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Mikro krmilniki družine S7-200 so v letošnjem letu doživeli nekaj korenitih
dopolnitev. Prenovljena sta dve procesni enoti CPU 224 in CPU 226. Poleg
že obstoječe je večja ponudba operaterskih panelov za še večjo prilagoditev
uporabnikovih zahtev. V novi izvedbi se predstavlja programsko orodje
MicroWin 32.
"Mikro" za mega rešitve
Obiščite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/S7-200
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Spoštovani,
Sejma Sodobna elektronika ni več! Brez
panike, le preimenoval se je v Sejem
industrijske in zabavne elektronike. In
seveda, tudi mi smo tu, saj sodimo, da je
to še vedno sejem, ki v celoti pokriva
teme naših revij. Smo torej nekakšni
naravni zavezniki. In če je verjeti izjavam vodij sejmov v Ljubljani, naj bi se že
naslednjo pomlad z združitvijo sejma
Infos, ki ga, mimogrede, letos ne bo in
sejma industrijske in zabavne elektronike, obetatali malce boljši sejmarski časi.
Ponovno združevanje elektronike, računalništva in informatike skupaj s telekomunikacijami in informacijskimi tehnologijami bo dalo nov veter v jadra sejemske dejavnosti. Namreč, le z roko v roki
so lahko zahtevne tehnologije tudi ekonomsko uspešne.
Sejemska številka je vedno malce bolj
polna oglasnih sporočil, kar pa so konec
koncev tudi informacije, saj za to prazaprav gre! Torej je revija polna informacij,
pripravili pa smo tudi kar nekaj zanimivih prispevkov. Med njimi nadaljevanje
zanimive male šole uporabe programskega paketa Dewesoft za izdelavo aplikacij
avtomatskih meritev, za kar je bilo
nekoč potrebno znanje vsaj enega svetovnega - oprostite - računalniškega jezika
skupaj z natančnim poznavanjem zapletenih registrov merilnih naprav, komunikacijskimi protokoli, vmesniki, itd. Vse
to lahko danes skupaj z zahtevnimi prikazi merilnih rezultatov in statističnih
izračunov naredite z le nekaj kliki miške.
Nekaj bomo zvedeli tudi o sodobnih
internet tehnologijah, predvsem o strujanih multimedijih, ki v zadnjem času vse
bolj nadomeščajo razne analogne prenose podatkov, glasu ali videa.
Vaš
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CADdy++electrical - programska oprema
za načrtovanje v elektrotehniki
CADdy++electrical botroval izjemno kratekemu času izgradnje Lekove tovarne na Poljskem
Dragan Selan, AV TOMATIKA

lanskoletni septembrski številki smo predstavili izjemno uspešen projekt izgradnje
400/220/110 kV razdelilno transformatorske postaje Žerjavinec. Elektrotehniška
dokumentacija je bila izdelana v rekordno kratkem času. S pomočjo programske opreme
CADdy++electrical je skupina štirih strokovjakov iz skupine Končar d.d. zaključila projektiranje
v manj kot osmih mesecih. Rezultat je bil zagon objekta brez vsakršnih težav.

V

Novi uspešni projekti zaključeni v programski opremi CADdy++electrical
Maja 2004 je skupina MAKRO 5 v obratovanje predala nov Lekov proizvodnologistični obrat v Strykowu na Poljskem.
Objekt obsega 25000 m2, od tega
9000 m2 proizvodnjih prostorov, 9000
m2 visoko regalnega skladišča in 7000
m2 upravnih stavb.
Objekt je bil zgrajen v rekordnih dvajsetih mesecih. Vrednost celotne naložbe
se giblje okrog 70 mio EUR in gre za
največjo investicijo slovenskega gospodarstva zunaj naših meja. Vodja projekta je Marjan Habjan.

Vrhunska tehnologija v takšnem objektu zahteva izjemno
kompleksne in obsežne elektrotehniške projekte. CADdy++
electrical se je znova izkazal s svojo zmogljivostjo in odprtostjo.

Vse o informacije o programu, lahko odslej dobite
na novem spletnem portalu na naslovu
www.caddy-electrical.net.
Posebno vabljeni k
strokovnim razpravam na
uporabniškem forumu.

AVTOMATIKA

Dva elektro projektanta
zaključila celotno elektro
dokumentacijo v izjemno
kratkem času
Projektna elektro dokumentacija obsega 39 načrtov. Vsaj polovica jih vključuje preko 200 strani tokovnih shem.
Skupno to pomeni preko 5000 strani
elektrotehniških diagramov izdelanih v
programski opremi CADdy++electrical.
49/2004 7
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Slika 1 - Nov Lekov proizvodno-logistični obrat v Strykowu na Poljskem
Vsi popisi opreme in signali krmilnikov
so narejeni samodejno in prilagojeni za
ekipe, ki programirajo krmilnike.

stavljalo nikakršnih težav, saj CADdy++
ET omogoča izjemno enostavno uporabo knjižnic kateregakoli proizvajalca.

Sodobna programska orodja s svojimi
omejitvami velikokrat onemogočajo
projektantu, da prelije svoje ideje iz
glave na shemo. CADdy++electrical je
tudi v tem primeru pokazal svojo prednost pred konkurenco. S svojo odprtostjo in združljivo bazo podatkov strokovnjakom omogoča, da izgled načrtov
ustreza njihovim željam in hkrati veljavnim standardom.

V okviru tako obsežnega projekta se je
porodilo tudi nekaj novih želja glede
funkcionalnosti, ki bi še dodatno olajšale načrtovanje. Ekipa tehnične podpore
za programsko opremo CADdy++electrical podjetja IB-PROCADD je vseskozi
sodelovala kot posrednik med podjetjem Makro 5 in razvojno skupino IGE+
XAO. Z izdajanjem novih medverzij, ki
so vključevale nove predloge in želje je
bil omogočen nemoten potek projekta.

Tako obsežen projekt zahteva vrhunske
strokovnjake in programsko opremo za
pripravo dokumentacije. Na projektu
Lek Poljska sta delala le dva projektanta, ki sta tako obsežno elektro dokumentacijo zaključila v manj kot enem
letu.
Po začetnem trodnevnem uvajanju je
ekipa podjetja hitro in brez težav pričela s projektiranjem zahtevnega projekta. Seveda so prvi koraki malce težji
kljub enostavnosti uporabe programske opreme. Ekipa strokovnjakov podjetja IB-PROCADD d.o.o., je bila v vsakem trenutku na voljo za svetovanje.
Med projektiranjem je večkrat prišlo do
sprememb pri izbiri proizvajalca opreme, kar pomeni zamenjavo obstoječih
komponent v projektu. S pomočjo fleksibilne baze za projektanta to ni pred8 49/2004
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Odločitev, da v podjetju Makro 5 pri
svojem delu uporabijo programsko
opremo CADdy++electrical je bila
edina prava odločitev, kar potrjujejo
končni rezultati. Ob zaključku elektro
dela projekta je bilo potrebnih manj kot
0,1% popravkov in zagon objekta je
potekal brez vsakršnih težav. Vsi načrti
so bili popolnoma usklajeni s strojnim
delom projekta.
"Stikalne omare so v celoti izdelane v
Sloveniji in priključitev na objekt ni
zahtevala niti ene same spremembe,"
pojasnjuje odgovorni projektant Janko
Knific el. teh, ing. "Običajno se pojavi
največ težav ravno ob zaključku, ko je
potrebno odpraviti množico napak ali v
dokumentacijo vključiti določene spremembe. Tovrstnih stresnih situacij uporabniki CADdy++electrical ne doživlja-

CAD/CAM/CAE SISTEMI

mo, saj je dokumentacija popolna in
brez napak.

jetja že zahteva razširitev delovnih
mest z novimi licencami. Ob tem se

NOVO!

slovenski CADdy++
spletni portal

www.caddy-electrical.net
Vse koristne informacije za
obstojeèe in bodoèe uporabnike
programske opreme
CADdy++electrical

Slika 2 - Priključitev v celoti v Sloveniji izdelanih stikalnih omar je potekala brez
vsakršnih težav (obe sliki: Makro 5)
Projekta zagotovo ne bi mogli končati
v roku s tako majhno skupino brez
ustreznega orodja. Vsi poznamo problem pomanjkanja kakovostnega kadra na področju elektro projektive, ki ga
lahko vsaj delno omilimo s sodobno
opremo, kjer prednjači CADdy++electrical."
V podjetju Makro 5 Investicije d.o.o. so
z uporabo orodja za pripravo elektro
dokumentacije zelo zadovoljni. Šest
licenc programske opreme CADdy++
electrical z dodatnimi moduli za načrtovanje omar pomeni, da so z njim
postavili hišni standard. Hitra rast pod-

Vabljeni na strokovne diskusije
na uporabniškem forumu!

zavedajo, da je strošek nakupa minimalen v primerjavi s prihrankom, ki ga
orodje zagotavlja pri pripravi naslednjih projektov.
Nenazadnje šteje tudi projektiranje, ki
je s CADdy++ electrical prijetno, hitro
in enostavno. Zavedajo se, da je v primeru težav vedno na voljo ekipa strokovnjakov iz podjetja IB-PROCADD
d.o.o., ki v okviru veljavnega vzdrževanja nudi strokovno pomoč v kritičnih in
manj kritičnih situacijah. Uporabnike
oskrbuje z aktualnimi informacijami,
pripravlja seminarje za razvijanje stroke ter skrbi za brezplačno dobavo novih različic.
A

AVTOMATIKA

49/2004 9

SODOBNE KOMUNIKACIJE

Multimedija preko
Interneta
Mag. Milan Mekinda, Telos d.o.o. mmekinda@telos.si
ultimedijske vsebine (slika in glas) se sedaj običajno oddajajo oziroma
prenašajo (broadcasting) preko radijskih in televizijskih zemeljskih
oddajnikov, satelitov ter kabelskih omrežij. Oprema za izvajanje takih
prenosov je zelo draga in se s prenosi ukvarjajo specializirane organizacije. Sodobna komunikacijska tehnologija, ki omogoča velike prenosne hitrosti potrebne za
prenos multimedijskih vsebin in velika globalna dostopnost Interneta omogočajo,
da prenos multimedijskih vsebin izvedemo preko Interneta (webcasting).
Za prenos multimedijskih vsebin preko Interneta je potrebno uporabiti ustrezno
tehnologijo za zajem, preoblikovanje in distribucijo vsebin. To tehnologijo imenujemo Streaming media (strujani medij) in omogoča distribucijo multimedijskih vsebin v realnem času (živi prenos) ali na zahtevo (iz arhiva) preko Interneta.

M

Kaj je Streaming media
Streaming media je multimedijska vsebina, kot je glas in slika strujana od izvora, preko širokopasovnega komunikacijskega omrežja, preko Interneta do uporabnikov. Strujanje je način prenosa multimedijskih vsebin, ki omogoča, da se predvajanje prične takoj, ko prispe prvi podatkovni paket vsebine do uporabnika. Strujanje je alternativa načinu predvajanja vsebin " shrani
in predvajaj" pri katerem se vsebina najprej v celoti shrani in potem predvaja. Strujanje omogoča sprotno predvajanje multimedijskih vsebin. Pred pričetkom predvajanja se tudi pri strujanju
del vsebine najprej shrani in šele potem prične s sprotnim predvajanjem. To začetno shranjevanje se uporabi zato, da se prepreči eventualne zakasnitve pri predvajanju zaradi zasičenj v
omrežju, ki lahko povzročijo zakasnitve dostave vsebine. Ta zakasnitev na začetku predvajanja
traja le nekaj sekund.
Tehnologija strujanja omogoča učinkovito dostavo multimedijskih vsebin s hitrostjo prenosa, ki
je bistveno nižja, kot je potrebna pri tradicionalni oddajnih/prenosnih medijih. Multimedijske
vsebine se z ustreznimi postopki močno stisnejo (kompresirajo), kar omogoča prenose z bistveno nižjo prenosno hitrostjo in zahteva bistveno manjši potrebni spominski prostor za shranjevanje teh vsebin.
Leta 1995 je firma RealNetworks s svojim produktom RealAudio prva ponudila rešitev za strujanje audio vsebin preko Interneta. Takrat so bile dostopne hitrosti do največ 56 kb/s. Prenosne
hitrosti pa so se do danes bistveno povečale z uporabo širokopasovne dostopovne tehnologije: xDSL, kabelske in Wi-Fi brezžične. Večje prenosne hitrosti v omrežju omogočajo kvaliteten
prenos strujanih video in avdio vsebin in množičnejšo uporabo strujanega medija za aplikacije
v poslovnem komuniciranju, izobraževanju, učenju na daljavo in predvsem pa za namene zabave. Razvila se je prava izredno hitro razvijajoča se industrija strujanega medija. Trenutno je na
svetu že preko 200 milijonov uporabnikov Interneta , ki lahko spremljajo strujani medij. Tehnologija strujanja omogoča dovolj enostavno oddajanje bogatih multimedijskih vsebin širokemu
krogu različnih uporabnikov. Strujani medij postaja bodoči, naj pomembnejši oddajni medij.

Kdo uporablja strujane medije
Danes že vsi pomembni ponudniki multimedijskih vsebin (CNN, BBC, CBS, ABC,..) uporabljajo
tehnologijo strujanja za prenos multimedijskih vsebin preko Interneta. Novice, športni in kulturni dogodki ter različne oblike zabave se posredujejo v živo in na zahtevo iz arhiva. Te vsebine
nudijo vsem uporabnikom Interneta. Strujani medij uporabljajo tudi pri produkciji svojih multimedijskih vsebin.
Strujani medij je zelo primeren za manjše, lokalne ponudnike multimedijskih vsebin (lokalne
radijske in TV postaje), ker jim omogoča na enostaven in razmeroma poceni način posredovanje svojih multimedijskih vsebin širokemu krogu uporabnikov Interneta. Izobraževanje in šolanje
na daljavo so zelo primerne aplikacije za uporabo strujanega medija. Podjetja in ustanove strujajo: različne vrste sporočil notranja in zunanja, reklamna sporočila, predstavitve, šolanja za prodajo in vzdrževanje, daljinski avdio nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov preko
Interneta in Intraneta.
Nekateri ponudniki Interneta (ISP) že nudijo poleg osnovne storitve dostopa na Internet tudi storitve dostave multimedijskih vsebin (žive TV kanale, vsebine na zahtevo iz arhiva) s uporabo tehnologije strujanja.
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Kaj vpliva na kakovost
strujanja
Najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na kvaliteto strujanega medija so: razpoložljiva prenosna pasovna širina, hitrost prenosa strujanih podatkov in ločljivost pri predvajanju. Razpoložljiva pasovna širina, ki je na razpolago
za dostavo stujanega medija je najpomembnejši faktor. Čim večja je razpoložljiva pasovna širina (prepustnost) boljša je lahko kvaliteta strujanega medija, ki ga oblikujemo in posredujemo. Čim večja je propustnost prenosa, več video in avdio podatkov lahko posredujemo pri višji ločljivosti.
Za določitev potrebne razpoložljive pasovne
širine moramo izhajati iz zahteve uporabnikov. Opredeliti je potrebno, kakšno ločljivost
in s tem kakovost prevajanja zahteva uporabnik. Standardizirane ločljivosti za pri nas uporabljeni standard PAL so:
• Polna ločljivost :
• CIF ločljivost
:
• QCIF ločljivost :

720 x 576 točk
360 x 288 točk
180 x 144 točk

Čim večja je ločljivost, boljša je kvaliteta predvajanja. Večja ločljivost pa zahteva večjo prenosno pasovno širino. Na splošno velja naslednje približno navodilo v pregledni tabeli.
Razpoložljiva pasovna
širna
Pod 128 kb/s
Več kot 128 KB/s
do 300 kb/s
Nad 300 kb/s
Nad 700 kb/s

možna
ločljivost
QCIF
QCIF
ali CIF
CIF
Polna ločljivost

Formati strujanega medija
Najbolj znani so trije ponudniki aplikacij za
strujanje: RealNetwork, Microsoft in Apple.
RealNetwork je bil pionir s svojo aplikacijo
RealAudio, ki jo je ponudil že leta 1995 in
je omogočala strujanje avdio vsebin. Leta
1997 pa je RealNetwork prvi ponudil RealVideo, aplikacijo, ki je omogočila strujanje
video vsebin. RealNetworks nudi zelo kvalitetne aplikacije na nivoju strežnikov za strujanje (Helix Universal Server) in predvajalnikov (RealPlayer) na opremi uporabnikov
(osebni računalnik, notesnik, dlančnik, mobilni telefon). RealNetworks nudi svoje produkte pod imenom Helix.
Microsoft postaja najpomembnejši ponudnik aplikacij za strujanje. Predvajalnik
Windows Media Player, ki je sestavni del
operacijskega sistema Windows postaja na
ta na način najbolj razširjen predvajalnik za
strujane medije. Brezplačno je tudi dosegljiv na Internetu. Microsoft pa poleg predvajalnika nudi tudi strežnik za strujanje, ki
je sestavni del operacijskega sistema
Windows Server in tako je pravzaprav brezplačen. Tak poslovni model Microsofta bo
omogočil, da bo postal prevladujoči

Multimedija preko Interneta
ponudnik aplikacij za strujanje. Glede kakovosti in funkcionalnosti sta rešitvi RealNetworks
in Microsoft primerljivi.
Apple je tretji ponudnik platforme za strujanje s svojim Quicktime formatom strujanega medija.
Quicktime omogoča zelo visoko kakovost videa pri nizki prenosni hitrosti.

