bi bilo misliti, da je vnaprej določeno, kdaj bo
prišlo do sprememb - da se bo nanotehnologija pojavila ne
glede na to, kaj bomo naredili. Vse je odvisno od nas. Če se
bomo tega lotili sistematično, bomo do cilja prišli hitreje, kot če
bomo vse skupaj zanemarjali ali pa čakali, da se bo to slučajno posrečilo nekomu drugemu. Če bomo hkrati uporabljali teoretičen, komputacijski in eksperimentalen pristop, nam bo šlo
hitreje, kot če bi šli po eni sami poti.
Čeprav pride do nekaterih odkritij po naključju ali pa z genialnimi prebliski, pa trajajo druga veliko dlje. Ni prav verjetno, da
bo kakšen znanstvenik pozabil ugasniti Bunsenov gorilnik v
svojem laboratoriju kakšno popoldne, zjutraj pa se bo vrnil in
ugotovil, da je po nesreči naredil vesoljsko plovilo.
Razvoj molekularne nanotehnologije bo potreboval dolgoletno
usklajeno delo velikega števila ljudi, tako kot je to bilo potrebno za pot na Mesec, za projekt Manhatten in za razvoj sodobnih računalnikov. Kako dolgo pa bo to trajalo? Vse je odvisno
od tega, kdaj bomo začeli.
A
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Prihodnost ima več obrazov
Lotosov cvet: biološko visoka tehnološka uporaba, tudi na dežju vedno suh.
Neutralizirana kontaktna korozija, podaljšana življenjska doba, neomejene
možnosti z novim postopkom aluminiranja.
Informacije: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o.
rogram "Fascinirana prihodnost" oblikuje nova merila za kvaliteto in ekonomičnost. Kaže, da je Rittal pomemben partner tudi pri aktualnih raziskavah in razvoju na svetovnem tržišču. Z inovativno tehnologijo na področju površinske
zaščite kot tudi novimi sistemskimi rešitvami za avtomatizacijo.

P

Oplemenitenje skozi nanopremaz

sledem oksidacije in nudijo uporabniku
tudi po intenzivni in dolgoročni uporabi
ustrezno kvaliteto slike na zaslonu.

S pomočjo nanotehnologije - v Rittalovem
primeru nano lakiranjem - se lahko izvedejo različni premazi, ki garantirajo najboljšo površinsko zaščito na ohišjih za
zunanjo uporabo, v katerih je nameščena
telekomunikacijska oprema. S površinsko
zaščito, ki je odporna na vodo, umazanijo, prstne odtise in grafitom nastajajo nove možnosti oplemenitenja površin ohišij.

Nano-premaz s premazom za lažje čiščenje preprečuje umazanijo in olajša čiščenje materialov. Voda in organske tekočine
spolzijo po pločevini. Ohišja tako ostanejo čista in zaščitena. S premazom antigrafit se lahko trdovratne in še prej težko
odstranljive umazanije razpršilnega laka
brez težav odstranijo.

Tako nudi nano-premaz pri terminalnih
tipkovnicah in touchscreen-u proti-prstni
odtisni učinek (Anti Fingerprint-efekt), kar
olajša čiščenje površine in poveča estetiko samega izdelka tudi na daljši rok. Tako
so materiali zaščiteni proti dolgoročnim

Tudi na področju sistemske klimatizacije
je Rittal na novi poti. Uporaba nano-premaza v zunanjem tokokrogu toplotnega
izmenjevalca zmanjšuje umazanijo in s
tem omogoča daljšo učinkovitost hladilnih naprav.
AVTOMATIKA

Tehnološki napredek.
Vsi govorijo o prihodnosti, Rittal jo ustvarja. "Fascinirana prihodnost" je ime nove
informacijske plati
Rittal-a.
NANOLAK dejstva:
• Odporen na vodo,
umazanijo in
maščobo
• Lahko čiščenje
• Lahka odstranitev
prstnih odtisov
• Potrebno servisiranje na daljšo
dobo
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Nova površina z aluminiranjem
Postopek aluminiranja nudi antikorozijsko zaščito in obstojnost pri visokih
temperaturah, kot tudi odpornost proti
obrabi. S tem nudi Rittalovim komponentam za zunanjo uporabo, kot so
tečaji vrat in okovja zanesljivo in kvalitetno zaščito. Izkazala se je kot neprepustna, homogena površinska struktura brez kakršnihkoli por. S tem je omogočena popolna zaščita površine.
Za visoke materialne
zahteve
Zaradi svojih odličnih kemično-fizikalnih in tehnoloških lastnosti je aluminijasta prevleka idealna na različnih področjih, kjer se pojavljajo visoke materialne

S cinkom in KTL prevleko (slika zgoraj)
in z aluminij/magnezij (25%) prevleko
(slika spodaj) 8.8 jekleni vijak na magnezijevem gonilniku Audi 2

