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Poudarki:
 Resolucija 65.000 d
 "Legal for trade", 2000 delcev
 Natančnost 0,05%
 Hitrost 50Hz
 Ex cona 1, 2
 Priklop celic in senzorike
drugih proizvajalcev
 Prikaz preko TTY
 Kompatibilnost s Simatic HMI
 Software Siwatool CS
 EU certifikati OIML R76/
ATEX/UL/CSA/FM

Siwarex CS - novi član Siemensove tehtalne družine Siwarex.
Simatic ET 200S je uporabljen v široki paleti avtomatizacijskih rešitev,
posebno kjer je kompaktni design eden ključnih faktorjev za odločitev.
Z siwarexom CS je možno realizirati različne aplikacije v tehtalnih sistemih
preko Simatic ET 200S sistema: tehtanje posod, rezervoarjev, mostne tehtnice, tehtnice na žerjavih, merjenje sil, torzije.
Obiščite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/siwarex

s

Spoštovani,
Sejma Sodobna elektronika ni več! Brez panike, le preimenoval se je v Sejem industrijske in zabavne elektronike. In seveda, tudi
mi smo bili tam, 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, TeleINFOS in Sejma industrijske in zabavne elektronike, obetali malce boljši sejmarski časi. Ponovno združevanje elektronike, računalništva in informatike skupaj s telekomunikacijami in informacijskimi tehnologijami bo dalo nov veter v jadra sejemske dejavnosti. Upamo.
Med zanimivimi članki naj omenim 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, komunikacijskih protokolov, vmesnikov, itd. Vse to lahko danes
skupaj z zahtevnimi prikazi merilnih rezultatov, statističnimi izračuni ter merilnimi listi naredite z le nekaj kliki miške.

D.Selan
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Vsak celoletni naročnik na
revijo AVTOMATIKA prejme
tudi tekočo številko zgoščenke
AVTOMATIKA CD Arhiv v vred nosti 2.500 SIT ob prvem
naročilu in ob vsaki obnovljeni
naročnini! Poleg tega prejme
tudi brezplačno zgoščenko CD
HYDRA, ki nosi spletni reviji
ELEKTRONIKA Online in
AVTOMATIKA online, kadar le
ta izide.

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

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50, e-pošta: damijan.jager
@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese,
svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni
vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala,
senzorika. Pokličete ga lahko po telefonu ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el.,
vodja projektov v Robotina d.o.o.
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-mail: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Computer Vision Group, tel. 01/589-75-81, e-pošta:
francelj.trdic@fdsresearch.com.
Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese.
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44,
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si
Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po epošti.

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni
uporabi merilnih metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev, aparatov
in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o.
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@synatec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov v proizvodnji, posredovanju podatkov v
poslovne informacijske sisteme in pri posredovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje
iz poslovnega informacijskega sistema v
proizvodnjo ter pri avtomatizaciji strojev in
naprav.

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

NADZORNI SISTEMI - SCADA

Strokovnjaki svetujejo

Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica International d.o.o., tel. (01) 5680 833

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

Janez Guzelj, Sales Product Manager,
METREL d.d., Tel. 01 7558 311, e-mail:
janez.guzelj@metrel.si.

-

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v Robotina d.o.o.
Tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@
robotina.si
Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije
za merjenje nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 713. Epošta: fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI

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

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

Je specialist za sisteme za upravljanje in
nadzor (SCADA sistemi - programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbselektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s
svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4
in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje
in izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali
po elektronski pošti.

AVTOMATIKA
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Vabilo na seminar

PAC
Programabilni
Avtomatizacijski
Kontroler

organizira ENODNEVNI BREZPLAČNI

Seminar o INDUSTRIJSKI AVTOMATIZACIJI PAC SISTEMI
(Programabilni Avtomatizacijski Kontroler)
• 16. november 2004, ob 10 uri
Center za poslovno usposabljanje (učilnica 218), Dimičeva ulica 9,
Ljubljana
• 17. novembra 2004, ob 10. uri
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor (predavalnica 3)
1,&RPSDFW)LHOG3RLQWLQ
/DE9,(:5HDO7LPH
]DJRWDYOMDWD]DQHVOMLYRVWLQ
L]EROMåDQRIXQNFLRQDOQRVW
&RPSDFW)LHOG3RLQWMHPDMKHQ
UREXVWHQLQWHOLJHQWHQYKRGQRL]KRGQL
VLVWHPNLODKNRL]YDMD]DQHVOMLYH
SRUD]GHOMHQHDOLVDPRVWRMQHDSOLNDFLMH
QDLQWHOLJHQWQHPNRQWUROHUMX
Primerjalna tebela
PLC PAC
$QDORJQHPHULWYHLQXSUDYOMDQMH
–
✓
/DVWQLNRPSOHNVQLDOJRULWPL
–
✓
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✓
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✓
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✓
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✓
5HDOWLPH26
✓
✓
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✓
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✓

Na seminarju vas bomo seznanili z:
• možnostmi uporabe PAC sistemov in
• novostmi na področju industrijske avtomatizacije
V kolikor se seminarja ne morete udeležiti, nas prosim kontaktirajte, da
vam pošljemo informativno gradivo.
Potrditev prijave boste prejeli po elektronski pošti. Prijavite se lahko tudi
na spletnih straneh www.ni.com/slovenia ali preko elektronske pošte
ni.slovenia@ni.com.
National Instruments d.o.o.
Kosovelova 15
3000 Celje
Tel.: 03 425 42 00
Fax.: 03 425 42 12

=DKWHYDMWHEUH]SODĀHQ&'LQEURåXUR
VSRGUREQHMåLPLLQIRUPDFLMDPLJOHGH
LQGXVWULMVNLKPHULWHYLQQDG]RUDSUHNR
QLFRPLQIR LQYSLåLWHG\]PF