Protokoli za strujanje video vsebin
Za strujanje vsebin se trenutno uporabljajo predvsem naslednji protokoli: http (HyperText Transfer
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Protocol), MMS (Microsoft Media Server), RTSP/RTP (Real Time
Streaming Protocol/RealTime Transport Protocol).

Kaj potrebujemo za kreiranje strujane video
vsebine
Minimalna oprema potrebna za kreiranje lastnih multimedijskih vsebin strujenega medija je:
• računalniška platforma (sposoben osebni računalnik ali strežnik)
• avdio/video zajemalna (capture) kartica
• program za urejanje
• prograska oprema za stiskanje (kompresijo) za kreiranje strujanega medija
• mediji vsebin (video tračni predvajalnik, video kamera, digitalizirani audio in video viri)

Koraki za kreiranje strujane video vsebine
Potrebih je nekaj korakov v postopku kreiranja, ki so nujni pri kreiranju in dostavi strujane multimedijske vsebine :
Zajem ( Capture)
Zajem vsebin je prvi korak pri strujanju multimedijskih vsebin preko
spletnih strani ali Interneta do končnih uporabnikov. To je zelo pomemben del procesa. Izbira ustrezno kvalitetne strujne kartice za zajem vsebin omogoča ustrezno kvaliteto vsebin pri predvajanju. Velja pravilo:
slaba kakovost pri zajemu vsebin, slaba kakovost pri predvajanju.
Kakovosten mora biti že material na vhodu zajemanja. Kakovost zajemalne kartica mora biti ustrezna kvaliteti materiala na vhodu zajemanja. Izbira ustrezne zajemalne kartice je odvisna od vrste vhoda zajemanja. V primeru, ko je vhod SVHS ali VHS uporabimo zajemalno kartico z analognim kompozitnim ali S-Video vhodom. V primeru pa, ko je
na vhodu digitalni predvajalnik ali digitalna kamera, je potrebno uporabiti zajemalno kartico z digitalnim audio in video vhodom. To omogoča
največjo možno kakovost zajemanja vsebin.
Urejanje
Urejanje vsebin je opcijski korak pri strujanju vsebin. V primeru
zajemanja živih vsebin ali v primeru, ko digitaliziramo že obstoječe
video vsebine neposredno v format strujanja, ta korak ni potreben.
Urejanje pomeni dodajanje dodatkov v vsebine (grafični in tekstovni dodatki, digitalni videoučinki).
Enkodiranje
Enkodiranje je postopek preoblikovanja in stiskanja (kompresije) zapisov vsebine v specifične formate. V primeru strujanega medija je postopek enkodiranja stiskanje zapisov vsebin v strujani format. Stiskanje je
del procesa zajemanja vsebin v primeru strujanja živih audio ali video
vsebin ali pa ko zajemamo stisnjene strujane video zapise na disk. V
primeru ko uporabimo korak urejanja, se vsebina najprej zajame v
nekompresirani format primeren za urejanje, potem pa se po urejanju
preoblikuje v kompresiran strujan format. Ker so video vsebine v svojem naravnem nestisnjenem formatu zelo obsežne, nekje v velikosti 25
MB/s, je stiskanje nujno potrebno, da omogočimo uporabnikom s priključkom z majhno pasovno širino dovolj kvalitetno predvajanje multimedijskih vsebin. Obstojajo različne tehnologije stiskanja, ki jih izbiramo glede na zahtevano kakovost, razpoložljivo pasovno širino, razpoložljivo kapaciteto shranjevanja in zahtev omrežja pri prenosu. Sodobne
tehnologije stiskanja omogočajo faktor stiskanja do 500.
Obstoječi standardi stiskanja so :
• MPEG-1
zahtevana prenosna hitrost 1.5 Mb/s
• MPEG-2
zahtevana prenosna hitrost 2 do 10 Mb/s
• MPEG-4 AVC
zahtevana prenosna hitrost 1 Mb/s
• WM9
zahtevana prenosna hitrost 2 Mb/s
Postopek enkodiranja lahko izvajamo s posebno specializirano opremo, ki izvaja strojno enkodiranje. To opremo imenujemo enkodirni
strežnik. Enkodiranje pa lahko izvajamo tudi programsko. Uporabimo
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standardni strežnik z operacijskim sistemom Windows ali Linux in vgradimo eno ali več kartic za zajem (ViewCast Ospray). Samo enkodiranje
pa izvaja programska oprema: Microsoft Encoder, RealNetworks (Helix) Server.

Gostovanje in distribucija vsebin
Po kreiranju, urejanju in stiskanju video vsebin je potrebno le-te posredovati na Internet za strujano distribucijo. Najbolj primeren način za to
je, da naložimo vsebine na strežnik za strujanje, ki potem doda funkcionalnosti strujanemu mediju, kot je pomikanje po vsebinah naprej in
nazaj (Forward, Rewind). Strežnik za strujanje izvaja tudi komunikacijo
s predvajalnikom uporabnika v smislu določitve optimalne kakovosti in
prenosne hitrosti strujanja. Gostovanje video vsebin lahko izvajamo na
lastnem strežniku na lastni spletni strani ali pa se odločimo za gostovanje (outsourcing) pri ponudniku Interneta (ISP).

Multimedijski odjemalci
Multimedijski odjemalci so naprave pri uporabnikih, ki omogočajo
predvajanje multimedijskih vsebin. Te naprave so: osebni računalnik,
notesnik, dlančnik, spleatni telefon, mobilni telefonski aparat, televizijski aparat priključen preko STB. Odjemalci imajo vgrajeno programsko
opremo za predvajanje multimedijskih vsebin (Windows Player, RealPlayer). V primeru, ko želimo uporabiti kot odjemalca standardni TV
sprejemnik, ga moramo povezati z omrežjem preko posebnega komunikacijskega vmesnika Set Top Box (STB), ki pretvarja strujano vsebino
v standardne analogne video TV signale. Za uporabniško prijazno
spremljanje multimedijskih vsebin mora biti vgrajen v odjemalec učinkovit uporabniški portal.

Zaključek
Uporaba tehnologije strujanega medija omogoča dovolj enostavno
posredovanje multimedijskih vsebin preko Interneta. Glede na globalno dostopnost in razširjenost vse hitrejšega Interneta postaja
"Web Casting" učinkovit alternativni medij klasičnim medijem za
oddajo multimedijskih vsebin. Omogoča bistveno večjo funkcionalnost in fleksibilnost ter dostopnost v različnih okoljih.
Uporaba strujanega medija se bo širila izredno hitro in jo ne bodo
uporabljali le ponudniki, ki oddajo multimedijske vsebine ampak se
bo množično uporabljala v različnih okoljih za različne namene:
• za zabavo na domu (Internet TV, prenosi posebnih dogodkov in
prireditev, video na zahtevo)
• v delovnih procesih poslovnih uporabnikov (predstavitve organizacije in produktov, šolanja zaposlenih in kupcev, prenosi: tečajev, seminarjev, konferenc, poslovnih srečanj, sejemskih prireditev in drugih dogodkov)
• za namene šolanja in izobraževanja (šolanje na daljavo, prenosi
predavanj, seminarjev, konferenc, plačljive izobraževalne vsebine)
• daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov
• v lokalnih okoljih (hoteli, potniške ladje, bolnišnice, šole, fakultete, državne institucije)
Ameriško podjetje ViewCast nudi produkte in rešitve za kreiranje
strujanega medija: zajem in enkodiranje. Družina kartic za zajem
Ospray, strežniki za strujanje Niagara, rešitve za video nadzor iCatcher in sistem za distribucijo VBX, omogočajo postavitev kakovostnih in cenovno ugodnih rešitev za implementacijo strujanega
medija preko Interneta (WebCasting). Produkti ViewCast podpirajo
Microsoft in RealNetworks programsko opremo za enkodiranje in
strujanje.
Podjetje Telos d.o.o. nudi kot zastopnik firme ViewCast za Slovenijo
vse produkte in rešitve ter ustrezno podporo.
A

AVTOMATIKA

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Panelni instrumenti K3HB
Novi panelni instrumenti K3HB se ponašajo s prikazovanjem več informacij hkrati, so funkcionalnejši in vsebujejo dobro viden LCD prikazovalnik
Informacije: Andrej Rotovnik, MIEL Elektronika d.o.o., Velenje

mron je razvil novo serijo panelnih instrumentov za analogne meritve in s tem postavil nove
standarde in funkcionalnosti pri prikazovanju
veličin. Pri razvoju K3HB instrumenta z 1/8 DIN velikim ohišjem se je Omron orientiral na dobro berljiv LCD
prikazovalnik, še posebej z večje razdalje.

O

Ključ do te izvrstne vidljivosti je
Omronova LCD
tehnologija z negativnim osvetljenim ozadjem, ki
omogoča dobro
vidljivost prikazovalnika pod vsemi
pogoji. To je kombinirano z dvobarvnim, zeleno-rdečim prikazovalnikom, ki omogoča
preklapljanje glede na trenutno
vrednost meritve,
kar še poveča zaznavanje z večje
Slika 1 - Novi Omron prikazovalnik K3HB razdalje.
Prikazovalniki omz dvobarvnim LCD in bar-graf prikazom
ogočajo operaterju poleg prikaza procesnih veličin še prikaz nastavljene
vrednosti, izhodni status instrumenta, minimalno in maksimalno vrednost meritve in ostalo.
Poleg tega K3HB omogoča tudi bar-graf indikacijo trenutne
vrednosti, ki je edinstvena pri the tipih instrumentov, velikosti
1/8 DIN v horizontalni smeri prikazovalnika. Hitrost vzorčenja
novih panelnih instrumentov se je povečala na 50 x na sekundo (20 ms) ali 2000 x na sekundo za linearno prikazovanje. Še
več, uporabniki lahko uporabijo tudi Device Net komunikacijo
z instrumentom, seveda v kombinaciji z opcijskim modulom, ki
ga vstavimo v zato namenjeno podnožje instrumenta. V povezavi s krmilnikom ni potrebno nobeno dodatno programiranje;
odprti protokol je že namenjen za komunikacijo z Omron PLCjem.
Celotni nabor K3HB panelnih prikazovalnikov vključuje procesni prikazovalnik (K3HB-X), temperaturni prikazovalnik
(K3HB-H), prikazovalnik teže (K3HB-V) in prikazovalnik linearnih senzorjev (K3HB-s). Ti prikazovalniki zagotavljajo prepričljive, visoko zmogljive rešitve v mnogih aplikacijah v procesni industriji, kot tudi pri proizvodnji strojev in naprav, kot
so npr. navijalni stroji, spajkalni stroji, proizvodnja polprevodnikov, mešalni stroji itd.
AVTOMATIKA

Izbirate
lahko v širokem
obsegu izbranih
modelov DaqBoard™,
vštevši 12-bitne in 16-bitne
modele. Priložena je podpora za
Windows®, ActiveX/COM,LabVIEW®,
Linux, in MATLAB®.
www.daqboard.com

Personal Daq™ vsebuje analogne vhode, TC vhod,
digitalni I/O in
frekvenčni
I/O v enem
kompaktnem in prenosnem ohišju, napajanem
neposredno iz
USB vmesnika. Priloženo je tudi Out-of-the-Box™
DaqView™ programje, krmilniki za
LabVIEW®, DASYLab® in vse Windows®
jezike, zaradi česar je Personal Daq najboljša izbira za laboratorijske in prenosne
aplikacije za zajem podatkov preko USB
www.iotech.com/usb
vmesnika.
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Kot primer navajamo K3HB-V, ki se
lahko uporablja za krmiljenje dozirnega
ventila, da se doda želena količina tekočine v rezervoar, medtem ko K3HB-S
linearni prikazovalnik omogoča preverjanje kvalitete, kot so npr. dimenzije
produktov, tudi pri zelo veliki hitrosti
proizvodne linije.
K3HB prikazovalniki so modularno
sestavljivi, kar omogoča uporabniku,
da si sestavi kombinacijo, ki zadosti
njegovim zahtevam. Osnovne funkcije
so enotne vsem tipom, razlikujejo se po
tipu merjene veličine in napajalni napetosti. Opcijske funkcije pa vključujejo
izhodne module z napajanjem za senzorje (z ali brez komunikacije), relejske/tranzistorske izhodne module,
DeviceNet izhodne module in vhodne
module za dogodke. Vsi ti moduli se
enostavno dodajo znotraj panelnega
instrumenta.
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Procesna vizualizacija se odraža v bargraf prikazovalniku, ki prikazuje trenutno vrednost glede na celotno meritev. S
tem si lahko enostavno določimo
mejna področja in različne nivoje meritev.
Značilnosti prikazovalnikov vključujejo
tudi uporabo in izločevanje posameznih funkcij z uporabo zunanjih vhodnih
signalov, pri uporabi npr. ugotavljanja
in odločanja z zunanjo sinhronizacijo.
Prikazovalnik prav tako omogoča vrsto
izhodnih signalov, vključno primerjalni
izhod. Na voljo imamo tudi možnost
uporabe spodnje/zgornje primerjave
nastavljenih vrednosti.
Vse te sofisticirane zmogljivosti so
vključene v 1/8 DIN kompaktnem ohišju z globino panela 95mm (ali 97mm z
DeviceNet komunikacijo). Vodo-odporna prednja plošča ustreza NEMA 4X
(IP66) normativom.
A
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Napajalni sistemi

Prvi industriji namenjen
enofazni UPS
Informacije: Fibernet d.o.o., Ljubljana, tel: 01 420 51 50, www.fibernet.si

GE UPS systems (www.mgeups.com), vodilni ponudnik rešitev za visoko razpoložljivost
električnega napajanja, je predstavil novo serijo brezprekinitvenih napajalnih sistemov
(UPS), Comet EX RT 7-11kVA. Novi model UPS napajalnika, deluje po principu aktivne
dvojne pretvorbe, z enofaznim vhodom in izhodom ter ima lastnosti, ki jih lahko najdemo le pri velikih tri faznih UPS sistemih.

M

Široka izbira dodatnih opcij, posebej pripravljenih za industrijsko okolje, omogoča odlično zaščito za vse vrste industrijskih aplikacij.

nem načinu pri vhodni napetosti v območju od 120V do
280V.
• Baterije se avtomatsko testirajo ob uporabniško določenih
intervalih, enkrat dnevno ali dlje.
• Široka izbira avtonomij od 10 minut do dveh ur, z dodajanjem baterijskih modulov ter tudi do 8 ur, v izvedbi podaljšane avtonomije. Opcijsko je na voljo posebno stojalo za
vgradnjo dodatnih baterijskih kabinetov, ki zmanjša potrebno površino prostora. Stojalo je mobilno ter omogoča
vgradnjo do 8 baterijskih modulov.

Posebej zgrajen za industrijsko okolje

Visoka razpoložljivost napajanja, kot
pri velikih UPS sistemih
• Comet EX RT ima dva ločena vhoda, usmerniški in bypass
vhod, kar omogoča napajanje UPS sistema iz dveh neodvisnih virov napajanja. Ta lastnost je edinstvena na svetovnem trgu, pri sistemih napajanja z enofaznim vhodom.
• Dvojno varovanje pred izpadom napajanja. Za zaščito
najbolj pomembnih porabnikov, se lahko poveže dva

Comet EX RT napajalnika v sekvenčno redundančno konfiguracijo.
• Stikalo ročnega bypassa je standardni del opreme.
Edinstveno na trgu, vsi modeli v seriji Comet EX RT so
opremljeni s stikalom ročnega bypassa, kar omogoča zamenjavo UPS napajalnika ali baterij, brez prekinitve napajanja
ščitenih porabnikov.
• Comet EX RT ščiti bremena pred motnjami v vseh tipih
električnih instalacij, brez uporabe baterij ali spreminjanja
kvalitete izhodne napetosti. Comet EX RT deluje v normal18 49/2004

• COMET EX RT lahko obratuje 8 ur pri temperaturi 45 °C
brez potrebe po predimenzioniranju UPS napajalnika.
• LCD prikazovalnik, z večjezično podporo, ponuja široko
izbiro uporabniških nastavitev ter enostavno diagnostiko.
Upravljanje z UPS napajlnikom je zelo enostavno in učinkovito.
• S standardno vgrajeno JBus/ModBus kartico ter breznapetostnimi kontakti, lahko Comet EX RT komunicira s sistemi za nadzor zgradb (npr. SCADA).