ALUMINIRANJE - dejstva:
• Preprečitev kontaktne korozije
• Zelo dolga življenjska doba
• Biokompatibilnost
• Dobra podlaga za lakiranje, lepljenje in tesnenje
•Širok spekter uporabe
zahteve. Na primer v avtomobilski industriji, kjer se uporablja material, ki mora
biti odporen proti koroziji in visokim
temperaturam do 400 °C, še posebej
pri motorjih. Skozi potrebo po odpornosti proti morski vodi in njenim kvarnim
delovanjem predvsem plimovanjem, in
predelavi okolju škodljivih težkih kovin
in toksičnih materialov, je aluminijasta
zaščita zanimiva tudi za proti-plimovalno tehnologijo in petrokemijo. V elektroniki in elektro tehniki je potreba po
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lastnostih, kot so električna prevodnost, duktilitatnost, adhezivnost, varilnost in visoka kontaktna-korozijska odpornost, ki jih prav tako nudi aluminiranje.
Ob navedenih področjih je potreba po
aluminiranju tudi v proizvodnji aparatur
in strojev, letalski, vesoljski, prometni in
medicini tehnologiji. Izvedeni testi in
raziskave različnih priznanih partnerjev
kot je Max-Planck-Institut so potrdile prvovrstne lastnosti materiala.
A

Komunikacijski moduli

Uporaba komunikacijskih modulov
pri področnem vodilu Profibus
Informacije: Genera d.o.o.

C

ilj tokratnega prispevka ni opis Profibus vodila ali analiza prednosti in slabosti.
Posvetili se bomo nekaterim vprašanjem, ki se nam lahko zastavijo ob zasnovi
ali nadgradnji Profibus omrežja:

• Kako povečati največjo razdaljo med Profibus enotami?
• Kaj storiti, če imamo težave z elektromagnetnimi motnjami?
• Kako povezati dve neodvisni Profibus omrežji?
• Kako povezati serijsko tehtnico ali čitalnik črtne kode v Profibus omrežje?
• Kako z minimalnimi investicijskimi stroški zajeti podatke z oddaljenega objekta?
Pri podjetju Westermo so kot odgovor na zgornja vprašanja izdelali skupino proizvodov,
katerih skupna lastnost je komunikacija preko Profibus vodila. V naslednjih vrsticah
bomo spoznali nekaj rešitev zasnovanih na Westermo Profibus enotah.
Področno vodilo Profibus temelji na topologiji tipa 'bus', pri čemer je največja razdalja
1200 metrov. S tako imenovanimi ponavljalnikom ('repeater') lahko razdaljo podvojimo.
Če želimo povezati enote na večji razdalji, hitrost komunikacije pa ni velika, si lahko
AVTOMATIKA

Področno vodilo
Profibus je kljub
temu, da dobiva nove
konkurente, še vedno
med najbolj pogosto
uporabljenimi načini
komunikacij v industriji. Prevladuje ocena,
da je po svetu vgrajenih 10 milijonov
Profibus enot, kar je
za industrijsko opremo visoka številka.
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pomagamo z modemom TD-29P. Slednji za komunikacijski
medij uporablja bakreno parico. Največja razdalja, ki jo
uporaba modema TD-29P omogoča, je 11 km pri hitrosti
9600 bit/s (slika 1). Če je v okolju prisotnih veliko elektromagnetnih motenj, se odločimo za uporabo optičnih modemov. Na sliki 2 vidimo tri načine uporabe modemov.
Modem MD-63P omogoča povezavo točka-točka, z LD-63P
lahko združimo več optičnih povezav, LD-64P pa z dvojno
optično povezavo ('redundant ring') zagotavlja višjo zanesljivost komunikacije na optični strani. Razdalje, ki jih optični
modemi omogočajo, so relativno velike in odvisne od vrste
optičnega kabla (multimode 820 nm do 6 km, multimode
1300 nm do 10 km, singlemode do 25 km). Skupna lastnost
naprav opisanih v tem odstavku je, da jih Profibus 'master'
ne 'vidi', saj je njihova naloga zgolj transparenten prenos
podatkov na Profibus vodilu.

Naslednja možnost, ki jo omogoča oprema Westermo, je
povezava dveh ali več med seboj neodvisnih Profibus omrežij. Kot primer vzemimo več proizvodnih linij. Za avtomatizacijo posamezne linije skrbi Profibus 'master' krmilnik, po
liniji pa so razporejene 'slave' enote. Če želimo nekaj podatkov iz ene linije (Profibus mreže) prenesti do druge, lahko
to relativno enostavno storimo s komunikacijskim adapterjem FD-10. FD-10 se v Profibus omrežju obnaša kot 'slave'
enota, na drugi strani pa omogoča direkno povezavo preko
RS-485, s pomočjo dodatnih enot Westermo pa tudi povezavo preko telefonske linije, najetega voda ali Ethernet
omrežja (slika 3).