• COMET EX RT je v robustnem kovinskem ohišju, kar
omogoča obratovanje v različnih pogojih delovanja.

Comet EX RT je idealna zaščita za
najzahtevnejše porabnike.
• Omrežne in strežniške sobe do 35 strežnikov za 7kVA in do
55 strežnikov za 11kVA sistem.
• Zaščita za omrežno infrastrukturo podjetij, računske sobe,
instrumentalno in raziskovalno opremo, PLC-je, industrijski
računalniki, letališki rentgeni, medicinsko opremo ipd.
A
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Express novice - Obvestila

Kosovelova ulica 15, 3000 Celje, Tel. 03 425 42 00

Termini tečajev september - december 2004

Prijave, zahteve za ponudbo ali za podrobne opise ostalih tečajev pošljite na elektronski naslov: ni.sloveni@ni.com
Zaradi pravočasnega naročanja literature je željena prijava vsaj 10 - 14 dni pred razpisanim terminom. Tečaji potekajo
na sedežu podjetja National Instruments d.o.o., Kosovelova 15, 3000 Celje, od 8:30 do 16h, lahko pa jih na vašo željo
izvedemo tudi pri vas!

Vabimo vas na 51. sejem Sodobne elektronike
od 05. - 08. oktobra 2004
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, hala B2, razstavni prostor št. 8/a
Na razstavnem prostoru vam bomo predstavili številne novosti, podkrepljene z zanimivimi demonstracijami in ostale
National Instruments izdelke. Naši strokovnjaki s področja računalniško podprtih merjenj, testiranj in industrijske avtomatizacije vam bodo na voljo, da odgovorijo na vaša strokovna vprašanja.
Predstavili vam bomo:
• novosti na področju multifunkcijskih vmesnikov za PCI, PXI in USB vodila
• SignalExpress™
• CompactRIO™
• in ostalo opremo za zajem in kondicioniranje signalov
Veselimo se vašega obiska in nadaljnjega poslovnega sodelovanja.
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DEWESOFT - Mala šola merjenja

DEWESOFT II.
Mala šola merjenja ali
Pripovedka o dobrem
programskem paketu
Avtor: Andrej Orožen, Dewetron d.o.o.
prejšnji številki revije smo si ogledali osnove zajemanja, skaliranja in prikazovanja podatkov. Standardni inštrumenti kot so
Grafični rekorder, Osciloskop, FFT analizator so v programskem
paketu Dewesoft na voljo brez programiranja, s klikom na ikono in
nudijo polno informacijo. Tokrat pa si oglejmo nekatere posebnosti
programskega paketa Dewesoft.

V

1. Matematika
Analognim podatkom, ki so pridobljeni iz električnega omrežja, drugih virov napetosti, iz postavljenih senzorjev za pridobitev želenih informacij dodamo moč z uporabo matematike med kanali. V poglavju Nastavitve je ponujena tudi ikona za delo
z matematičnimi operatorji.
Merjeni signal lahko matematično obdelujete ali pa
izberete in zgradite matematično soodvisnost med
dvema ali več merjenimi
kanali. Matematika v različnih programskih paketih je
zgrajena z vsemi pravili
programerskih pravopisnih
zakonitostih in je lahko
inženirju, ki opravlja meritve nenavadna. Dewesoft
poskrbi za jasno interpretacijo zgrajenih enačb.
Matematiko v programskem paketu postavi v jasen, z vsesplošno matematiko soroden prikaz.

Tako so torej na voljo standardni operatorji, z njimi pa tudi pripravljene matematične
operacije in pa pripravljene operacije za
merjenje običajno iskanih veličin. Spodnja
slika prikazuje merjenje širine signala med
dvema pulzoma.

AVTOMATIKA
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Naj ponovimo, BREZ PROGRAMIRANJA programski paket DEWESOFT ponovno izumlja meritve in merjenje. Nov pristop,
nov programski paket in nove,
neslutene možnosti merjenja.

2. Video
OB POGLEDU NA KRIVULJE
MERJENIH SIGNALOV BI SI
LAHKO LE ŽELELI TUDI ŽIVO
SLIKO.
Nekatere meritve so opravljene
preko daljšega obdobja in krivulje nam pokažejo le eno informacijo o spremembi. V primeru,
da je meritev opravljena na
testirnem pultu, laboratoriju nas
zanima kako se je sprememba
zgodila. Podatek oplemeniten s
sliko ali filmom je lahko izredno
koristen. Kadar pa merimo v gibanju (vlak, avtomobil na cesti ali na testni stezi,...) pa je pomembno vedeti kaj se je zgodilo,
kot tudi kje se je zgodilo. Včasih nam zadošča že slika na vsakih nekaj sekund, minut, največkrat pa se sprememba zgodi
hitro in je zahtevana velika hitrost zajema slike na trdi disk. Ob zmogljivosti programskega paketa, da lahko izredno hitro
zapisuje podatke, je tako omogočeno shranjevanje slik vse do 4 kamer. Pri tem so v istem času zapisani tudi analogni podatki direktno na trdi disk računalnika. V merilni verigi ni vmesnega spomina, ki bi ga bilo potrebno kasneje prebrati. Zapisi so
pisani ON-LINE na disk in tako je kapaciteta zapisovanja in s tem dolžina posnetka omejena samo s kapaciteto trdega diska
v vašem računalniku.
Do 4 kamere, 240 slik v sekundi, ločljivost 640 x 480 + 16 analognih kanalov vzorčenja, 200 kHz na kanal = SINHRONIZIRANO SNEMANJE S PROGRAMOM DEWESOFT
Kaj vse lahko zgornji trditvi še dodamo pustimo za kasneje. Poglejmo pa si kako merjenju analognih signalov dodamo spremljanje in zapisovanje slike. V poglavju Nastavitev je poleg že znanih opcij ponujeno tudi področje VIDEO.
Priključite kamero, določite hitrost shranjevanja in ob začetku shranjevanja podatkov na trdi disk se bo v popolni sinhronizaciji zapisovala
tudi slika dodane kamere. Kamera je lahko priključena preko vodila
USB, FireWire ali drugih vodil.
Prikaz si lahko poljubno zgradite in podatki bodo prikazani v kombinaciji slike in analognih vrednosti:
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Tako smo poleg krivulj in številčnih vrednosti meritev shranili tudi s slikovnim, oziroma še več, filmskim zapisom. Pregled meritev nam tako predstavlja neslutene
možnosti pri arhiviranju, predstavitvi meritve kolegom ali nadrejenim, promoviranju
kvalitete izdelkov in podobno. Pomislite le o možnosti, da meritev v analizi ne pregledujete kot točke v grafu ali tabeli, temveč si celotno meritev ogledate v načinu
PLAY - kot film. Pri tem lahko spreminjate hitrost predvajanja, zumirate v določen
del meritve, opazujete odločilni trenutek s podatkom senzorjev in živo sliko lomljenja, eksplozije, trka, ipd.
Seveda pa vam je dovoljeno, da si zaželite še kaj več. Mogoče prav na tisto odgovorimo v nadaljevanju.
3. GPS podatki
Da bodo v nadaljevanju opisani podatki v meritvi spremljani in zapisani povsem
sinhronizirano je že kar odveč zapisati. Meritev objektov v gibanju oplemenitimo s
podatki GPS lokacije. S senzorji GPS, lastnega razvoja in hitrosti spremljanja
podatka lokacije 100 x v sekundi je mogoče bolj kvalitetno kot kdajkoli poprej
meriti pozicijo, pot, hitrost in pospeške vozila. Usklajeno merjenje GPS in ostalih,
že opisanih signalov, tako omogoča spremljanje avtomobila na testni stezi, njegovo hitrost v posameznem ovinku, zavorno pot, pospeševanje, sledenje idealne poti
v posameznem ovinku,...
Seveda pa je moč dodati
tudi ostale GPS naprave.
Včasih zadošča signal
lokacije na vsako sekundo. Na primer pri merjenju ugodja pri vožnji z vlakom tako zadošča pravilno merjenje vibracij, shranjevanje slike okolice na
vsako sekundo (Web USB
kamera), GPS lokacija 1 x
v sekundi in ob zaznavanju napake na tirnicah bo
kasneje zelo enostavno
najti poškodovano mesto.

Slika avtomagazina ali vožnje med hišami

4. CAN bus
Ob tem, da je avtomobilska industrija panoga, ki v veliki meri vpliva tudi na razvoj
merilne tehnike in programskih paketov je v programski paket DEWESOFT implementirano tudi merjenje podatkov preko protokola CAN. Interni avtomobilski računalniški sistem in na njega priključena paleta senzorjev postane velika baza podatkov, ki je, seveda sinhronizirano, na razpolago. Spodnja slika prikazuje celovit prikaz do sedaj opisanih možnosti in prednosti programskega paketa DEWESOFT.
Naj na kratko povzamemo spodaj prikazano:
• merjenje analognih signalov na vozilo postavljenih senzorjev
• merjenje slike preko kamere z zajemom 240 slik/sek
• merjenje podatkov senzorja GPS in prikaz na zemljevidu, ki z ocijo ZOOM spreminja merilo
• merjenje na vodilu CAN in s tem pridobivanje podatkov o zasuku volana, hitrosti posameznega kolesa ...
• matematična obdelava signalov (razlika hitrosti preko CAN, GPS in prikazovalnika v armaturni plošči)
• merjenje digitalnih signalov (stikalo stopalke zavor, luči,...)
• ...
Naslednjič:
- PLUG IN programski deli
- Analiza podatkov

A
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Mrežna stikala za
industrijski Ethernet
Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si
riča smo hitremu širjenje industrijskega Etherneta, ki počasi vendar
vztrajno izrinja iz uporabe množico različnih industrijskih mrež različnih proizvajalcev. V preteklosti so bili uporabniki na milost in nemilost prepuščeni proizvajalcem, ki so tekmovali med seboj pri razvijanju različnih med seboj povsem nekompatibilnih mrežnih rešitev. Verjetno so preobrat dosegli uporabniki sami, ki so na lastno pest začeli tudi v industrijsko
okolje uvajati Ethernet. Na začetku so uporabljali običajno 'pisarniško' mrežno opremo, s katero so povezovali računalnike. Kasneje so najbolj jasnovidni proizvajalci začutili prihajajoči trend in tržišču ponudili mrežne proizvode, prilagojene za zahteve industrije. Industrijski Ethernet je najprej zajel
nivo krmilnikov in se sedaj širi celo na nivo inteligentnih senzorjev. Danes že
lahko srečamo prve proizvajalce, ki so na podlagi zelo dobrega odziva trga
začeli z množično proizvodnjo izdelkov za industrijski Ethernet, množična
proizvodna pa vedno omogoča tudi znižanje cen.

P

Kot primer si lahko ogledamo mrežno Ethernet
stikalo EDS-205 proizvajalca MOXA. Kljub zelo
ugodni ceni proizvod po
kvaliteti in lastnostih povsem odgovarja osnovnim industrijskim zahtevam. Vsekakor je zmotna misel, da je proizvajalec običajno mrežno stikalo vgradil v močnejše
ohišje z mehanizmom za
pritrditev na DIN vodilo.
V to nas prepričajo ostale lastnosti, kot so
na primer: razširjeno temperaturno območje delovanja -10 °C do +60 °C (za nekatere druge modele tudi od -40 °C do +75 °C),
zaščita proti agresivnemu okolju IP30,
napajanje z zunanjo enosmerno napetostjo
12VDC do 48VDC ali izmenično napetostjo
18VAC-30VAC (frekvence 47 do 63 Hz).
Vidimo torej, da je cena, ki je nekoliko višja
kot pri stikalu običajne izvedbe, povsem upravičena. Za bolj zahtevna industrijska okolja firma
MOXA nudi tudi stikala višjih kvalitetnih in
cenovnih razredov,
kot so na primer družine stikal EDS-300, EDS-400,
EDS-500 in redundantna stikala
družine EDS-6000 s povečano
zanesljivostjo v primeru prekinitve
povezav. Vse višje družine nudijo tudi
možnost optičnih povezav, ki odpravijo vpliv
elektromagnetnih motenj iz okolice.
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Poglejmo torej še ostale
lastnosti osnovnega modela EDS-205. Ima 5 vrat
10/100Baset(X) s priključki RJ45. Podpira
protokole IEEE 802.3,
802.3u in 802.3x, istočasni enosmerni ali istočasni obojestranski prenos
(half/full duplex) in samodejno ugotavljanje in
prilagajanje hitrosti. Status vsake povezave prikazujeta po dve LED diodi na čelni strani stikala.
Stikalo je pridobilo vrsto certifikatov glede:
varnosti, oddajanja elektromagnetnih motenj, občutljivosti na vibracije, občutljivosti
na udarce, občutljivosti na prosti padec ter
zanesljivost delovanja. Stikalo EDS-205 ima
dimenzije 25 x 109 x 88 mm in je težko 135
g. Poraba ne presega 0.5A in možno je izbrati in dokupiti tudi ustrezni napajalnik za
pritrditev na DIN vodilo. MOXA jih proizvaja za napetost 24VDC in tokove 2A, 3.2A ali 5A.
Uporabniki bodo navdušeni predvsem nad
ugodno ceno. EDS205 je zelo primeren v projektih,
kjer je potrebno povezati veliko
število mrežnih udeležencev na hiter in fleksibilen način. Primer take uporabe je na primer v sistemih za nadzor zgradb. Pri uporabi EDS-205 v
projektih z velikim številom priključkov so
prihranki že precej veliki.
A

Planiranje preskrbovalnih verig

Preactor:
planiranje preskrbovalnih verig
Mihael Krošl, mihael.krosl@inea.si
Helena Trdan, helena.trdan@inea.si

rilagodljivi in učinkoviti Razvrščevalniki podpirajo dokaj preprosto odločanje o planih v
okviru enega člena preskrbovalne verige. Dinamika proizvodnega okolja zahteva čedalje
hitrejšo izmenjavo informacij o povpraševanju in zagotavljanju dobavnih rokov med
poslovnimi partnerji. Potrebna je nadaljna avtomatizacija planskih aktivnosti in premik v smeri
prenosa planskih informacij v realnem času. Zato Preactor dopolnjuje upravljanje preskrbovalnih verig (SCM) s podrobnim razvrščanjem preskrbovalnih verig (SCS).

P

1. Uvod
Dinamično okolje zahteva okretnost
proizvodnega podjetja že pri planiranju
proizvodnje za znanega kupca. V mnogih okoljih se proizvodnja na naročilo
prepleta s proizvodnjo na zalogo.
Vzdrževati se želi čim nižje zaloge za
široko paleto končnih izdelkov. To podjetja navaja na drobljenje proizvodnih
nalogov v manjše serije. Sledijo napori
za krajšanje časov nastavitev, učinkovitejšo organizacijo dela in izboljšanje
tehnologije. Našteti ukrepi pa ne smejo
biti usmerjeni samo v maksimiranje
zasedenosti virov [5]. Dopolnjevati jih
morajo prizadevanja za večanje pretočnosti proizvodnje in zanesljivosti dobavnih rokov. Uporaba prilagodljivih in učinkovitih Razvrščevalnikov, specializiranih
programskih orodij za podrobno razvrščanje proizvodnih operacij, podpira
dokaj preprosto odločanje o nabavi,
proizvodnji in prodaji v okviru enega
člena preskrbovalne verige [3, 4].
Pošiljanje informacij o povpraševanju in
zagotavljanju dostave zgolj neposrednim poslovnim partnerjem danes več
ne zadostuje. Dinamika proizvodnega
okolja zahteva čedalje hitrejše posredovanje informacij vzdolž preskrbovalnih
verig. Poslovni partnerji se že povezujejo preko sodobne informacijske tehnologije. Elektronsko povezovanje in integracija preko meja podjetja pozitivno
učinkuje na upravljanje vseh aktivnosti
preskrbovalne verige [8].

Učinkovitost preskrbovalne verige je
odvisna od sposobnosti za pravočasno
reagiranje na spremenjene razmere. Za
hitro reagiranje je potrebna avtomatizacija planskih aktivnosti in prenos planskih informacij v realnem času. Moč verige je odvisna od najšibkejšega člena.
Učinkovito in zanesljivo planiranje notranjih preskrbovalnih verig posameznih
členov je zato pogoj za avtomatizacijo
planskih aktivnosti celotne verige.
Preactor dopolnjuje koncept upravljanja preskrbovalnih verig (SCM1) s podrobnim razvrščanjem preskrbovalnih
verig (SCS2). V tem članku je opisan pristop za izvedbo SCS, temelječ na integraciji prilagodljivih in učinkovitih Razvrščevalnikov Preactor.
2. Problematika preskrbovalnih verig
Preskrbovalna veriga povezuje vse
aktivnosti, potrebne za izvedbo prejetega naročila za končni izdelek. Vključuje
pretok materiala, informacij, plačil in
storitev. Poteka od dobaviteljev osnovnih surovin, preko proizvodnje in skladiščenja izdelkov, do končnega kupca.
V tem članku razmišljamo predvsem o
proizvodnih členih preskrbovalnih verig.
Upravljanje (SCM) vključuje planiranje,
organiziranje in koordiniranje vseh
aktivnosti preskrbovalne verige. Cilj
SCM je zmanjšati negotovost in tvega-

1SCM (ang. Supply Chain Management, upravljanje preskrbovalnih verig)
2SCS (ang. Supply Chain Scheduling, podrobno razvrščanje preskrbovalne

verige)
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nje v preskrbovalni verigi. Glavne koristi
SCM se odražajo v povečanju donosnosti poslovanja in v večji konkurenčnosti
udeleženih podjetij. Učinkovitost preskrbovalne verige je močno odvisna od
podpore informacijske tehnologije [8].
Planiranje je ključna aktivnost upravljanja proizvodnih preskrbovalnih verig.
Večina proizvodnih podjetij zadovoljivo
obvladuje količinsko preračunavanje
potrebnih materialov in polizdelkov za
izpolnitev prodajnih naročil. Vojna za
obvladovanje razpoložljivih kapacitet,
ključnega faktorja za natančno planiranje dostave izdelkov, se šele začenja
[4]. V nadaljevanju 2. točke je predstavljenih nekaj pomembnih pogledov na
problematiko z vidika planiranja: značilnosti, upoštevanje kapacitet in vpliv nepredvidenih situacij na SCM.
2.1. Značilnosti SCM z vidika
planiranja
Preskrbovalne verige proizvodnih podjetij običajno vključujejo dobavitelje,
kooperante, lastno proizvodnjo in seveda odjemalce. Vsako proizvodno podjetje ima lastno notranjo preskrbovalno
verigo. V realnosti se pojavljata vsaj dve
značilni obliki povezave posameznih
proizvodnjih členov [7]:
• Nekatera podjetja imajo več enot ali
proizvodnih celic, ki se morajo pri
planiranju medsebojno upoštevati;
• Nekatera podjetja imajo več konkurenčnih zmogljivosti ali dobaviteljev,
med katerimi izbirajo izvajalce operacij posameznega naročila.
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Za mnoge preskrbovalne verige je značilna raznovrstnost proizvodnega programa, spreminjajoča razpoložljivost virov ter
materialov in stalno spreminjanje planov. Udeležena podjetja
potrebujejo kristalno kroglo za vpogled v prihodnost [4].
2.2. Upoštevanje kapacitet pri SCM
SCM predvideva informacijsko navezavo dobaviteljev in kupcev na notranje procese podjetja [9]. V prvem koraku gre za
prenašanje informacije o povpraševanju od člena do člena po
verigi navzdol (Slika 1). Pri tem je upoštevanje dejanske razpoložljivosti členov verige zanemarjeno [7]. Predvidevanje kapacitet je osnovano na pretočnih časih nalogov iz grobega planiranja.

povpraševanju. Pomemben del poslovanja proizvodnega podjetja je potrjevanje naročil (t.j. zagotavljanje rokov in količin
dostave). Odjemalec želi zanesljivo informacijo o izvedljivosti
plana pri dobaviteljih. Hitrost in zanesljivost potrjevanja naročil
je odvisna od odzivnosti celotne preskrbovalne verige.
Preactor dopolnjuje koncept SCM s podrobnim razvrščanjem
preskrbovalnih verig (SCS). Le-ta je naslednji korak k popolnemu obvladovanju preskrbovalne verige [7]. SCS je razširitev
uporabe funkcionalnosti FCS3 in APS4 za pokrivanje zunanje
preskrbovalne verige. Lahko ga imenujemo tudi porazdeljeno
podrobno razvrščanje. Cilj uvedbe SCS je:
• Napovedovanja natančnih rokov (t.j. zagotavljanje) dobave v
realnem času.
• Avtomatizacija posredovanja rokov dobave predhodnih členov preskrbovalne verige;
Pogoj za uvedbo Preactorjevega SCS je uporaba:
• Funkcionalnosti Razvrščevalnikov Preactor. Uporaba
Razvrščevalnika izboljša preglednost trenutnega stanja in
plana [3, 4]. Razvrščevalnike je treba zagotoviti vsem členom verige;
• Pristopov, ki omogočajo dinamično upoštevanje razpoložljivosti materiala (npr. Preactorjev modul za dinamični nadzor
količin materialov DMC5);
• Spletnnih tehnologij. Te danes že omogočajo preprosto,
varno in zanesljivo sporočanje ter prenos podatkov;
• Relacijskih podatkovnih baz za učinkovito upravljanje s planskimi podatki, za zagotavljanje hitrega dostopanja in za zanesljivo izmenjavanje planskih podatkov.

Slika 1: SCM - pošiljanje informacije o povpraševanju [8]
2.3. Vpliv nepredvidenih situacij na SCM
Zaradi dinamičnosti proizvodnega okolja prihaja v preskrbovalnih verigah do nepredvidenih situacij. Že malenkostne spremembe naročil kupcev končnih izdelkov povzročajo od člena
do člena večja nihanja količin in rokov dobav [8]. Če sestavlja
preskrbovalno verigo več členov in če je za izmenjavo informacij potrebno več časa, se zmanjšuje zanesljivost plana.
Nezanesljivost pa zmanjšuje dodano vrednost [8]. Poleg sprememb v naročilih se v proizvodnji neprestano spreminja razpoložljivost (t.j. urniki) virov. Med drugim so pogosta tudi odstopanja med dejanskim in planiranim potekom dela [1].
Elektronska izmenjava podatkov med členi preskrbovalnih
verig mora obsegati pošiljanje podatkov in povratnih informacij. Slika prihodnosti (na osnovi trenutnega stanja) ni popolna
brez podatkov o izvedljivosti plana pri dobaviteljih. Kar podjetja potrebujejo, je pregled nad trenutnim stanjem verige in možnimi zapleti v prihodnje [7]. V 3. točki je predstavljen
Preactorjev pristop k SCM.
3. Podrobno razvrščanje
preskrbovalnih verig s Preactorjem
Področje SCM še ni izpolnilo vseh pričakovanj. Po konceptu
SCM (Slika 1) se proti predhodnim členom pošilja podatke o

V nadaljevanju so predstavljene obstoječe funkcionalnosti in točke razvoja Preactorja v smeri učinkovitega SCS: način upoštevanja kapacitet pri SCS, podatkovna baza in novosti pri avtomatiziranem razvrščanju in uporabi spletnih tehnologij.
3.1. Upoštevanje kapacitet pri SCS
Pri SCM je upoštevanje dejanske razpoložljivosti členov verige
zanemarjeno [7]. Zato je slika o izvedljivosti plana pri dobaviteljih precej nejasna. Pristop SCS ugotavlja razpoložljivost kapacitet glede na podrobno razvrstitev proizvodnih operacij posameznega proizvodnega člena preskrbovalne verige. V naslednjem koraku odgovarja na povpraševanje s potrjevanjem naročil [7] (t.j. zagotavljanjem rokov in količin dobave navzgor po
verigi).
3.2. Podatkovna baza Preactorja
Dosedanje verzije Preactorja imajo podatke organizirane v tekstovnih datotekah. Podatki se naložijo v delovni spomin računalnika ob zagonu Preactorja. To omogoča hitro izvajanje avtomatskega razvrščanja [6].
Naslednja verzija Preactorja 9.3 je v razvoju. Na trg bo prišla
koncem leta 2004. Dopolnjena bo s PrDB (ang. Preactor Database), sistemom za upravljanje podatkov v zunanjih relacijskih
podatkovnih bazah. S tem bo mogoče zmanjšati kompleksnost
programskih vmesnikov in poenostaviti upravljanje ter izmenja-

3FCS (ang. Finite Capacity Scheduling, razvrščanje na končne kapacitete)
4APS (ang. Advanced Planning and Scheduling, napredno planiranje in razvrščanje)
5DMC (ang. Dynnamic Material Control, dinamični nadzor materialov)
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izvorne in obdelane podatke Preactorja mogoče upravljati z
MS SQL Serverjem in MSDE . Pri razvoju verzije Preactor 9.4
se načrtuje možnost avtomatske zamenjave podatkovne baze
v obliki tekstovnih dokumentov za relacijsko bazo.
Pomembnejše prednosti, ki jih prinaša PrDB, so naslednje:
• Možnost izbire med opcijama (tekstovni dokumenti ali relacijska baza);
• Boljša dostopnost pri izmenjavi podatkov med integriranimi
sistemi (t.j. ERP - Preactor - MES), med drugim:
•Integracija Preactor - MES za vzdrževanje urnikov in razpoložljivosti primarnih ter sekundarnih virov;
•Kompleksnejše poizvedbe in poročila (npr. za vrednotenje
kriterijev razvrščanja), vključno z grafičnimi prikazi, diagrami in ostalimi analitičnimi zmogljivostmi;
• Vzdrževanje in doseganje podatkov preko spleta.

Slika 2 - Preactor SCS - pošiljanje informacije o povpraševanju in zagotavljanju dostave [7]
vo planskih podatkov. PrDB bo na razpolago za Razvrščevalnike P200, P300 in PAPS. Novost je pomembna zlasti za uporabnike Preactorjevih ISR s potrebo po integraciji z drugimi sistemi. Uporabnik bo v bodoče lahko izbiral med obema načinoma upravljanja podatkov.
Preactorjevim ISR bo s PrDB povečana odzivnost in zanesljivost. Delovali bodo z večjo dodano vrednostjo. Hkrati je to
pogoj za izrabo prednosti, ki jih ponuja internet. Za začetek bo

3.3. Še nekaj novosti
Tesnejše povezovanje preko interneta omogoča hitro in zanesljivo izmenjavo informacij. V našem primeru gre za brezpapirno
sprejemanje ter potrjevanje naročil. Zato bo pri razvoju novih
verzij Razvrščevalnikov Preactor v ospredju uporaba spletnih
tehnologij. Verzija Preactor 10.0 bo že temeljila na trislojni arhitekturi: podatkovna baza, razvrščevalni mehanizem, na brskalniku temelječi uporabniški vmesniki.
Pogoj za uspešno elektronsko navezavo poslovnih partnerjev
na prodajni in nabavni proces podjetja je obvladovanje notranje preskrbovalne verige. Podjetja s Preactorjevim ISR so
zanesljivi, učinkoviti in odzivni členi preskrbovalnih verig [3, 4].
Najmočnejši Razvrščevalnik Preactor, PAPS, je že sedaj mogo-
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če uporabiti kot strežnik za SCS. Strežnik avtomatsko odgovarja na elektronske poizvedbe in sporočila o povpraševanju. Pri
tem upošteva rzpoložljivost materiala in dejanskih kapacitet.
Že obstoječe zmogljivosti avtomatskega podrobnega razvrščanja nadgrajuje PESP (ang. Preactor Event Script Processor).
PESP je modul za oblikovanje procedur oz. zaporedja ukazov.
Uporablja se za izvajanje kompleksnih nalog, kot so prenosov
podatkov in avtomatsko razvrščanje s kombinacijo algoritmov
razvrščanja. Preactor omogoča izdelavo lastnih algoritmov razvrščanja z zunanjimi orodji za objektno programiranje (npr. MS
VisualBasic).
V 3. točki je predstavljena podlaga, na kateri lahko sedanji in
bodoči uporabniki Preactorja gradijo upravljanje preskrbovalnih verig. V naslednji, 4. točki je predstavljena uporabna vrednost še dveh pomembnih značilnosti: nadgradljivosti in prilagodljivosti Preactorja.
4. Nadgradljivost in prilagodljivost
Preactorja

•
•

•
•

5. Zaključek

V ponudbi Preactorja so Razvrščevalniki za podporo preprostejših, pa tudi zahtevnejših procesov planiranja proizvodnje.
Možna je izvedba samostoječih, integriranih [3] in porazdeljenih sistemov za podrobno razvrščanje proizvodnih operacij.
Enostavna nadgradljivost Preactorja podjetju omogoča stopenjski razvoj procesa planiranja. Uporabnik vlaga sredstva
postopno, odvisno od trenutnih potreb in poznavanja problematike planiranja.
Preactor ima v dveh tekstovnih dokumentih definirano uporabo in način prikazovanja podatkov, relacije med podatki ter
strukturo menijev. To omogoča skoraj neomejene možnosti prilagajanja tehnološkim ter organizacijskim značilnostim podjetja.
INEA d.o.o. [1], zastopnik proizvajalca Preactor International za
Slovenijo in izvajalec projektov informacijske podpore planiranja proizvodnje, predlaga naslednje stopnje pri razvoju procesa planiranja:
• Obvladovanje planiranih količin in okvirnih rokov izdelave;
• Upoštevanje razpoložljivih kapacitet primarnih virov (običajno strojev);
• Upoštevanje razpoložljivih kapacitet sekundarnih virov (t.j.
omejitev, npr. orodij, delavcev, energije ipd.);
• Procesno izvajanje planiranja za notranjo preskrbovalno
verigo (celoten proizvodni proces delovne enote ali podjetja);
• Povezovanje procesa planiranja delovnih enot in navezovanje poslovnih partnerjev na notranje procese podjetja;
• Planiranje zunanjih preskrbovalnih verig.
Nadgradljivost in prilagodljivost Preactorja omogočata postopen in prototipni pristop k razvoju ISR. Pri tem se uporabnik
ves čas razvoja uči uporabljati sistem. Hkrati je neposredno
vključen v proces analiziranja in razvoja. Znanje in izkušnje
uporabnikov se tako odražajo v podatkovni bazi in prototipnih
rešitvah [2]. INEA d.o.o. predlaga naslednje aktivnosti pri razvoju ISR:
• Preizkus delovanja osnovnih funkcionalnosti razvrščanja na
samostoječem ISR:
• Vzdrževanje podatkov o izdelkih, operacijah, virih ipd.;
• Vzdrževanje urnikov virov;
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•

• Podrobno razvrščanje operacij naprej in nazaj;
• Izpisovanje poročil;
Izbor potrebnih funkcionalnosti Razvrščevalnika in ISR za
upoštevanje tehnoloških ter organizacijskih značilnosti podjetja. Opredelitev potrebnih izvornih podatkov za podrobno
razvrščanje. Preverjanje potrebe po upoštevanju razpoložljivosti materiala pri podrobnem razvrščaju;
Modeliranje ISR za podporo planiranja, vodenja in spremljanja proizvodnje;
Odločitve o integraciji sistemov v informacijski arhitekturi
podjetja (ERP, ISR, MES). Oblikovanje podatkovne baze s
potrebnimi podatki. Izmenjevanje podatkov med integriranimi sistemi;
Modeliranje procesa planiranja;
Odločitve o porazdeljenem podrobnem razvrščanju (t.j.
SCS).

Planiranje proizvodnje je obsežno in zahtevno področje. Tej
temi smo namenili tri zaporedne članke. Rdeča nit člankov je
specializirano programsko orodje za podrobno razvrščanje
proizvodnih operacij - Preactor. V prvem članku so bile osvetljene teoretične osnove za podporo planiranja s sodobno informacijsko tehnologijo. V drugem čalnku so bile predstavlje
funkcionalnosti Preactorja in sistemov za podrobno razvrščanje proizvodnih operacij (ISR). V pričujočem tretjem članku je
predstavljen Preactorjev pogled na upravljanje preskrbovalnih
verig.
Preactor je nadgradljivo, prilagodljivo in stroškovno učinkovito
orodje za podporo planiranja. Njegova uvedba v podjetje
izboljša uporabo obstoječe informacijske tehnologije. S
Preactorjem podjetje dobi vzvod za izvedbo prenove procesa
planiranja in za standardizacijo podatkov. Preactorjev pristop k
upravljanju preskrbovalnih verig združuje čvrstost in zanesljivost arhitekture odjemalec / strežnik, enostavnost in prilagodljivost spletnih tehnologij ter moč objektnega pristopa.
Dosedanji uporabniki po celem svetu so dokumentirali občutne koristi od uporabe Preactorja.
Viri:
[1] INEA d.o.o.[http://www.inea.si/]
[2] Kovačič Andrej: Informatizacija poslovanja. Ekonomska
fakulteta, Ljubljana. 214 str. 1998.
[3] Krošl Mihael, Trdan Helena: Preactor: orodje za informacijsko podporo planiranja proizvodnje. Avtomatika 47/2004.
Ljubljana. 2004.
[4] Krošl Mihael, Trdan Helena: Preactor: funkcionalnosti
orodja in sistema. Avtomatika 48/2004. Ljubljana. 2004.
[5] Novels Mike: A Cristal Ball Foor The Supply Chain.
[http://www.preactor.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID
=199]. 1.9.2004.
[6] Preactor International [http://www.preactor.com/]
[7] Shires Nigel: What's Coming in 9.3 - Supply Chain Server
[8] Turban Efraim, McLean Ephraim in Wetherbe James: Information technology for Management: Transforming business
in the digital economy. 3rd edition. ZDA: John Wiley &
Sons. Inc., 2002. 771 str.
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Informacijska rešitev za avtomatizacijo
skladišča in enotno označevanje izdelkov
Informacije: ABIT d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, tel.: 01/5636-300, www.abit.si

istvo vsakega skladišča je učinkovit pretok blaga in zagotovljena sledljivost blaga (tako
v samem proizvodnem procesu kot tudi potem, ko je izdelek že na trgu). Z uporabo tehnologijo črtne kode zagotovimo sledenje blaga v elektronski obliki, kar vpliva na dostop
do podatkov - kjerkoli in kadarkoli, popoln nadzor nad logističnimi procesi, zmanjšanje napak in
enostavnejše delo uporabnikov. Z avtomatizacijo skladišč in uvedbo informacijske rešitve za
označevanje izdelkov, ki omogočata brezžično podatkovno komuniciranje, smo pri naročnikih
dosegli boljšo odzivnost na tržišču, skrajšanje dobavnih rokov za standardne izdelke in optimizacijo proizvodnje.