Slika 1

Slika 3
Kako omogočiti napravam, kot so tehtnice ali druge merilne
naprave, čitalniki črtne kode, tiskalniki in podobno, integracijo v Profibus omrežje? Naštete naprave pogosto podpirajo le RS-232 ali RS-485 povezavo. Ena izmed možnosti je,
da krmilniku dodamo modul za serijsko komunikacijo. To
lahko storimo le, če nam krmilnik to omogoča in če krmilnik
ni predaleč od serijske naprave (največja razdalja pri RS232 je 15 m). Druga možnost je uporaba pretvornika FD-40,
ki omogoča povezavo naštetih naprav v Profibus mrežo.
Tudi FD-40 se v Profibus omrežju obnaša kot 'slave' enota.
Pretvorniku je priloženo programsko orodje 'FD Tool', s
pomočjo katerega nastavimo parametre kot so: naslov
Profibus enote, hitrost komunikacije na serijski strani, pariteta ipd. (slika 4).

Slika 2
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V nekaterih aplikacijah želimo zgolj zajemati informacije in
jih pošiljati v nadzorni sistem (npr. vodovod, toplotne postaje, nadzor delovanja strojev ipd.). Zaradi enotnosti želimo,
da je tudi ta podsistem zgrajen s Profibus opremo. Ker sistem ne potrebuje krmiljenja, je vgradnja Profibus 'master' krAVTOMATIKA
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milnika neracionalna rešitev.
Druge izbire do sedaj praktično ni bilo, saj za samostojno delovanje Profibus
sistema potrebujemo 'master' modul. Odgovor na opisan problem je Profibus DP
'master' modul FD-20, ki
nam omogoča enostavno in
cenovno ugodnejše zajemanje podatkov preko omrežja
Profibus. Na omenjeni modul preko Profibus vodila
priključimo distribuirane vhodno-izhodne 'slave' module. FD-20 zajema podatke in
jih direktno preko RS-485
pošilja v center nadzornega
sistema. Z uporabo dodatnih enot pa lahko namesto RS485 uporabimo
tudi
kakšen
drug prenosni
medij (Ethernet,
GSM, telefonska linija, optika
ipd.) Na sliki 5
vidimo tipično
povezavo.

Slika 4

Podjetje Westermo je eno izmed vodilnih
p ro i z v a j a l c e v
opreme za indu- Slika 5
strijsko komunikacijo. V 25-ih letih obstoja so izdelali preko 600.000 enot. Cilj podjetja je reševanje problemov povezanih s komunikacijo v industriji, za katere se trudijo poiskati
optimalne rešitve. Proizvodni program obsega modeme (GSM, PSTN, ISDN, žični,
optični) in komunikacijsko opremo za Profibus ter industrijski Ethernet.
Podrobnejše informacije o zgoraj opisanem vam nudi zastopnik podjetja Westermo, podjetje Genera d.o.o. iz Ljubljane.
A
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Grafična upodobitev v
kompaktni obliki
Andrej Maselj, Siemens A&D AS

Operaterski
panel OP 77B
ima kot naprava
za majhne upodobitve procesov
široko možnost
povezovanja in
velik nabor
funkcij, vse v
enem kompaktnem ohišju.
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ovi SIMATIC OP 77B operaterski panel iz Siemens Automation and Drives (A&D)
je opremljen z 4,5 paličnim monokromatskim grafičnim zaslonom. Z ločljivostjo
160 x 64 točk omogoča privlačno upodobitev procesa s pomočjo, na primer, bitnih slik, grafov, grafično podprtih nastavljivih tipk ter celo neevropskih znakov. Zahvaljujoč
prostonastavljivi velikosti besedila so oznake z lahkoto berljive tudi z večje oddaljenosti.
Kot naprava za majhne upodobitvene naloge, ima OP 77B široko možnost povezovanja in
velik nabor funkcij vse v enem kompaktnem ohišju.

N

SIMATIC OP 77B ima v sebi vgrajene vmesnike in gonilnike za povezavovanje z na svetovnem trgu najpogostejšimi krmilniki. Sem
spada tudi vgrajen USB priklop za povezavo
s tiskalnikom ali prenos upodobitvenega
programa iz WinCC flexible.
Te iste aplikacije iz osebnega računalnika so
lahko naložene na OP preko serijskega ali
MPI/PROFIBUS-DP priključka, ter posredno
AVTOMATIKA

preko oddaljene modemske povezave ter
uporabo SIMATIC TeleService.
Pomnilnik novega SIMATIC panela je
mogoče občutno razširiti za podatke receptov ali hrambo projekta s pomočjo običajne
MultiMedia kartice (MMC). Recepti so shranjeni v standardnem CSV formatu ter so tako
zlahka obvladljivi na osebnih računalnikih s
pomočjo tekstovnih urejevalnikov npr. MS
Excel. Projekti shranjeni na MMC poenos-

Novi vmesniki človek/stroj

tavijo postopek zamenjave naprave
pri vzdrževalnih in
servisnih posegih.
Izdelovalec upodobitvenega projekta
za OP 77B z novim
orodjem SIMATIC
WinCC Flexible na
zelo enostaven način udejani upravljanje procesa. Izmed štirih verzij
WinCC Flexible že
osnovna Compact
različica podpira
OP 77B. Orodje podpira zmogljive funkcije kot so sporočilni sistem z že
izdelanimi razredi
in arhiviranjem, sporočili na osnovi analognih vrednosti, pet
svetovnih jezikov naenkrat, jezikovno neodvisna besedila in
grafike, upravljanje z recepti in nadzor mejnih vrednosti.
Poročila si uporabnik lahko prosto določi vnaprej in pregled
podatkov receptur omogoča že samo orodje WinCC Fleksible. Širok nabor že izdelanih slik v knjižnici orodja so osno-

va za hitro izdelavo grafične upodobitve na zaslonu. Projekti
na sedanjem OP 7 so s pretvorbo uporabni tudi na novem
OP 77B.