B

Avtomatizacija regalnih skladišč
Za čim bolj racionalno koriščenje regalnih skladišč smo razvili poseben sistem za horizontalni in vertikalni razvoz palet
z regalnim viličarjem, ki omogoča avtomatizacijo regalnih
skladišč z maksimalno izrabo prostora ter dostop do poljubnega regalnega mesta v vsakem trenutku. Računalniško
vodenje vrši nadzor delovanja, samodejno vodenje evidence in stalen vpogled v stanje zalog, vrsto blaga v skladišču
ter čas skladiščenja. S povezavo s poslovnim informacijskim sistemom podjetja, omogoča avtomatizacijo delovnega procesa ter uvajanje sledljivosti v proizvodnji. Sistem je
podprt s črtno kodo, ki zagotavlja identifikacijo in racionalizacijo upravljanja s pretokom blaga.

voljo so dodatne informacije za kupce in montažerje, saj so
na nalepkah poleg črtnih kod dodane še dimenzije izdelka
in naziv objekta, kamor je nek izdelek namenjen.

Funkcionalnosti rešitve
Programska rešitev prinaša naslednje funkcije:
• zajem podatkov na prevzemu iz proizvodnje,
• prenos na skladiščno lokacijo ali v odpremo,
• dopolnjevanje ali prenos na drugo lokacijo z ukazi na
ročnem računalniku,
• kontrola izdaje in on-line prenos in izmenjava podatkov s
skladiščnim informacijskim sistemom,
• podatke o izdelku kot so naročnik, predviden in dejanski
datum odpreme...

Sistem tiskanja nalepk za embalažo
izdelkov
Vsi izdelki so pri izhodu iz proizvodnje opremljeni z nalepkami s poenoteno črtno kodo. To omogoča, da izdelke s
pomočjo čitalca spremljajo na poti iz skladišča prek odpreme do kupca. Zagotovljen je hitrejši pretok informacij predvsem med proizvodnjo, ekspeditom in prodajo. Hkrati pa se
zaradi zmanjšanja števila razpisanih delovnih nalogov,
zmanjša tudi administrativno delo in možnost napak. Na

• obvladovanje tiskanja dinamičnih (spremenljivih) nalepk
za embalažo izdelkov.
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V sistemu se uporabljajo ročni računalniki za branje črtne
kode, ki so ON-LINE povezani z informacijskim sistemom in
omogočajo:
• razpoznavanje blaga (naročnik mora za podporo tej funkciji izbrati in uvesti primerno označbo izdelkov in paketov
iz katere se bo tvorila črtna koda na nalepkah, ki bodo
označevale izdelke),
• potrebne logistične podatke o izdelkih,
• podporo za prevzem, na osnovi že prej razpisanih transportnih nalogov izdelkov iz proizvodnje v skladišče oz v
odpremo,
• avtomatsko informacijsko predajo iz prevzema v skladišče ter dvig zalog,
• optimizacijo skladiščenja,
• pregled stanja in zasedenosti skladišča.

Sistem brezžičnega prenosa podatkov omogoča interaktivno izmenjavo informacij med delavci in nadzorom skladišča, saj je skladiščniku omogočen vnos podatkov ter dostop in nadzor nad procesi in prenosi v skladišču. Tako
so zagotovljene pravočasne in pregledne informacije, ki
so potrebne
za vodenje delovnih procesov. Programska rešitev za podporo logistiki v skladišču torej ne zagotavlja le popolne
sledljivosti izdelkov, ampak je njena vrednost predvsem v

Uporabljena tehnologija
• Podatkovna baza Microsoft SQL ali Oracle.
• Strežnik Windows 2000 server z vključenim IIS (Internet
Information Server).
• Programske rešitve so izvedene z Microsoft tehnologijo
ActivX, COM, DNA in programskimi orodji Delphi in
Visual Studio.
• Pregledovalniki pri uporabnikih so izdelani s programskimi orodji Delphi in Crystal Reports.
Skladišče je potrebno opremiti s sodobno informacijsko
tehnologijo, rešitev povezati s poslovnim informacijskim sistemom in hkrati uvesti tudi rešitev za enotno označevanje
izdelkov.
Prednosti rešitve
Primarni cilj je poenostavitev manipulacije s transportnimi
nalogi in zajema podatkov.

tem, da omogoča natančno spremljanje zalog in načrtovanje proizvodnje, s tem pa optimizacijo in manjše stroške
proizvodnje.
A

Virtualni nadzor proizvodnje
Informacije: ABIT d.o.o., zasavska cesta 95, Ljubljana, tel.: 01/5636-300, www.abit.si

ako skozi proizvodnjo in proces razreza
slediti 60-metrskim blokom mehke poliuretanske pene, ki ne omogočajo klasičnega označevanja - to je bil glavni izziv podjetja
ABIT d.o.o., ki je pri informatizaciji proizvodnje
v Plami-pur d.d. sodelovalo z ureditvijo sistema
za sledenje.
Nastala je prva tovrstna rešitev med proizvajalci
mehke poliuretanske pene v Evropi, ki omogoča
popolno sledljivost izdelka in s tem poleg lažjega
obvladovanja proizvodnega procesa tudi učinkovitejše obvladovanje kakovosti in krajši odzivni
čas.

K

Dobra vizualizacija in nazorna 3-D grafika povečujeta uporabno vrednost sistemske rešitve. A
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Novosti pri merilnih potenciometrih
Avtor: Aleksander Dolenc, Adept plus d.o.o.

etošnja konferenca zastopnikov podjetja novotechnik (www.novotechnik.de) je potekala v
začetku poletja, za razliko od prejšnjih, ki so potekale v jesenskih mesecih. Ta zamik bomo
s pridom izkoristili, za predstavitev novosti iz njihovega prodajnega programa tudi v času
slovenskega sejma elektronike.

L

Najprej pa si poglejmo nekaj osnovnih pojmov o merilnih
potenciometrih in njihovo razdelitev v skupine. Predvsem je
potrebno poudariti, da pojem merilni potenciometer določajo tehnične lastnosti elementa, ki jih poznamo že s širše
skupine merilnih instrumentov. Tu najdemo pojme kot so:
linearnost, življenjska doba, stopnja zaščite ohišja in podobno. Merilni potenciometer ima omenjene parametre na
visoki ravni (tipični podatki so prikazani v tabeli 1). Te tehnične lastnosti uvrščajo nekatere potenciometre med merilne, druge pa med t.i. "klasične". Klasične potenciometre
uporabljamo predvsem za nastavitev želenih vrednosti v
regulatorjih, za nastavitev obratov elektromotorjev preko
frekvenčnih pretvornikov in za podobne aplikacije. Seveda
so cenovno ti potenciometri cenejši od merilnih.
Potenciometre lahko razdelimo po različnih ključih. Že na
prvi pogled ločimo med rotacijskimi in linearnimi merilnimi
potenciometri. Linearne uporabljamo za neposredno meritev linearnega pomika, medtem ko rotacijske uporabljamo
za meritev zasuka. Delitev lahko nadaljujemo glede na tehnološki proces izdelave uporovnega elementa. Tu poznamo
potenciometre izdelane na osnovi prevodne plastike (o teh
smo pred časom že pisali v reviji Avtomatika), potenciometre izdelane z nanosom uporovne plasti na tiskano vezje,

žične potenciometre, kjer je uporovni element izdelan z
navijanjem žice na izolacijsko telo ter še nekatere druge
izvedbe. V tem vrstnem redu si sledi tudi kvaliteta posameznega elementa v smislu parametrov, ki so opisani v tabeli 1.
Razvrstitev potenciometrov po skupinah bi lahko nadaljevali pri stopnji zaščite ohišja v katerem je nameščen uporovni
element. Poznamo modele, ki imajo stopnjo zaščite IP40 in
modele s stopnjo zaščite IP67. Slednji lahko delujejo popol-

Slika 1 - Merilnik pomika LWX v ohišju z IP67 tudi med gibanjem! Potenciometer je izdelan iz nerjaveče pločevine, kar
mu daje dodatno zaščito pred vplivi okolice.
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noma potopljeni v vodi. To še posebej velja za določene
modele (Slika 1), kjer je dovoljeno celo premikanje merilnika pod vodo, saj posebna komora izenačuje pritisk pred in
za drsnikom, kar preprečuje vdor vode v ohišje potenciometra. Te možnosti ne nudi noben konkurenčen izdelek, saj je
izenačevalna komora v potenciometru patentirana. Lastnik
patenta je podjetje novotechnik.

vo uporovnih elementov izdelanih iz prevodne plastike s
cenejšo izvedbo z nanosom uporovne plasti na tiskano
vezje ter modifikacije na ohišju, ki cenijo proizvodnjo. Na ta
način proizvajalec kombinira posamezne modele. Kjer na
primer vzamejo ohišje merilnika serije T in nadomestijo sam
uporovni element izdelan po cenejšem postopku, ki ga
poznajo iz proizvodnega procesa pri drugih serijah.Na ta
način dobimo t.i. zmagovalne kombinacije, ki omogočajo
dostopnejšo ceno za pogosto uporabljane tipe merilnih
potenciometrov. Pomembno je tudi poudariti, da se v vsaki
skupini, kjer poteka projekt zniževanja proizvodnih stroškov
določijo nekateri elementi, ki jih nova konstrukcija ne zadane in ostajajo v okviru starih in preizkušenih rešitev. Ti elementi so izbrani tako, da omogočajo ekvivalentno uporabo
v čim širši paleti izdelkov, ki je sicer izbrana za konstukcijske spremembe.

Pri opisu merilnih potenciometrov v nadaljevanju se bomo
omejili na proizvajalca novotechnik, katerega izdelke najbolj poznamo, saj smo v skladu s pogodbo o zastopstvu na
slovenskem trgu opravili potrebna šolanja. V sklopu teh šolanj je bil tudi ogled proizvodnih prostorov, kjer se izdelujejo uporovne plasti in drugi elementi, ki sestavljajo celotni
merilnik. V tako imenovani čisti sobi se nanaša uporovna
plast na istih strojih, kot se izdelujejo vgradni elementi za
avtomobilske komponente. Te se proizvajajo v bistveno večjih količinah in z višjimi tehničnimi zahtevami, kot industrijski
senzorji. To dejstvo omogoča izdelavo industrijskih merilnikov zelo visoke kakovosti.
Na oddelku montaže se vsak uporovni element linearizira s
pomočjo laserja, ki odstrani odvečni uporovni material. Nekateri modeli se linearizirajo po vstavljanju uporovnega elementa v ohišje, kar pomeni, da linearizacija odpravi tudi
mehanske nepravilnosti na ležajih in na ohišju merilnika.
Končna kontrola, predvsem linearnosti, se izvaja v primerjavi z optičnim master merilnikom. Za vsak element lahko izdelajo potrdilo z izpisanim grafičnim potekom linearnosti.
Tako, prebili smo se skozi osnove tehnične lastnosti potenciometrov in si ogledali nekatere možne razdelitve elementov ter se na kratko dotaknili proizvodnega procesa merilnega potenciometra.
Pregled nadaljujemo s posameznimi elementi, po katerih se
na trgu kaže največje povpraševanje in njihovimi posodobljenimi brati ter prihajajočimi zamenjavami in posodobitvami. Napovedane novosti so v glavnem planirane za predstavitev na Hanoverskem industrijskem sejmu v letu 2005 in so
sedaj v glavnem v fazi prototipov ali pa v poskusni proizvodnji.
Posodobitve se izvajajo predvsem v dveh smereh. Prva
predstavlja izboljšavo določenega dela elementa, najpogosteje je to manjši konektor ali pa sodobnejša izvedba ohišja, ki omogoča praviloma višjo stopnjo IP zaščite. Druga
smer izboljšav pa se nanaša na korenitejše posege v konstrukcijo merilnega potenciometra in ima za cilj v glavnem
nižanje proizvodnih stroškov. Pri tem pa se proizvajalec
trudi, da ne bi bistveno zmanjšal tehničnih parametrov, ki
določajo kvaliteto elementov. Tu gre predvsem za zamenja32 49/2004

Slika 2 - Dve izvedbi merilnika TLX s pritrdilnimi ušesi in plastično prirobnico
Prav posebno področje pa je predstavitev popolnoma novih
elementov, ki se ga v podjetju novotechnik še posebej zavedajo in se na te predstavitve posebej pripravljajo. Tako bo
spomladi 2005 predstavljen miniaturni potenciometer iz
nove serije TEX.
Nove skupine merilnih potenciometrov se je prijelo delovno
ime kar Mini-LWG, saj so po obliki in možnosti montaže
ekvivalentni potenciometrom is serije LWG. Hkrati pa so na
ohišju prigrajeni utori za montažo merilnika s pomočjo dveh
sponk, na podoben način kot se vgradijo merilniki serije T.
Ta postopek montaže je med konstruktorji zelo priljubljen
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Prav za konec pa naj poudarim še eno lastnost potenciometrov, ki prihrani marsikatero težavo pri zagonu stroja. Potenciometer je v osnovi merilnik z izhodnim signalom v realnem času. To pomeni, da med položajem drsnika in izhodnim signalom ni zakasnitve. Hkrati potenciometer "meri"
tudi kadar ni pod napetostjo. To pomeni, da je ob vklopu
stroja izhodni signal sorazmeren položaju drsnika. Tako ni
potrebno izvajati t.i. nuliranja, referenciranja ali postavitve v
začetno stanje, kot to popularno imenujemo. To pa v praksi
pomeni lažji zagon stroja.

Slika 3 - Načini pritrditve merilnika TLX.
saj omogoča mehansko nastavitev na izbrano mero in stabilno pritrditev, ko je namestitev končana.

Uporaba potenciometrov, kot merilnikov pomika ali zasuka
se na področju strojegradnje se vztrajno povečuje, ker so
potenciometri sorazmerno preprosti za montažo in ne
potrebujejo posebnih nastavitev. Hkrati pa njihova visoka
kvaliteta in dolga življenjska doba omogočata zanesljivo
delovanje. Za podrobnosti obiščite spletno stran proizvajalca novotechnik na www.novotechnik.de, kjer je na voljo tudi
bogata knjižnica projektov.
A

Zunanji premer merilnika Mini-LWG je samo 18 mm. Stopnja zaščite pa dosega IP67. Hod merilnika je predviden do
300 mm. Z nekoliko nižjo največjo dovoljeno hitrostjo premika drsnika od serije T, ki je lahko največ 5 m/s in življenjsko dobo 20 mega ciklov, se Mini-LWG uvršča pod merilnike serije T. Kar se bo poznalo tudi pri določitvi cene izdelka, ki bo znana spomladi 2005.
Za zaključek pa si poglejmo še nekaj dejstev v zvezi z izhodnim signalom. Potenciometri so v sodobnih krmilnih sistemih vezani kot delilniki napetosti, zato nazivna upornost ni
bistveni podatek. Tudi odstopanja upornosti od nazivne so
v razredu 20%, vendar kot rečeno na kvaliteto merilnika to
nima vpliva. Nazivna upornost vpliva na tokovno porabo
merilnega sklopa v celoti in na dovoljen tok drsnika. Oba
tokova pa si želimo čim manjša. Spodnjo mejo postavlja
električni šum oziroma občutljivost na motnje. Življenjska
doba potenciometra je obratno sorazmerna velikosti toka
drsnika. Elegantna rešitev tega problema se ponuja z uporabo ojačevalnika, ki je hkrati tudi napajalnik z referenčno
napetostjo 10 V. Tak ojačevalnik je na primer model MUP100 proizvajalca novotechnik. Ojačevalnik je načrtovan in
izdelan tako, da je impedančno prilagojen potenciometru,
kar mu zvišuje življenjsko dobo.
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Hitri števni modul Beckhoff KL1501
Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

V

prejšnjih številkah smo videli, da so krmilniki Beckhoff zgrajeni modularno. Vhodno izhodnih
modulov je 150 različnih tipov, mi si bomo v tem prispevku podrobneje ogledali enega izmed njih
- hitri števni modul Beckhoff KL1501.

Če želimo s krmilnikom šteti impulze in je frekvenca impulzov relativno nizka, lahko za vhod impulzov uporabimo kar
digitalni vhodni modul in enega izmed funkcijskih števnih
blokov. Če pa je frekvenca impulzov previsoka, omenjena
rešitev ne zadošča. Ob prehitrih impulzih se lahko zgodi, da
se bo stanje na digitalnem vhodu znotraj enega cikla krmilnika večkrat spremenilo, česar krmilnik ne bo zaznal. V tem
primeru uporabimo hitri števni modul KL1501, ki z zgornjo
mejo 100 kHz odpravlja prej omenjene težave.

polnjenje steklenic (odpre ventil). Števni modul dobiva
impulze od merilnika pretoka in odšteva nastavljeno vrednost. Ob prehodu skozi nič modul samostojno izklopi izhod
(zapre ventil). Rezultat takšnega sistema je izredno hiter
odziv (nekaj mikrosekund), ki zagotavlja hitro in natančno
polnjenje.

Slika 1 - Hitri števni modul KL1501

Slika 2 - KL1501 v kombinaciji s krmilnikom serije BC tvori
zmogljiv sistem ob minimalnih investicijskih stroških

Hitri števni modul ima vgrajen procesor, ki poskrbi, da se
štetje izvaja lokalno v modulu, zaradi česar je štetje lahko
bistveno hitrejše. Tako glavni procesor krmilnika ne šteje
impulzov, ampak ob vsakem ciklu prebere novo stanje števnega modula.
V števnem modulu je vgrajen tudi digitalni izhod, ki ga števni modul ob prehodu določenega števila impulzov vklopi ali
izklopi. Funkcija je zelo uporabna v hitrih in natančnih procesih. Vzemimo za primer polnjenje steklenic. Pred vsako
polnitvijo krmilnik nastavi števec, kar pomeni, da stanje
števca postavi na določeno vrednost in obenem vklopi digitalni izhod na števnem modulu, ki je povezan z ventilom za

V primeru, da modul ne bi imel funkcije lokalnega izklopa,
bi to funkcijo opravljal procesor krmilnika, vendar bi bila točnost polnjenja manjša. Krmilnik bi v vsakem ciklu tipal vrednost števca in ko bi bila ta manjša od primerjane, bi krmilnik izklopil digitalni izhod.
Če vzamemo najbolj neugoden primer, pri katerem vrednost števca doseže želeno vrednost tik po zadnjem branju
(ciklu) krmilnika vidimo, da preteče od izpolnitve pogoja do
zaprtja ventila skoraj dva cikla, kar pri tipičnih krmilnikih
pomeni nekaj milisekund. Kot vidimo problem ni le v tem,
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da je zakasnitev bistveno večja kot v prej opisanem primeru, ampak to, da ne
moremo določiti, kako dolga bo ta zakasnitev (determinizem).
Hitri števni modul Beckhoff KL1501 deluje na dva načina: kot enokanalni 32-bitni števec ali kot dvokanalni 2 x 16-bitni števec. V kombinaciji s krmilnikom serije BC tvori
zmogljiv sistem ob minimalnih investicijskih stroških. Deluje tudi na procesorskih
modulih serije BX ali CX in na perifernih vhodno-izhodnih sistemih serije BK.
A
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Think SICK!
SICK je z Vami
pogosteje kot bi si
mislili...
Božidar Zajc, univ. dipl. inž., SICK d.o.o.

ICK-ovi senzorji in senzorske rešitve lajšajo življenje, ščitijo pred nevarnostmi in zagotavljajo večjo kakovost storitev.

S

Ko se gel za prhanje nahaja na prodajni polici pravilno etiketiran in napolnjen, ko je v "sixpacku" kot zahtevano šest in ne pet
steklenic piva in so le-te pravilno zaprte - takrat so SICK-ova
svetlobna tipala WT18-2 svoje delo dobro opravila. SICK-ova
svetlobna varnostna zavesa C4000 Entry/Exit tako kot laserski
skener S 3000 skupaj s pripadajočimi varnostnimi moduli za
povezavo podatkov vseh naprav prevzemajo varovanje strojev,
robotov in montažnih linij v mnogih podjetjih po svetu. In ko je
prtljaga na letališčih avtomatsko transportirana do letala in vsa
prispe v počitniški kraj so pravilno delovali SICK-ovi čitalniki
črtne kode kot npr. CLV 450.
Z ustanovitvijo lastne podružnice v Ljubljani želi SICK pokazati
kako pomemben je zanj slovenski trg. Na letošnjem Sejmu
elektronike 5. - 8. Oktobra SICK, prvič kot SICK d.o.o., predstavlja te produkte in številne druge novosti in nadaljnji razvoj
produktov s področij avtomatizacije, industrijske varnostne tehnike in avtomatske identifikacije. V Hali A na Stojnici 5 najde
strokovni obiskovalec poleg že omenjenih novosti tudi pregled
družine senzorjev za industrijsko avtomatizacijo. Za ugotavljanje natančne pozicije predstavlja SICK STEGMANN večobratna dajalnika impulzov ATM60 in ATM 90 s priključki na različna podatkovna vodila.
Industrijska kamera ICS 100 ponuja nove funkcionalnosti in
nove raznolike načine uporabe v industriji končnih proizvodov.
Na področju industrijskih varnostnih sistemov Vam v kombinaciji svetlobne varnostne zavese C4000 in varnostnega laserskega skenerja S3000 predstavljamo najnovejše varnostne
vmesnike in varnostni modul UE400.
S čitalnikom črtne kode CLV 450 pa SICK zopet dokazuje
dosledno upoštevanje zahtev naših strank. Poleg tega predstavljamo najnovejšo generacijo mobilnih čitalnikov črtne kode,
z ICR850 pa SICK dokazuje, da natančno lociranje 2D črtne
kode zaradi velikega zaznavnega polja ni potrebno.
A
AVTOMATIKA

49/2004 37

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Novost na tržišču - nova serija
izdelkov iz serije SIMATIC S7-200
Danijel Krašovec, Siemens A&D AS
IEMENS A&D je letos na tržišču ponudil polno novosti v družini krmilnikov serije S7-200: dva posodobljena
krmilnika CPU 224 in CPU 226 ter popolnoma novo moč CPU 224XP, nov OPC Server za povezavo krmilnikov S7-200 na osebni računalnik "PC Access", nov programski paket STEP 7 Micro/WIN 4.0, ter nove
prilagodljive operaterske panele.

S

Nove procesne enote
CPU 224, CPU 226 :
• 40% hitrejši,
• do 50% večji programski pomnilnik,
• do 60% več podatkovnega pomnilnika,
• nova spominska kartica za shranjevanje podatkov,
receptov, projekta,
• vsebuje PID funkcijo,
• dvo-barvna LED diagnostika,
• avtomatska izbira časovnega pasova.
CPU 224 XP:
• "onboard" dva komunikacijska vmesnika RS-485,
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• 2 integrirana analogna vhoda in 1 analogni izhod za
kontrolo hitrosti tekočih trakov, merjenje temperature, tlaka,…
• do 50% večji programski pomnilnik,
• do 25% več podatkovnega
pomnilnika,
• 2 pulzna izhoda s 100 KPPS
za priključitev različnih pogonov(TTL - 24VDC),
• hitro-števni števec 1 X 100
kHz ali 2 X 200 kHz (TTL - 24
VDC) za priključitev različnih
inkrementalnih pozicijskih enkoderjev.
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Nova povezava : PC Access
Zelo preprosta rešitev povezave krmilnika S7-200 na osebni računalnik. PC Access kot OPC Server za S7-200.
Podpira 3 aplikativne funkcije:
• enostavno branje/pisanje PLC lokacij z uporabo
Excel,
• OPC Clients (ProToolPro, WonderWare, WinCC, ...),
• funkcije za programiranje v višjih jezikih.
Prilagodljiv operaterski panel. Kreiramo si lahko svojo
obliko panela z orodjem PanelEdit. Oblikujemo si lahko čelno stran in velikost gumbov.
OP 73micro

Novo orodje: STEP 7 Micro/WIN 4.0
Novo programsko orodje za SIMATIC S7-200 STEP 7 Micro
/WIN 4.0 je enostavnejše za uporabo in vsebuje nekaj novih funkcij, kot so "Trend" grafi in novimi čarovniki za: PID
zanke, PID "auto-tune", PTO (pulzni izhod), shranjevanje podatkov, pisanje receptov, … Novo je tudi drevesna izbira sistemskih blokov, segmentni podatkovni spomin, nove so tudi
diagnostične funkcije. Zahteva za operacijski sistem je Win2000 ali XP.

• 3" grafični prikazovalnik,
• komunikacijski vmesniki PPI in MPI,
• signalni sistem z svobodno določanje signalnih razredov,
• 5 on-line jezikov.
TP 170micro

Nove opcije za HMI
TD200C

• "Touch panel" z grafičnim 5.7" prikazovalnikom,
• komunikacijski vmesniki PPI in MPI,
• signalni sistem z svobodno določanje signalnih
razredov,
• 5 on-line jezikov,
• programiranje z WinCC flexible micro.
Spominski moduli - "memory cartridge"
Spominske module lahko uporabimo za shranjevanje projektov in projektne dokumentacije, definicije in nalaganje receptov, kot so podatki proizvodnje in parametrov strojev, shranjevanje podatkov od statističnih do alarmnih sporočil. Spominski
moduli so dobavljivi v velikosti 64KB ali 256 KB.
A
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Novi kompaktni odklopniki
Informacije: Metronik d.o.o.
rend v stikalni tehniki je zmanjševanje velikosti komponent in s tem potrebnega prostora v stikalnih omarah
in razdelilcih. Nov korak v tej smeri predstavlja družina kompaktnih odklopnikov Record PlusTM proizvajalca
General Electric. Odklopniki Record PlusTM prinašajo še druge prednosti, ki so podrobneje predstavljene v
tem prispevku.

T

Nova družina odklopnikov Record PlusTM je izdelana v štirih velikostnih razredih
in pokriva tokovno območje od 2 A do 1600 A. Z zanesljivostjo delovanja, kratkostično vzdržnostjo ter dodatnim priborom in sodobno obliko odklopniki popolnoma ustrezajo zahtevam uporabnikov. Na voljo so fiksni, natični in izvlečni odklopniki, spremlja pa jih široka paleta dodatne opreme.

Odklopniki Record PlusTM zagotavljajo elektromehansko ali elektronsko zaščito. Elektromehanski prožilniki so na voljo v
dveh izvedbah - termično-magnetni nudijo pretokovno in termično, magnetni pa kratkostično zaščito. Visoko zmogljive termično-magnetne enote (do 150 kA) so opremljene z indikatorjem napake, ki opozarja na nastop preobremenitve oziroma kratek
stik. Opisana odlika zagotavlja uporabniku skrajšanje časa zastoja zaradi možnosti vrnitve odklopnika v osnovni položaj že
takoj po preobremenitvi.
Odklopniki Record PlusTM velikosti FE, FG in FK so opremljeni z visoko zmogljivimi in izmenljivimi elektronskimi prožilnimi
enotami SMR, ki zagotavljajo pretokovno in selektivno kratkostično zaščito. Novosti enot SRM so prikaz preobremenitve,
vgrajeni temperaturni senzor in indikator za nastavitev toka.
Kot zaščita pred diferenčnim tokom so na voljo 3 in 4-polne enote z območji do 250 A in občutljivostjo od 30 mA do 10 A.
Njihova vgradnja je možna pod ali na stran odklopnika. Priključitev je enostavna, saj zahteva le pritrditev glavnih električnih
priključkov.
Paleta internega pribora (pomožna in alarmna stikala, prožilniki) za Record PlusTM je enaka za obe velikosti odklopnikov.
Rokovanje z njim je varno in preprosto. Po tem, ko odstranimo pokrov odklopnika, se le-ta postavi v položaj proženo (tripped). Odklopnik ostane v tem položaju, dokler ne vrnemo pokrova na svoje mesto. Vgradnja pribora je preprosta in ne zahteva uporabe orodja.
Za upravljanje odklopnika Record PlusTM je na voljo več pogonov. Popolnoma novo tehnično rešitev predstavlja mehanski
pogon z vrtljivo ročico, ki omogoča tri položaje: vključeno, izključeno in proženo (tripped). Enako velja tudi za električni
pogon, ki sklene kontakte v manj kot 80 ms. Upravljanje odklopnika je lahko električno ali ročno.

GE Power Controls sodi med vodilne evropske proizvajalce nizkonapetostne stikalne tehnike, izdelkov za distribucijo električne energije v zgradbah in industriji, izdelkov za nadzor in upravljanje ter stikalnih plošč. GE Power Controls je evropska podružnica GE
Industrial Systems, ki sodi med deset ključnih enot korporacije General Electric. V Metroniku, ki je pooblaščen distributer
GE Power Controls za Slovenijo že od leta 1996, svetujemo uporabnikom pri projektiranju, vgradnji in zagonu opreme GE
Power Controls, nudimo kakovosten servis ter zagotavljamo rezervne dele. Več o izdelkih GE Power Controls lahko najdete
na spletnem naslovu www.metronik.si. Z veseljem pa bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja in mnenja, ki jih lahko pošljete na e-naslov gepc@metronik.si.
A
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Moeller predstavlja nove
krmilno relejne module
Easy500/700
Igor Jug dipl. inž., Synatec d.o.o.

ULTRAZVOCNE
SONDE
merjenje nivoja tekoèin in sipkih snovi

www.navis-elektronika.com
NAVIS elektronika, Poljska 11, 1241 KAMNIK
Tel. 01 831 06 20 Fax 01 831 06 25
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rmilno relejni moduli Easy so na slovenskem tržišču prisotni že kar
nekaj let. Prva je bila na tržišču družina Easy400, ki ji je hitro sledila družina Easy600. Obe družini sta namenjeni za enostavnejša logična krmilja. Sledila je mnogo zmogljivejša družina Easy800, ki zmore tudi
aritmetične operacije in regulacije, module pa je možno tudi povezovati v
mrežo. Več funkcijski prikazovalnik MFD-Titan, ki izhaja iz družine Easy800,
je bil predstavljen kot zadnji. Modul uporablja enak procesor kot Easy800.
Dodane ima funkcije prikazovanja grafičnih elementov in možnost vnosa različnih parametrov.

K

Moeller v letošnjem letu predstavlja novi
družini krmilno relejnih modulov Easy500
in Easy700, ki bosta nadomestila družini
Easy400 in Easy600. Novi družini sta na
prvi pogled enaki kot stari družini, saj sta
vgrajeni v enaki ohišji. Tudi način programiranja - parametriranja se ni spremenil.
Programira se lahko direktno preko prikazovalnika in tipk na modulu ali s pomočjo
računalnika z uporabo Easy-softa. Še
vedno ostaja tudi možnost kopiranja programa s pomočjo spominske kartice.
Easy500 in Easy700 uporabljata enako
spominsko kartico.
Novi moduli se od starih razlikujejo v funkcionalnosti. Novi družini ponujata bistveAVTOMATIKA
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Novi krmilno relejni moduli Easy500/700

no več. Prva razlika je v velikosti programa, ki ga lahko napišemo. V vse nove module lahko vnesemo program v 128
vrsticah, v vsaki vrstici pa so lahko zaporedno trije kontakti in tuljava. Druga razlika je v številu elementov, ki jih imamo
na voljo. Število markerjev je večje za 16 (iz 16 je razširjeno
na 32).

nimajo prikazovalnika in tipk. Glede na napajalno napetost
imamo v novih družinah večji nabor kot pri starih družinah.
Poleg modulov za napajalno napetost 24 V DC, 115 - 240 V
AC in 12 V DC (do sedaj je bila na voljo samo v družini
Easy400) imamo sedaj na voljo module za napajalno napetost 24 V AC.

Prav tako je večje število časovnikov in števcev. Iz 8 je število
omenjenih elementov povečano na 16. Možno je priključiti
tudi 4 hitre števce, do frekvence 1kHz. Tudi v novih družinah
imamo na modulih, ki so priključeni na napajalno napetost
24V DC oziroma 24 V/50 Hz možnost priključitve analognih
signalov. Ločljivost analognih vhodov je povečana za desetkrat. Analogni vhodi so sedaj 10-bitni. Število funkcijskih blokov ˝analogni primerjalnik˝ je z 8 povečano na 16.

Moduli Easy700
ponujajo možnost razširitve,
enako kot Easy600. Dodatne vhode in izhode lahko dodamo lokalno ali pa oddaljeno
do 30
metrov.