Za vse nove uporabnike je
na voljo cenovno zelo ugoden začetniški Starter Paket OP 77B; 595 EUR brez
DDV.
Paket vsebuje vse, kar je potrebno za osnovno delovanje in
zagon operaterskega panela:
• SIMATIC OP 77B operaterski panel,
• SIMATIC WinCC flexible Compact razvojno orodje,
• dokumentacija na CD - ju v petih jezikih,
• RS 232 kabel (5 m),
• MPI kabel (5 m),
• nadgradnjo rozvojnega orodja z vsemi novostmi za eno leto.
Več informacij o OP 77B je na voljo na www.siemens.de/
wincc-flexible in www.siemens.de/new-panels.
A
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PS4 - Vse v enem
Softverske knjižnice za Sucosoft
Igor Jug, dipl. inž. el., Synatec d.o.o.

oeller ponuja za programiranje celotne družine krmilnikov PS4 (PS4-141/151/201/271/
341) in PS416 programsko orodje Sucosoft S40. Softver omogoča programiranje skladno
z IEC 61131-3. Produkt ima certifikata PLCopen Base-Level in Portability Level. Softver
lahko deluje v različnih operacijskih sistemih: Windows 98/ME/NT4/2000 in Windows XP. Dobavljiv
je v petih svetovnih jezikih: nemškem, angleškem, francoskem, španskem in italijanskem.

M

V osnovnem softverju je vključenih veliko funkcij in funkcijskih blokov, ki poenostavijo programiranje. Moeller ponuja
brezplačne razširjene knjižnice z mnogimi funkcijskimi moduli za različna področja: regulacije, pozicioniranje, diagnostika
in programiranje na daljavo preko telefonske linije.

Brezplačne knjižnice so na voljo na Moeller-jevi spletni strani
(http://www.moeller.net/en/industry/automation/compact_plcs/ps4_allinone/ps4_allinone.jsp). Uporaba teh preizkušenih in zanesljivih funkcijskih blokov občutno poenostavi tudi najbolj zahtevne aplikacije. Imena funkcijskih blokov so
izbrana tako, da že ime funkcijskega bloka pove kakšno funkcijo ima. Prav tako so izbrana imena vhodnih in izhodnih parametrov funkcijskih blokov. S programiranjem preko mreže, lahko vse krmilnike, tudi oddaljene programiramo in diagnosticiramo iz ene lokacije.
Knjižnice za verzijo 4.x se lahko nespremenjene uporabljajo v verziji 5. Na voljo so sledeče knjižnice:

CoBox za Ethernet
Knjižnica omogoča neposreden WEB dostop do vseh podatkov v krmilniku.
CoBox mrežni modul omogoči dostop do krmilnikov PS4 in PS416 preko Etherneta in svetovnega spleta. Integrirani WEB server nudi možnost Intranet in Internet vmesnika z neodvisnim IP
naslovom.
Z CoBox-om je možno med seboj povezati tudi krmilnike PS4. Vsak krmilnik lahko deluje kot
master v mreži in izmenjuje podatke z ostalimi krmilniki v mreži.
Kot univerzalni "Device Server" za Ethernet podpira protokola TCP/IP in UDP.

OPC Server
Večina SCADA sistemov in drugih sistemov za vodenje in vizualizacijo podpira povezavo preko
OPC. Krmilniki PS4 - PS416 lahko preko OPC serverja svoje procesne podatke posredujejo OPC
odjemalcem (client-om).
OPC server podpira prenos podatkov preko serijskega vmesnika ali preko Etherneta.
Možen je tudi prenos podatkov v Excel aplikacije. Vsak OPC server je zmožen hkrati procesirati
zahteve iz več odjemalcev (client-ov).
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Sporočanje preko kratkih sporočil - SMS
Velikokrat so določene naprave postavljene na oddaljenih lokacijah, ali pa obratujejo brez posadke, uporabnika pa vseeno zanima kaj se dogaja z njegovo napravo. Rešitev je zelo preprosta z
uporabo funkcijskih blokov knjižnice SMS. Podatki o stanju sistema ali alarmna sporočila so
lahko preprosto poslani preko servisa kratkih sporočil SMS. Uporabimo lahko dva načina: pošiljanje v center po vnaprej določenem protokolu ali pa sistem uporabimo za neposredno povezavo z serviserjem.

Knjižnica za pozicioniranje
Veliko programerjev; predvsem v strojegradnji se pri svojem delu srečuje s problematiko pozicioniranja. Knjižnica za pozicioniranje bistveno olajša in skrajša programiranje takšnih aplikacij.
Knjižnica vsebuje funkcijske bloke:
- Asinhrono ˝point-to-point˝ pozicioniranje.
- Inkrementalno pozicioniranje.
- Pozicioniranje rotacijske osi z optimizirano potjo preko točke nič.
- Elektronsko prestavljanje.
-…
Knjižnica za regulacije
Te knjižnice so uporabne za najširši krog uporabnikov.
Na voljo je več kakor 100 funkcijskih blokov, za preproste in zahtevne regulacije. Vsebuje različne PID regulatorje, fuzzy regulatorje, samonastavitvene (autotuning) regulatorje, ...
Knjižnica vsebuje tudi matematične funkcije, ki povečajo funkcionalnost krmilnikov PS4. Različna preračunavanja, trigonometrične funkcije in interpolacije lahko z uporabo te knjižnice realiziramo na zelo preprost način.

˝Telecontrol˝ in daljinsko signaliziranje

Knjižnica omogoča preprosto in varno
povezavo sistemov, ki so med seboj
geografsko oddaljeni.
Moeller ponuja hardverske in softverske komponenete za povezavo preko
najete linije, telefonske linije, radijske
povezave ali GSM povezave.
Knjižnica ˝Telecontrol˝ je v skladu z
A
IEC 870-5.
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Elektromotorski pogoni

Enostavno pozicioniranje
z univerzalnim
AC servo regulatorjem
A
Piše: Boštjan Kirn, dipl.inž., PS, d.o.o., Logatec, www.ps-log.si

Namen članka je
predstavitev univerzalnega AC
servo regulatorja
Az
vgrajenim pozicionirnim programskim modulom.
V našem podjetju
je bil omenjeni
modul narejen z
namenom, da
uporabniku na kar
se da enostaven
način omogoči
izdelavo aplikacij,
kjer se zahteva
visoko dinamično in
natančno pozicioniranje.

Ključni pojmi:
servo regulator,
pozicioniranje,
PROFIBUS-DP
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Kratka predstavitev univerzalnega AC servo regulatorja
Unidrive SP
Eno izmed vodilnih podjetjih na področju elektro pogonov, podjetje Control Techniques iz
Anglije, je kot zadnji proizvod s področja AC servo regulatorjev dalo na tržišče univerzalni servo
regulator Unidrive SP.
Nekaj osnovnih lastnosti regulatorja:
• Deluje lahko v več režimih
delovanja in sicer kot:
- servo regulator,
- odprto-zančni frekvenčni regulator,
- zaprto-zančni frekvenčni regulator,
- regeneracijska enota.
• Vgrajen PID regulator
• Vgrajen krmilnik PLC z brezplačno programsko opremo
SyPTLite
• Vgrajen RFI filter za krajše
razdalje kablov
• Varnostni vklopni vhod (zadostuje standardu EN954-1 varnostna kategorija 3)
• Univerzalni priklop za 14 različnih dajalnikov
• RS485 priklop (MODBUS in
ANSI protokol)
• Možnost nadgraditve z do
tremi razširitvenimi moduli
• 24VDC napajanje krmilne
elektronike
• 48VDC varnostno napajanje
Slika1 - Regulator A
Razširitveni moduli
Ena izmed velikih prednosti AC servo regulatorja Unidrive SP pred drugimi servo regulatorji je
v tem, da poleg osnovnih lastnosti, ki jih mora imeti servo regulator, regulator Unidrive SP s
pomočjo razširitvenih modulov zmore veliko več, kot smo do sedaj pričakovali od običajnih
servo regulatorjev.
AVTOMATIKA
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Vrste razširitvenih modulov:
• Modul z dodatnim procesorjem s CTNeT komunikacijo (izvaja program, ki ga
napišemo v programskem paketu SyPTPro)
• Modul z razširitvenimi digitalno/ analognimi vhodi/izhodi
• Komunikacijski moduli s protokoli: PROFIBUS-DP, DeviceNet, INTERBUS, CAN,
CANopen
• Modul za dodatni dajalnik (inkrementalni dajalnik)
• Univerzalni modul za dodatni dajalnik (14 tipov dajalnikov)
• Modul za rezolver
Programski paket SyPTPro
V programskem paketu SyPTPro lahko v Ladder logiki ali s funkcijskimi bloki ali v
kombinaciji obojega napišemo program, ki se izvaja v razširitvenem modulu z
dodatnim procesorjem.
Programski paket SyPTPro vsebuje funkcijske pozicijske bloke, matematične
funkcije, števce, časovnike,…
Iz vsega zgoraj opisanega lahko ugotovimo, da s servo regulatorjem Unidrive SP,
dodatnimi razširitvenimi moduli kot so dodatni procesor, dodatni vhodi/izhodi in
komunikacijski moduli ter programskim paketom SyPTPro lahko izdelamo vrsto
aplikacij, ne da bi potrebovali dodatni PLC. Z običajnim servo regulatorjem bi za
enake aplikacije potrebovali še zmogljiv PLC in modul za pozicioniranje.
Programski modul za enostavno pozicioniranje
Programski modul za pozicioniranje je program, napisan v programskem paketu
SyPTPro. Izvaja se v razširitvenem modulu z dodatnim procesorjem. Namenjen je
za pozicioniranje s servo regulatorjem Unidrive SP. Regulatorju je od sedaj potrebno poslati le želeno pozicijo in hitrost pomika, vse ostalo opravi regulator sam.
Omenjeni programski modul je brezplačen in je na vašo željo že naložen v procesor.
Dobavljiv je tudi odprt programski modul, ki ga lahko s programskim paketom
SyPTPro prilagodite vašim potrebam, lahko pa vam ga mi prilagodimo za vašo
konkretno aplikacijo.
Z brezplačnim programskim paketom SyPTLite pa lahko sami, v Ladder logiki,
sprogramirate nekaj dodatnih digitalnih vhodov in izhodov, ki jih boste morda
potrebovali pri vaši aplikaciji.
Na voljo imate dve vrsti programskega modula:
• Vpis želene pozicije in hitrosti pomika na samem regulatorju ter proženje pozicioniranja preko digitalnih vhodov regulatorja.