Tabela 1 - Primerjava funkcij družine easy400/600 z easy500/700
Novi družini imata tudi nekaj funkcij, ki pri družinah
Easy400 in Easy600 niso bile na voljo. Funkcijo ˝letna preklopna ura˝ smo poznali samo pri modulih družine
Easy800, sedaj je ta funkcija na voljo tudi pri modulih družine Easy500 in Easy700. Na voljo so štiri letne preklopne
ure. Vsaka ima štiri kanale. Podobno je s funkcijo ˝števec
obratovalnih ur˝. Novi družini imata po štiri takšne funkcijske bloke. Vrednosti števca obratovalnih ur ne moremo zbrisati z brisanjem programa ali nalaganjem novega programa. Zbrišemo jih lahko samo s proženjem tuljave reset. Funkcijski
bloki so primerni za spremljanje
obratovalnih ur naprav ali za beleženje časa zastojev na strojih.

Uporab- Slika 2 - Easy700
ljajo se
enaki moduli kot za Easy600 in Easy800. Ti moduli imajo 12 digitalnih vhodov in 6 (relejskih) ali 8
(tranzistorskih) izhodov. Če potrebujemo samo
dodatna izhoda, lahko uporabimo modul z dvema
relejskima izhodoma. Velika prednost teh razširitev
je tudi ta, da so lahko priključeni na drugačno
krmilno napetost, kot osnovni modul.

Dodatna možnost je uporaba komunikacijskih modulov za
Profibus DP, Asi, CANOpen in DeviceNet. Moduli Easy500
niso razširljivi.
Uporabniki dobite z novimi moduli Easy500 in Easy700,
veliko večjo funkcionalnost, kot ste jo imeli z moduli Easy
400 in Easy600. Boljše je tudi razmerje funkcionalnost/
cena, saj imata novi družini enako ceno, kot sta jo imeli stari
družini.
A

Na LCD prikazovalniku modulov
Easy500 in Easy700 lahko prikazujemo 16 različnih tekstov. Vsak
tekst je sestavljen iz štirih vrstic po
12 znakov. Prikazati je možno statični tekst in nastavljene ter trenutne vrednosti parametrov funkcijskih
blokov. Prav tako je možen vnos
(spreminjanje) vrednosti parametrov funkcijskih blokov.
Module družin Easy500 in Easy700
v osnovi lahko razdelimo v dve
osnovni skupini. V prvo skupino
spadajo moduli s prikazovalnikom
in tipkami, v drugo pa moduli, ki
AVTOMATIKA
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Interaktivne meritve pri načrtovanju in testiranju

NI SignalExpress
Programska oprema za interaktivne meritve
na področju načrtovanja in testiranja
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

času, ko elektronski izdelki postajajo vedno bolj kompleksni in zajemajo funkcionalno manjše in cenejše
naprave, postaja proces načrtovanja in testiranja vedno težje izvedljiv. Na področju načrtovanja prihaja do
ogromnega pritiska na prodajalce načrtovalske opreme, ki naj bi svoje izdelke predstavili tako, da bi uporabniku omogočili bolj naravno in medsebojno povezano verigo načrtovalske opreme. Programska oprema za avtomatizacijo elektronskega načrtovanja (electronic design automation -EDA) lahko v svojo osnovno opremo za shematično načrtovanje in simulacijo vgradijo vedno več tehnologije, ki avtomatizira pretvarjanje omenjenega
elektronskega načrtovanja v dejanske mikročipe ali plošče. Na področju proizvodnje pa vedno večje število podjetij
privzema strojno opremo za fleksibilno merjenje in programsko opremo, ki temelji na virtualnih instrumentih, kar
jim omogoča enostavno dodajanje merilnih komponent v že obstoječo strukturo merilnega testiranja, s čimer povečajo funkcionalnost svojih izdelkov.

V

Obe opisani smernici, ki si prizadevata za bolj odprto, merilno in
kompatibilno programsko opremo na področju načrtovanja in
testiranja, predstavljata bistven napredek tako za inženirje načrtovanja kot tudi za inženirje na področju testiranja. Kljub temu pa
morata omenjeni osnovni funkciji - načrtovanje in testiranje - delovati povezano in tako zagotoviti uspešno izvedbo izdelka od prvotne zamisli do dostave prodajalcu. Prodajalci tovrstne opreme
namreč še vedno zanemarjajo razlike med načrtovanjem in testiranjem namreč.
V pričujočem besedilu bomo pojasnili vpliv vedno večjega proizvodnega prepada na področju programske opreme za načrtovanje in testiranje in predstavili, kako se National Instruments
SignalExpress in virtualna instrumentacija sooča in premaguje
tovrstne izzive s pomočjo povezovanja opreme za načrtovanje in
testiranje:
• Uvod
• Vpliv tehnologije na načrtovanje in testiranje
• Pomen meritev na področju načrtovanja
• Premostitev razlik na področju načrtovanja in testiranja
• Interaktivne ali avtomatske meritve - Zakaj ne oboje?
• NI SignalExpress - Programska oprema za interaktivne
meritve
• Uporaba SignalExpress pri ocenjevanju in proizvodnem
testiranju
• Povzetek

Uvod
Testiranje ima ključno vlogo pri načrtovanju in proizvodnji
elektronskih naprav, ki se danes uporabljajo. Meritve, ki se izvajajo skozi celoten cikel razvijanja nekega izdelka, zagotavljajo zelo
pomembno povratno informacijo glede funkcionalnosti in kakovosti tovrstnega izdelka. Inženirji se zanašajo na pravočasno podane
in točne meritve, ki jih pridobijo med procesom načrtovanja in proizvodnje in ki jim omogoča, da svoje izdelke dokončajo kar najhitreje ne da bi pri tem tvegali njihovo kakovost.
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Slika 1 - Testiranje ima ključno vlogo pri načrtovanju in proizvodnji današnjih elektronskih naprav.
V zadnjem desetletju so se inženirji srečevali z ogromnim napredkom na področju tehnologije. Programska oprema EDA se mora
nenehno razvijati in zagotavljati abstraktno predstavljanje tovrstne
tehnologije ter tako inženirjem omogočiti, da se lahko soočijo z
njeno vedno večjo kompleksnostjo. Tudi oprema za testiranje se je
v zadnjem času razvila do te mere, da zagotavlja bolj modularen
pristop k upravljanju in načrtovanju strategije testiranja.

Vpliv tehnologije na načrtovanje in testiranje
Vedno hitrejši cikel razvoja nekega izdelka in vedno manjša inženirska storilnost silita številne proizvajalce elektronske opreme k
ponovnemu ocenjevanju svojih strategij testiranja, s čimer želijo
zagotoviti, da so sposobni izvajati testiranje, ki je potrebno za
izboljšanje izdelkov in ohranjanje njihove kakovosti. Vključevanje
novih značilnosti in odlik v načrtovanje izdelkov postaja vedno bolj
usmerjeno v razvoj polprevodnikov in orodij za avtomatizacijo
načrtovanja. Kljub temu pa se čas, ki je potreben za ustrezno pridobivanje meritev za načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje ter
proizvodno testiranje novih izdelkov, povečuje zaradi številnih
dejavnikov.
Na primer: če želimo v mobilni telefon dodati opremo 802. 11 za
brezžično telefonsko povezavo, moramo izvesti več kot 100 testiranj na področju načrtovanja, ocenjevanja in proizvodnje ne da bi
pri tem bistveno povečali tudi čas, ki je potreben za izvedbo celotnega projekta.
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Za inženirje to pomeni večje delovne obremenitve in večje število
delovnih ur, ki jih porabijo za zagotavljanje doslednega urnika za
predstavitev končnega izdelka. Nedavno opravljena raziskava
med inženirji na področju testiranja namreč jasno kaže, da se več
kot 50 odstotkov inženirjev sooča z večjimi delovnimi obremenitvami kot pred dvema letoma in da se vsako leto osredotočajo na
devet različnih projektov, od katerih vsak traja približno osem
mesecev (Rezultati raziskave med inženirji, Okolje testiranja &
meritev, 2003). Omenjena raziskava tudi kaže, da je naraščajoči
prepad med načrtovanjem in testiranjem v celotnem ciklu razvoja
nekega izdelka eden od glavnih razlogov za vedno večje delovne
obremenitve.

tek tovrstnih instrumentov še vedno primarno uporablja na laboratorijski delovni mizi s poudarkom na interaktivnem in ne na programskem vidiku njihove uporabe. Inženirji načrtovanja, ki so
ponavadi pravi strokovnjaki za napredno načrtovalsko programsko
opremo, velikokrat enostavno nimajo dovolj časa ali volje, bi se
poučili o daljinskih ukazih, s katerimi bi lahko preko programiranja
svojih instrumentov na C, Visual Basic, ali LabVIEW avtomatizirali
nekatere bolj zapletene ali ponavljajoče se meritve. Namesto tega
inženirji sami opravljajo meritve z obračanjem gumbov in stikal na
svojih instrumentih ali pa se zanašajo na zunanje inženirje in svetovalce, ki so bolj dovzetni za programiranje testiranja in avtomatizacijo kompleksnih meritev.

Pomen meritev na področju načrtovanja

Premostitev razlik na področju načrtovanja in
testiranja

Oprema za testiranje in meritve igra več različnih vlog znotraj cikla
razvoja nekega izdelka. Različne vloge testiranja na področju
načrtovanja podajajo najboljši prikaz različnih zahtev pri testiranju
nekega izdelka znotraj razvojnega cikla. Žal pa testiranje v fazi
načrtovanja ni vedno tako enostavno in ne zajema le ločevanja
izdelkov, ki testiranje uspešno zaključijo in izdelkov, ki testiranja
ne prestanejo. Inženirji na področju načrtovanja morajo znotraj
treh faz načrtovalskega postopka - načrtovanjem, preverjanjem in
karakterizacijo, ponavadi izvesti različne meritve, ki imajo različne
zahteve.

Slika 2 - Inženirji načrtovanja morajo izvesti različne meritve znotraj treh faz načrtovalskega postopka.
Med fazo načrtovanja lahko inženirji zahtevajo številne meritve, ki
jim pomagajo pri izgradnji točnejših vedenjskih modelov za določene komponente ali pod-komponente, ki so uporabljene v njihovih izdelkih. Po izgradnji začetnih prototipov, morajo načrtovalci
zelo hitro izvesti dodatne meritve na prototipih in jih primerjati s
pričakovanimi rezultati, ki so jih pridobili s pomočjo opreme za
simuliranje. Ko je končen načrt določen in ko so prototipi testirani, jih inženirji karakterizirajo tako, da testirajo zunanje omejitve
izdelka in določijo delovne specifikacije, ki bodo objavljene na
izdelku.
Jasno je, da so inženirji načrtovanja predhodno že uporabili rezultate fizikalnih meritev, ki so bile izvedene med procesom ustvarjanja in preverjanja prototipa nekega izdelka. Čeprav si prednostno
pomagajo s programsko opremo ali s serijo tovrstne opreme za
načrtovanje in simulacijo električnih, toplotnih in strojnih vidikov
svojih izdelkov, pa večina inženirjev načrtovanja preživi ure in ure
nad delovno mizo v laboratoriju, kjer opravljajo meritve z digitalnim multi-metrom, osciloskopom ali logičnim analizatorjem, da bi
se prepričali, da izdelki, ki jih trenutno načrtujejo, dejansko delujejo. To je tudi primarna funkcija velike večine tradicionalnih merilnih instrumentov, ki se danes proizvajajo. Čeprav se jih lahko programira s pomočjo GPIB ali drugih vmesnikov, pa se velik odsto-

Jasno je, da obstajajo smernice in trendi, ki želijo vzpostaviti tesnejšo povezavo v verigi načrtovalske opreme in orodij. Glavni cilj
tovrstnih orodij je, da inženirjem načrtovanja omogočijo ustvarjanje in izgradnjo nekega izdelka. Inženirji načrtovanja lahko dejansko vidijo sadove svojega dela oziroma izgradnjo prvega prototipa
(mikročipa, plošče ali sistema) šele po številnih dnevih, tednih ali
mesecih načrtovanja (porabljeni čas je odvisen od vrste izdelka).
Prav v tej fazi izgradnje prototipa se začne tudi dejansko opravljanje meritev na delovni mizi v laboratoriju, ki ponavadi poteka s
pomočjo tradicionalnih namiznih instrumentov. Inženirji morajo
najprej opraviti enostavne meritve na prototipih in ugotoviti, če ti
sploh delujejo, potem pa izvesti še bolj zapletene meritve, s katerimi karakterizirajo delovanje prototipa v različnih pogojih in okoliščinah. Inženirji načrtovanja morajo torej prehajati iz okolja, v katerem se osredotočajo na predvsem vidike načrtovanja s pomočjo
programske opreme, v okolje, ki temelji izključno na strojni opremi
in merilnih instrumentih. Meritve fizikalnih okoliščin zelo pogosto
razkrijejo vedenjske okoliščine, ki v idealnem simuliranem okolju
načrtovanja izdelka niso prišle do izraza. V tovrstnih primerih prvi
ustvarjeni prototip torej ne bo tudi zadnji. Inženirji načrtovanja se
namreč zelo pogosto srečujejo s ponavljanjem procesa načrtovanja in izgradnje prototipa, njegovim preverjanjem s fizikalnimi
meritvami in končnim testiranjem izdelka.
Po zadostnem številu ponovitev načrtovalskega procesa, ki omogočajo izgradnjo delujočega prototipa znotraj želenih specifikacij,
morajo izdelek prevzeti inženirji za programsko opremo, ki so
zadolženi za izgradnjo avtomatskih sistemov za testiranje. Na tej
točki je razvijanje izredno hitre programske opreme za testiranje, ki
omogoča enostavno uporabo in ki se izvaja ob koncu proizvodnega procesa, eden od najbolj pomembnih ciljev inženirjev na področju testiranja. Zelo pogosto je čas, ki je namenjen razvoju tovrstnih
sistemov testiranja zaradi nepredvidenih težav v fazah načrtovanja
občutno skrajšan. Načrtovalci namreč dodajajo več kompleksnosti in funkcionalnosti svojim izdelkom in porabijo veliko več časa za
ponavljanje načrtovalskega procesa in ocenjevanje delovanja
izdelkov, kar pomeni, da inženirji, ki so zadolženi za testiranje izdelkov, pogosto nimajo dovolj časa za razvijanje programov za testiranje.

Interaktivne ali avtomatske meritve Zakaj ne oboje?
Inženir načrtovanja, ki za opravljanje meritev pri nekem izdelku
uporablja tradicionalne instrumente na laboratorijski delovni mizi,
se počuti ogroženega zaradi procesov, ki se v obeh fazah načrtovanja opravljajo z vedno bolj prevladujočo programsko opremo.
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Proces načrtovanja in simulacije se namreč izvajata s pomočjo
programskih orodij EDA, avtomatski postopek testiranja pa se
opravlja s programsko opremo za virtualno instrumentacijo. To
pomeni, da se namizni instrumenti, ki ležijo na delovnih mizah v
laboratoriju za načrtovanje, nahajajo med obema razvijajočima se,
pa kljub temu izoliranima, otokoma avtomatizacije. Tradicionalni
merilni instrumenti inženirju načrtovanja omogočajo izvajanje
hitrih in enostavnih meritev in so lahko dostopni, vendar pa so z
vidika programiranja avtomatskih meritev lahko izredno nezanimivi in dolgotrajni. Če bi lahko interaktivno naravo in enostavno uporabo merilnih instrumentov ohranili ter obenem poenostavili postopek vključevanja tovrstnih instrumentov v okolje programske opreme, bi inženirji lahko še bolj izboljšali procese elektronskega načrtovanja in razvijanja. Če bi se meritve z namiznimi merilnimi instrumenti v procesu testiranja in karakterizacije prototipa mikročipa ali
plošče, kjer je delovanje in funkcionalnost izdelka najlažje preverjati in meriti, izvajale z vidika programske opreme, bi inženirji lahko
hitreje dosegli vse ponovitve načrtovalskega procesa in izboljšali
celotno produktivnosti.
Če bi vse faze razvojnega procesa izvajali na podlagi in s pomočjo programske opreme, bi inženirji lahko:
• Izmenjevali podatke pridobljene z načrtovalskimi orodji s
podatki pridobljenimi z orodji za testiranje in meritve;
• Upravljali fizikalne meritve s stimuliranimi signali, ki so bili
določeni z orodji in opremo za simulacijo;
• Namestili merilne parametre neposredno iz poteka simulacije, s katerimi bi lahko avtomatizirali postopek programiranja pri testiranju;
• Neposredno primerjali rezultate meritev s pričakovanimi
rezultati simulacije;
• Upravljali potek simulacije s signali, ki so bili pridobljeni v
fizikalnih okoliščinah in ki točneje predstavljajo vzbujanje;
• Lažje pridobili podatke o fizikalnih meritvah na komponenti ali podsistemu in jih načrtovali za uporabo pri vedenjskem modelu v procesu simulacije;
• Opravljali bolj zapletene avtomatske meritve, kot je napetost, električni tok kali temperaturne spremembe, ki omogočajo hitre ponovitve in večjo zanesljivost;
• Meritve opravljene v načrtovalskih laboratorijih bi se lahko
lažje in hitreje prenašale v proces ocenjevanja in proizvodnje;
• Signali iz končnega načrtovalskega in simulacijskega cikla
bi se lahko neposredno prenašali iz postopka načrtovanja
v proizvodne sisteme, kjer bi se uporabljali kot dokončni
parametri za testiranje omejitev in primerjanje izdelkov, ki
so uspešno prestali testiranje in izdelkov, ki testiranja niso
prestali.
SignalExpress je novo interaktivno orodje za opravljanje meritev, ki
ga je načrtovalo podjetje National Instruments in ki z vidika programske opreme uspešno premaguje razlike med načrtovanjem
in testiranjem.

NI SignalExpress - Programska oprema za
interaktivne meritve
NI SignalExpress je novo programsko okolje, ki omogoča resnično interaktivno opravljanje meritev za inženirje na področju testiranja in načrtovanja, ki izvajajo namizne meritve. SignalExpress je
načrtovan tako, da zadovoljuje potrebe inženirjev v vodilnih
elektronskih podjetjih na področju načrtovanja in testiranja, ki so
bile opisane v prejšnjih odstavkih. Točneje, SignalExpress zago46 49/2004

tavlja naslednje bistvene odlike, ki povečujejo produktivnost meritev v aplikacijah načrtovanja in testiranja:
• Takojšnje pridobivanje, primerjavo, avtomatizacijo in shranjevanje rezultatov meritev;
• Programiranje ni potrebno;
• Uporaba vgrajenih in predhodno nastavljenih korakov za
izvajanje meritev, obdelave podatkov in analizo vseh
postopkov;
• Uvoz podatkov za simulacijo iz programske opreme za
načrtovanje (SPICE, PSpice, in Multisim);
• Pretvarjanje projektov v NI LabVIEW, ki omogoča ocenjevanje in proizvodno testiranje.

Hiter postopek opravljanja meritev
Programska oprema National Instruments SignalExpress je oblikovana tako, da zadovoljuje potrebe inženirjev na področju načrtovanja in testiranja, ki morajo elektronske signale hitro izmeriti in analizirati. SignalExpress predstavlja tudi inovativen pristop k načrtovanju meritev, saj uporablja intuitivne "povleci-in-izpusti" korake, ki
ne zahtevajo nikakršnega programiranja. Inženirji lahko tako zelo
hitro izmerijo signal, ga primerjajo z rezultati simulacije in avtomatizirajo obseg in potek testiranja karakteristik, pri čemer si lahko
pomagajo z vgrajenimi koraki za meritve, obdelavo podatkov, analizo in shranjevanje podatkov, ki jih vsebuje SignalExpress. V primerjavi s tradicionalnimi namiznimi merilnimi instrumenti SignalExpress združuje idealno ravnotežje funkcionalnosti opravljenih
meritev in enostavno uporabo, ki inženirjem omogoča lažje upravljanje s postopki načrtovanja in testiranja.
NI SignalExpress predstavlja optimalno interaktivno programsko
opremo, ki se lahko uporablja v različnih aplikacijah:
• Modeliranje izdelka;
• Preverjanje izdelka;
• Izločanje napak, ki se pojavijo v načrtu izdelka;
• Karakterizacija naprav in opreme;
• Ocenjevanje testiranega prototipa/izločanje napak;
• Avtomatsko testiranje prototipa/izločanje napak.

Slika 3 - Hitro izvajanje meritev z dodajanjem želenih korakov iz
menija in določanjem lastnosti posameznega koraka.

Hitro načrtovanje rezultatov pridobljenih
z meritvami
Programska oprema SignalExpress vključuje številne vgrajene
korake, kar omogoča njeno takojšnjo uporabo. Inženirji lahko zelo
hitro izvedejo meritve določenega signala tako, da izberejo posa-
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mezen korak iz menija vseh korakov:
• Vhodni/Izhodni signal - Ustvarjanje in pridobivanje signalov iz različnih vrst strojne opreme;
• Obdelava - Interaktivno usklajevanje, filtriranje, ugotavljanje povprečja in razvrščanje podatkov;
• Časovna domena - Merjenje amplitude in stopnje, časovno usklajevanje in prehajanje, in histogram;
• Domena frekvence - Meritve za moč oziroma tok, frekvenco odzivnosti, zvok in spremembe zvoka;
• Postopki testiranja - Omogoča izvajanje obsežnih postopkov in testiranje omejitev izdelka;
• Korak, ki ga določi in načrtuje uporabnik - Prikliče kateri
koli LabVIEW VI meritev ali funkcijo za analiziranje.
Vsak korak v NI SignalExpress projektu se lahko načrtuje s
pomočjo intuitivnih plošč za nastavitev koraka (Step Setup). Na
primer: če v program vnesemo korak za pridobivanje signala, bo
uporabnik lahko nemudoma načrtoval ustrezno napravo in pripadajoči vhodni kanal, velikost vzorca, odstotek vzorca, časovno
usklajevanje in zagon koraka, ne da bi pri tem moral vpisati kodirno vrstico. Inženirji lahko tudi hitro pregledajo nastavitve vsakega
koraka tako, da pustijo nastavitveno ploščo odprto in izberejo različne korake. Poleg tega lahko inženirji med načrtovanjem korakov
znotraj SignalExpress izberejo tudi med tremi načini delovanja.
• Mirovanje - Programska oprema ne pridobiva ali ustvarja
signalov
• Enkraten zagon - Oprema enkrat izvede izbrani korak in se
vrne v mirujoče stanje
• Zagon - Programska oprema nenehno izvaja izbrane korake, dokler ne pritisnemo na gumb za zaustavitev sistema.
V primerjavi z namiznimi merilnimi instrumenti ta način
delovanja zagotavlja "da so rezultati vedno na voljo".

mentom. Ta korak vsebuje tudi inovativen ukaz za ročno usklajevanje, ki nam omogoča, da z miško izberemo določen signal, oba
signal interaktivno uskladimo in nemudoma odkrijemo razlike
med obema signaloma.

Slika 5 - Hitro shranjevanje merilnih podatkov v datoteko z enostavnim vlečenjem in vstavljanjem signalov v Microsoft Excel.

Shranjevanje podatkov pridobljenih z meritvami v datoteko
NI SignalExpress omogoča različne načine za pridobivanje in shranjevanje podatkov, ki smo jih pridobili z meritvami in testiranjem, v
datoteko. Prvi način uporabnikom omogoča, da določen signal iz
posameznega koraka v SignalExpress z miško povlečejo v odprt
delovni list znotraj programa Microsoft Excel, kot je to prikazano v
spodnji sliki. S klikom na desni gumb miške lahko uporabniki izberejo tudi kateri koli signal, ki je prikazan v programu SignalExpress,
in sliko, ki jo želijo shraniti v arhivu, natisnejo. NI SignalExpress omogoča tudi izbiro korakov za shranjevanje izmerjenih signalov v različne formate datotek, vključno s podatkovnimi datotekami znotraj
LabVIEW (*. lvm) in standardnimi datotekami ASCII (*. txt).

Slika 4 - Primerjava meritev s pričakovanimi rezultati simulacije iz
navadne programske opreme za načrtovanje.

Primerjava meritev z rezultati simulacije
National Instruments SignalExpress zagotavlja edinstveno integracijo meritev z navadnimi programskimi orodji EDA. SignalExpress
omogoča korake za uvažanje datotek simulacije načrtovanja iz
simulatorjev, ki so združljivi z Berkely SPICE, PSpice in Electronic
Workbench Multisim, in neposredno primerja dejanske merilne
signale z rezultati simulacije. Interaktivna primerjava rezultatov se
lahko izvaja s pomočjo koraka za interaktivno usklajevanje
(Interactive Alignment). Ta korak omogoča uporabo različnih avtomatskih algoritmov za ponovno zbiranje vzorcev, s katerimi samodejno usklajujemo dva vhodna signala, ki sta najpogosteje sestavljena iz simulacijskega signala, ki smog a naložili iz datoteke, in
dejansko izmerjenega signala, ki smog a pridobili z napravo ali
mehanizmom za pridobivanje podatkov ali z modularnim instru48 49/2004

Slika 6 - Avtomatski prehod skozi vrsto izračunanih ali ročno izbranih podatkovnih točk.

Avtomatsko prehajanje in testiranje omejitev
SignalExpress omogoča izbiro številnih funkcij in korakov, s katerimi prihranimo čas, kot so avtomatsko prehajanje med rezultati
meritev in testiranje omejitev, ki inženirjem pomaga pri avtomatiziranju različnih meritev. Korak za prehajanje se lahko vstavi in uporabi za takojšnje prehajanje med koraki v določenem projektu. Ta
korak avtomatsko izračuna podatkovne točke za vgrajeno linearno
in eksponentno prehajanje. Poleg tega lahko inženirji svoje prehodne točke naložijo tudi ročno ali iz datoteke ASCII.
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jo izmenjavanje meritvenih projektov z drugimi inženirji in povečajo
produktivnost, širijo meritveno znanost in izkušnje in zagotovijo
dosledne in združljive, ponavljajoče se meritve, ki potekajo v pomembnih fazah načrtovanja znotraj cikla za razvijanje določenega izdelka.

Ustvarjanje korakov, ki jih izbere in določi
uporabnik

Slika 7 - Vgrajeno testiranje omejitev omogoča primerjavo izmerjenih signalov s predhodno določenimi omejitvami ali signali, ki jih
je izbral uporabnik.

Če določen korak za meritve, analizo ali primerjavo v meniju znotraj
programa SignalExpress ne obstaja, lahko inženirji s pomočjo programa NI LabVIEW ustvarijo korak za SignalExpress, ki ga sami izberejo
in določijo. Koraki, ki jih uporabniki sami določijo, predstavljajo idealno rešitev za dodajanje meritev opravljenih z instrumenti GPIB in VXI v
situacijah, ki zahtevajo specifične postopke analize znotraj določenih
aplikacij. SignalExpress ima tudi vrsto orodij, ki uporabnikom pomagajo pri ustvarjanju in vstavljanju korakov, ki jih samo določijo.

Povezovanje SignalExpress z LabVIEW
Korak za testiranje omejitev dodatno zmanjša celoten čas razvoja
nekega izdelka, saj omogoča vgrajeni korak za merjenje določenega
signala znotraj predhodno določenih omejitev ali valovnega pasu, ki je
na voljo kot signal v obstoječem projektu ali ki ga naložimo iz določene datoteke. Ta korak se lahko uporablja pri testiranju časovnih in frekvenčnih domen določenega signala. Korak za testiranje omejitev avtomatsko izračuna status uspešno ali neuspešno prestanega testiranja,
ki ga je signal prestal v času in znotraj omejitev, ki jih uporabnik predhodno določi.

Ponavljajoče se, in združljive meritve
National Instruments SignalExpress poleg intuitivnih in kratkotrajnih
meritev omogoča tudi uporabne ukaze za upravljanje s projektom.
Uporabniki programa SignalExpress lahko hitro načrtujejo merilno
aplikacijo in projekt shranijo (*. wbp) za kasnejšo uporabo. S pomočjo SignalExpress lahko tudi istočasno odprete različne projekte, kar
omogoča hiter pregled vseh projektov. S pomočjo korakov za upravljanje meritev znotraj programa SignalExpress lahko inženirji bistveno
skrajšajo čas, ki ga porabijo za ponavljanje meritev. Inženirji ali tehniki lahko enostavno odprejo in zaženejo projekt znotraj SignalExpress,
kar ne zahteva nikakršnega programiranja ali dodajanja oziroma spreminjanja konfiguracije ali nastavitev instrumentov. Tako si lahko olajša-

Veliko aplikacij za testiranje, ki se razvijejo v fazah načrtovanja in preverjanja, se pogosto ponovno uporabi v kasnejših fazah ocenjevanja in
proizvodnega testiranja znotraj razvojnega cikla določenega izdelka.
SignalExpress in LabVIEW pripomoreta k uveljavljanju tovrstne dobre
prakse s pomočjo brezžične povezave med programoma in omogočata ponovno uporabo podatkov. Z uporabo LabVIEW lahko kateri koli
uporabnik programa SignalExpress pretvori svoje SignalExpress projekte v LabVIEW VI, kot to kaže slika. Ta funkcija inženirjem omogoča,
da bistveno skrajšajo čas razvoja in testiranja v kasnejših fazah razvojnega cikla določenega izdelka. Poleg tega ta funkcija zagotavlja dosledno izvajanje meritev na izdelku v preostalih razvojnih fazah.

Uporaba SignalExpress pri ocenjevanju in
proizvodnem testiranju
National Instruments SignalExpress predstavlja zelo močno programsko orodje za izvajanje interaktivnih meritev, ki se lahko uporablja za
pridobivanje, primerjavo, avtomatizacijo in shranjevanje meritev skozi
celoten cikel razvoja izdelka. Številne značilnosti programa
SignalExpress smo razvili zato, da bi premostili razlike med načrtovanjem in testiranjem. SignalExpress je nepogrešljiv tudi na področju
ocenjevanja in proizvodnega testiranja, saj inženirjem omogoča
izgradnjo sistema za testiranje z virtualnimi instrumenti. Programska
oprema SignalExpress omogoča tudi bistveno skrajšanje časa pri
ustvarjanju prototipov, izločanju napak in reševanju problemov pri
meritvah, kot ostali, bolj avtomatizirani sistemi za testiranje, ki se pojavljajo v aplikacijah za ocenjevanje in proizvodno testiranje. LabVIEW in
NI TestStand predstavljata glavno programsko orodje v svoji skupini,
saj skupaj s programom SignalExpress delujeta kot močno raziskovalno orodje za inženirje in tehnike na področju testiranja.

Povzetek

Slika 8 - Vsi projekti znotraj programa SignalExpress se lahko pretvorijo v LabVIEW, kar omogoča večjo avtomatizacijo meritev in
ponovno uporabo rezultatov.

Do danes so inženirji na področju elektronskega načrtovanja in testiranja prebili ure in ure za pridobivanje in analizo elektronskih meritev s
tradicionalnimi ročnimi in namiznimi merilnimi instrumenti. Vedno večja
kompleksnost današnjih elektronskih naprav pa zahteva izvajanje še
večjega števila testiranj, s katerimi preverimo in ocenimo določen izdelek, ne da bi za to potrebovali več časa znotraj razvojnega cikla določenega izdelka. Podjetje National Instruments je zato načrtovalo enostavno interaktivno rešitev oziroma program SignalExpress. S pomočjo
SignalExpress lahko inženirji sedaj uporabijo virtualne instrumente in z
avtomatskimi meritvami na področju načrtovanja, preverjanja, karakterizacije, ocenjevanja in proizvodnega testiranja skrajšajo čas, ki je
potreben za načrtovanje nekega izdelka.
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Izdelek leta
Ventilatorsko-filtrirne enote - z visokim pritiskom
proti nabiranju toplote
Rittalove nove zmogljive ventilatorsko-filtrirne enote so optimalna izbira za učinkovito odvajanje odvečne toplote v
pogojih delovanja z nižjo temperaturo ambienta od interne
temperature v ohišju.
Nove eote dovajajo fitriran hlandi zrak in odvajajo vroči zrak
iz ohišja in tako zagotavljajo enostavno, a učinkovito zaščito
proti pregrevanju in vročim točkam, tako v najmanjših ohišjih
kot v krmilnih panelih, konzolah, velikih ohišjih in ohišjih s
kadmi.
Vgrajene membrane v ventilacijskem sistemu zagotavljajo
zaščito pred mehanskimi poškodbami kot pred tudi vdorom
vlage.Ko smo že pri zaščiti, naj omenimo, da so vse ventilatorsko-filtrirne enote na voljo tudi v izvedenki z vdelano EMC
zaščito.

Montaža je enostavna in zelo hitra s pomočjo posebnih
montažnih sponk. Tudi preklop smeri pihanja zraka je zelo
enostaven, dosežemo ga z enostavnim zasukom ventilatorja
za 180°. Zelo tanka zaščitna mrežica nad ventilatorjem
zagotavlja optimalen pretok zraka ob zelo nizkem šumu, kar
je idealno za pisarniško uporabo.
 Pretok zraka(neoviran) od 20 do 700 m3/h
 Deklarirana delovna napetost 230 V, 115 V, 50/60 HZ and
48 V and 24 V (DC)
 Enote dobavljive tudi z EMC ščiti
 Hitra montaža brez vijakov
 Prosto nastavljiva smer strujanja zraka
 Opcijska nastavitev hitrost pretoka

Rittalove ventilatorsko-filterske enote

sedaj IP 54

Naročite svoj izvod po faxu ali e-pošti:
Brošuro “Climate control for the future”
Prospekt “SK expertise”
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