Slika 2 - Enostavnejše krmiljenje regulatorja preko digitalnih vhodov
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• Komunikacijo z regulatorjem preko PROFIBUS-DP mreže kjer lahko:
- neciklično dostopate do vseh parametrov v regulatorju (berete in nastavljate),
- ciklično preko kontrolne besede upravljate regulator,
- ciklično preko statusne besede spremljate stanje regulatorja,
- ciklično nastavljate pozicijo in hitrost pomikov,
- ciklično spremljate trenutno pozicijo in tok motorja.

Slika 3 - Fleksibilnejše krmiljenje regulatorja preko PROBIBUS-DP mreže
Prednosti
• Omogoča zaprto-zančno pozicioniranje z visoko dinamiko.
• Cenovno ugodna rešitev - programski modul je brezplačen.
• Neomejeno število osi, ki se krmilijo preko PLC krmilnika.
• Programiranje pozicionerja ni potrebno.
• Vključuje vse potrebne režime za pozicioniranje:
9 iskanje referenčne točke,
9 relativno/absolutno pozicioniranje,
9 avtomatski in ročni režim dela,
9 obdelava limitnih stikal.
• Enostavna dostopnost - programski modul in pripadajoča navodila so na voljo
na naši internetni strani www.ps-log.si.
Potrebna strojna oprema
Za pozicioniranje ene servo osi potrebujete:
• Regulator Unidrive SP s servo motorjem UNIMOTOR ali TETRA,
• Tastatura LCD1 ali LED2 za regulator A (na tastaturi LCD lahko
imena parametrov prevedete v slovenščino),
• SM-Applications modul (razširitveni modul s procesorjem, ki se vgradi v regulator),
• SM-PROFIBUS-DP modul (razširitveni modul za komunikacijo, ki se vgradi v regulator)2,
• Krmilnik PLC s komunikacijo PROFIBUS-DP2.
1
2

Samo v primeru, če boste regulator upravljali preko digitalnih vhodov.
Samo v primeru, če boste regulator upravljali z zunanjim PLC-jem.

V primeru, da imamo več servo osi, je potrebno le vse regulatorje povezati v PROFIBUS mrežo, krmiljenje vseh osi pa poteka še vedno z enim PLC krmilnikom.
Zaključek
Zaradi obsežnosti teme so v članku navedene le bistvene lastnosti regulatorja in
pozicionirnega programskega modula. Vsekakor gre za celoto, ki je cenovno
ugodna, predvsem pa vam prihrani veliko truda in časa, ki bi ga drugače potreboA
vali s programiranjem raznih pozicionirnih modulov.
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Sistemi za nadzor in vodenje: Preactor - planiranje proizvodnje

Preactor:
orodje za informacijsko podporo planiranja proizvodnje
Helena Trdan, helena.trdan@inea.si, Mihael Krošl, mihael.krosl@inea.si, INEA d.o.o.

odjeten pogled v prihodnost vključuje postavitev ciljev in predvidevanje vsega potrebnega za uresničitev zastavljenega. Ampak, samo obstati ni dovolj. Treba je rasti, ali vsaj z istimi viri doseči
več. Vedno prisotno iskanje rezerv v poslovanju vključuje tudi iskanje odgovorov na vprašanja, kot
so: smo dovolj produktivni, imamo previsoke zaloge, kako je s pretočnostjo proizvodnje, ali naše prodajne, planerske in nabavne aktivnosti sestavljajo učinkovito notranjo preskrbovalno verigo? Kaj pa
konkurenčnost? Primerjalna prednost, prej ali slej pa potrebna lastnost, je odzivnost podjetja na spremenjene razmere na trgu ali na nepredvidene dogodke v proizvodnji…
V tem članku boste našli nekaj predlogov za učinkovitejše in odzivnejše poslovanje vašega podjetja z
izboljšano informacijsko podporo planiranja.

P

1. Informatizacija planiranja
Zadnje desetletje je bilo v gospodarstvu zaznamovano z uvajanjem računalniške podpore poslovanja in proizvajanja.
Večje, pa tudi manjše gospodarske enote so začele uporabljati računalniške računovodske programe, marsikje so vložili
veliko energije v uvedbo celovite programske rešitve (t.j. sistema ERP1), ki poleg računovodstva vključuje module za podporo nabavnih, prodajnih, proizvodnih in drugih aktivnosti.
Nekatera večja podjetja so izvedla informatizacijo proizvodnje z uvedbo nadzorno-izvedbenih sistemov (t.j. sistemov
MES2).
Vse bolj dinamično gospodarsko
okolje bo podjetja v prihodnosti
še naprej soočalo z zahtevami po
večji učinkovitosti in odzivnosti.
Hitre spremembe na trgu, široka
paleta izdelkov in zahtevani kratki odzivni časi so vzrok neprestanih sprememb v proizvodnih planih.
Nepredvideni dogodki često povzročajo odstopanja med dejanskim in planiranim potekom dela.
Obstoječi informacijski sistemi in
planski postopki so glede na
izkušnje iz prakse pretogi za
popolno obvladovanje planiranja.
1ERP
2MES

Planiranje je v večjih podjetjih deloma vpeto v delovanje sistema ERP. Precejšen del planskih aktivnosti se izvaja 'ročno',
decentralizirano in netransparentno. Manjša podjetja, ki jih
razmere silijo v sistematično planiranje, se večinoma poslužujejo statičnih metod (npr. planskih tabel) in kvečjemu
elektronskih preglednic. Neprestane spremembe v proizvodnih planih bodo podjetja vse teže obvladovala brez dodatne
informacijske podpore planiranja proizvodnje.
Zadnja leta prihajajo v uporabo specializirana programska
orodja za podrobno razvrščanja proizvodnih operacij. Ta orodja dopolnjujejo obstoječo informacijsko tehnologijo in dobivajo čedalje pomembnejšo vlogo v celoviti informacijski arhitekturi podjetja.
2. Planiranje proizvodnje

Slika 1 - Obvladovanje dinamične planske situacije
s statično podporo planiranja

(ang. Enterprice Resource Planning, sistem za planiranje virov podjetja)
(ang. Manufacturing Execution System, sistem za upravljanje proizvodnje)
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Podjetje proizvaja na osnovi predvidevanj prodaje in prodajnih nalogov. Planiranje proizvodnje obsega aktivnosti od marketinškoprodajnega področja, preko nabavnega področja, do odpreme gotovih izdelkov. Razčlenjeno je na
grobo (t.j bolj agregirano) planiranje in podrobno (t.j. bolj detajlno)
razvrščanje proizvodnih operacij.
Grobo planiranje se izvaja s ciljem
uravnotežanja napovedi proizvodnje, glavnega plana proizvodnje in
prodajnih nalogov na eni strani ter
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potrebe po izdelkih in materialih v planskih, proizvodnih in
nabavnih nalogih na drugi strani. Podrobno se razvrščajo
aktualne proizvodne operacije, z upoštevanjem realnih kapacitet virov, za celoten proizvodni proces, z uporabo vnaprej
pripravljenih algoritmov in izbranih pravil razvrščanja.
Podjetje planira proizvodnjo, kooperacijo in nabavo na podlagi kosovnic, tehnoloških postopkov, receptov, projektne dokumentacije in logističnih podatkov. Številne proizvodne operacije si sledijo v določenem tehnološkem zaporedju, naslednja
operacija na izdelku se ne izvede pred predhodno. Za oblikovanje vrstnega reda operacij na posameznem stroju se uporablja orodja, ki upoštevajo razpoložljivost virov in njihove omejitve. Informacijski sistemi za upravljanje proizvodnje beležijo
dejansko opravljeno delo. Integracija različnih sistemov je
izvedena s programskimi vmesniki za izmenjavo podatkov.
Proces planiranja proizvodnje je odziven, prilagodljiv in učinkovit, če omogoča ponovitev planskega cikla vsaj nekajkrat na
dan, z upoštevanjem sprememb v proizvodnih planih in odstopanj med dejanskim in planiranim potekom dela. V nadaljevanju je predstavljeno eno od specializiranih programskih orodij
za podporo planiranja Preactor. To orodje omogoča odziven,
prilagodljiv in učinkovit proces planiranja.
3. Planersko orodje Preactor
Nabor specializiranih programskih orodij Preactor je namenjen interaktivni informacijski podpori podrobnega razvrščanja proizvodnih operacij na razpoložljive vire, z upoštevanjem
njihovih omejitev. Uporaba teh orodij izboljšuje obvladovanje
tako notranjih kot zunanjih preskrbovalnih verig. Preactor je
prilagodljiv velikosti podjetja, poslovnim in tehnološkim
posebnostim posameznih dejavnosti, podjetij ali tipov proizvodnje. Omogoča oblikovanje modela razpoložljivih virov in
njihovih omejitev za podrobno razvrščanje operacij zvezne ali
diskretne proizvodnje, z značilnostmi kosovne, linijske ali projektne proizvodnje. Podpira planiranje na poslovnem (npr. grobo planiranje kapacitet) in proizvodnem nivoju podjetja (npr.
podrobno razvrščanje proizvodnih operacij).

• Lite, P100, P200, P300 so orodja za razvrščanje proizvodnih operacij na končne kapacitete virov. Našteta so od
orodja za podporo preprostejših in manj obsežnih primerov razvrščanja proti orodjem za obvladovanje zahtevnejših primerov razvrščanja;
• APS vsebuje funkcionalnosti zgoraj naštetih orodij. Nadgrajen je s funkcionalnostjo naprednega planiranja in razvrščanja (APS3), ki omogoča obvladovanje najzahtevnejših
problemov razvrščanja, vključno s tehnološkimi in organizacijskimi posebnostmi ali zahtevami;
• Viewer je orodje, namenjeno informiranju, nadzoru ali vpisovanju dejansko opravljenega dela.
4. Cena uvedbe orodij Preactor
Končna cena uvedbe Preactorja je odvisna od izbranega orodja ter od obsega zahtev oz. potreb v procesu planiranja. Razpon cen uvedbe je pribl. od tisoč do nekaj deset tisoč evrov.
Podjetje se lahko odloči za postopnost ali 'veliki pok' pri uvajanju Preactorja. Postopnost je omogočena z nadgradljivostjo
preprostejših orodij Preactor z zahtevnejšimi.
Najpreprostejše orodje, Preactor Lite, je mogoče kupiti preko
interneta s spletne strani proizvajalca (http://www.preactor.
com/). Na istem naslovu je dosegljiva 'online' pomoč za instalacijo in uporabo. Ostala orodja Preactor prodaja podjetje
INEA d.o.o., pooblaščeni ponudnik orodij proizvajalca Preactor International za Slovenijo. Dodatne informacije in kontakti se nahajajo na http://www.inea.si/.
V ponudbi podjetja INEA d.o.o. je poleg prodaje tudi svetovanje, v primeru zahtevnejše uvedbe pa izvedba celotnega projekta samostoječega ali integriranega sistema za podrobno
razvrščanje proizvodnih operacij. Celoten projekt lahko vključuje: svetovanje, izdelavo podrobnih specifikacij, prilagoditev
programske opreme, šolanje, uvajanje, pomoč pri pripravi podatkov in vodenje projekta. Točna cena uvedbe je izračunana
na podlagi projektne dokumentacije.

Podjetje, odvisno od velikosti, povezanosti v informatizirane preskrbovalne
verige, zahtevnosti in posebnosti proizvodne tehnologije ter stopnje informatizacije ostalih nivojev podjetja, izbere potrebno orodje ali kombinacijo med seboj povezanih orodij.
Nabor orodij Preactor sestavljajo:
3APS

Slika 2 - Obvladovanje dinamične planske situacije s podporo
Preactorja

(ang. Advanced Planning and Scheduling, napredno planiranje in razvrščanje)
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5. Funkcionalnosti
Preactorja
Podjetje bo uvedlo Preactor s ciljem nižjih zalog,
dviga produktivnosti,
krajšanja pretočnih časov
in večanja tržnega deleža
zaradi boljše konkurenčnosti. Našteto bo omogočeno z naslednjimi funkcionalnostmi Preactorja:
• Upoštevanje za plan
pomembnih zahtev in
značilnosti tehnologije
ter organizacije;
• Beleženje in upoštevanje urnikov strojev;
• Upoštevanje razpoložljivosti delavcev, orodij;
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• Avtomatsko razvrščanje povezanih
operacij na razpoložljive kapacitete
virov;
• Prikazovanje podrobne razvrstitve
operacij na interaktivni planski tabli;
• Omogočanje 'kaj-če' analiz plana;
• Formiranje vrstnega reda operacij za
posamezen stroj;
• Vizualizacija plana in dejansko opravljene proizvodnje;
• Posredovanje planskih podatkov
vsem, ki jih potrebujejo.

pa je v zaključni fazi. Značilna prilagodljivost, nadgradljivost in širok nabor
modulov ter funkcionalnosti omogoča
izgradnjo samostojnega ali integriranega informacijskega sistema za podporo
planiranja, ki ustreza vsem značilnostim in posebnostim posameznega podjetja.
Integrirani informacijski sistemi proizvodnih podjetij, ki vključujejo Preactor,
so odzivni in učinkoviti.
A

6. Učinki
uvedbe
Preactorja
Učinke uvedbe lahko
strnemo v naslednjih
točkah:
• dvig produktivnosti
do 10%;
• dvig učinkovitosti
planiranja do 25 %;
• znižanje vhodnih,
medfaznih in končnih zalog do 25 %;
• skrajšanje pretočnih časov do 25%;
• bistveno izboljšano
doseganje rokov;
• povratek investicije
merjen v tednih, ne
letih.
Pričakovani učinki
uvedbe so odvisni od
predhodne urejenosti
poslovnih procesov,
stopnje informatizacije poslovanja oz. proizvodnje in primer ne
vsebine ter obsega
planskih podatkov.

7. Namesto
zaključka
Po celem svetu uporabljajo več tisoč postavitev Preactorja v različnih industrijskih,
transportnih in storitvenih podjetjih. V Sloveniji sta v uporabi
ena manjša in ena večja postavitev, projekt
še ene večje postavitve
AVTOMATIKA
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