03 425 4200

National Instruments Slovenija
Tel. 03 425 4200 • Fax: 03 425 4212
www.ni.com/slovenia • ni.slovenia@ni.com
© 2004 National Instruments Corporation. All rights reserved.
Product and company names listed are trademarks or
trade names of their respective companies.
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PRETVORNIKI ZA FLUORESCENČNO RAZSVETLJAVO

KORONA-8

Pretvorniki za fluorescenčno osvetlitev

Franjo Khermayer, univ. dipl. inž., ELEK TRONIK INVENT, tel. 01 43 163 19

Ž

ivljenje na Zemlji bi bilo brez sončeve svetlobe nemogoče. Prav tako je človek in največji
del njegovih aktivnosti, odvisen od svetlobe. S fenomenom svetlobe so se ukvarjali že stari
Grki. Čeprav je z elektromagnetno teorijo pojasnjena narava svetlobe, pa nekateri pojavi
še vedno ostajajo neraziskani.
prevlečena z luminatorjem - fluorescenčnim prahom. S prehodom toka skozi cev
vzbujeni atomi živega srebra oddajajo nevidno ultravijolično svetlobo, ki jo luminator transformira v vidni spekter svetlobe.
Z uporabo določene vrste luminatorja je
moč vidni spekter tako nastaviti, da povsem ustreza spektru sončne svetlobe.
Tega pa ne zmore noben umeten vir svetlobe.
Zaradi tega je fluorescenčna žarnica najbolj idealen vir svetlobe, obenem pa tudi
najekonomičnejši saj se več kot 20% celotne dovedene energije pretvarja v svetlobo vidnega spektra. To pa je 100% večji
izkoristek od sodobne žarnice z volframovo nitko!

Elementi za osvetljevanje
Splošna uporaba električnih svetil in njihovo neprestano izpopolnjevanje se prične z Edisonovim odkritjem žarnice. Sodobna žarnica z volframovo nitko v steklenem balonu z razredčenim zrakom ali
inertnim plinom, da se upočasni oksidacija žarilne nitke, pretvarja le 10% električne energije v svetlobo v vidnem spektru. Preostali del električne energije pa
se v večjem delu pretvori v toploto.

Fluorescenčna žarnica
Fluorescnenčne žarnice so narejene v
obliki steklene cevi, ki je napolnjena z živosrebrovimi (Hg) parami, na konceh pa
se nahajajo elektrode. Notranjost cevi je
AVTOMATIKA
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PRETVORNIKI ZA FLUORESCENČNO RAZSVETLJAVO

Slika 1 - KORONA-8 - sodoben pretvornik tretje generacije
Prav zaradi omenjenih lastnosti velik
del razsvetljave danes bazira na fluorescenčni osvetlitvi in priče smo masovni
proizvodnji ravnih cevi, krožnih ali v obliki črke ”U”.

Akumulatorsko napajanje
Da bi se fluoresčenčna razsvetljava z
vsemi svojimi prednostmi lahko napajala iz akumulatorski baterij, so potrebni
tranzistorski pretvorniki. Ti pretvarjajo
enosmerno napetost v izmenično in
omogočajo, da se fluorescenčna cev
nanje priključi neposredno, brez starterja in dušilke.

Korona-8 lahko napaja eno fluorescenčno cev moči 36 do 40W dolžine 1200
mm ali pa dve manjši cevi skupno enake moči. Neglede na velikanske spremembe napetosti na 24V akumulatorjih
(18 V do 33 V) daje Korona-8 konstantno osvetlitev, ki ni manjša kot pri napajanju fluorescenčne cevi iz 230 Vac.
KORONA-8 omogoča, za razliko od klasičnega napajanja z 230 Vac, uporabo
fluorescenčne razsvetljave do zelo nizkih temperatur, tudi do -30 °C, življenska doba fluorescenčne cevi pa je zaradi visoke frekvence pretvornika podaljšana.

Uporabljeni standardi
KORONA-8
Sodobni pretvornik tretje generacije, ki
z 96% izkoristkom nudi maksimalno izrabo akumularorjeve energije in ima
obenem zelo dolgo življensko dobo je
KORONA-8 proizvajalca ELEKTRONIK
INVENT. Uporablja se za osvetlitev železniških vagonov, avtobusov, na ladjah, v hangarjih, tunelih in povsod tam,
kjer se zahteva akumulatorsko napajanje osvetlitve. Napetost akumulatorja je
lahko 12 Vdc ali 24 Vdc, možno pa je
naročiti pretvornik za izmenično napajanje 12 Vac ali 24Vac.

Fluorescenčna cev mora po UIC standardu zdržati 300.000 vklopov brez
pregorevanja. S pretvornikom KORONA-8 pa smo testiranja prekinili pri
530.000 vklopih, kjer je bila fluorescenčna cev še povsem brez poškodb.
Pretvornik je testiran po standardih Evropske unije in ima CE znak, ki zagotavlja elektromagnetno kompatibilnost.
Patentirana elektronika je sad domačega razvoja in dolgoletnih izkušenj in je
prejela tudi srebrno medaljo za inovativnost na Bruseljski razstavi EUREKA
’92.

Delovanje
Elektronika ima pet stopenj delovanja,
ki se samodejno preklapljajo.

Slika 2 - Shema priključitve ene ali
dveh fluorescenčnih cevi
8 50/2004
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Prižiganje luči se prične s predgretjem
katod v trajanju 0.3 sekunde. Elektronika po prižiganju cevi samodejno vzdržuje konstanten nivo svetlobe fluores-

PRETVORNIKI ZA FLUORESCENČNO RAZSVETLJAVO

Slika 3 - KORONA-8 ima vgrajene kakovostne elektronske komponente in je vgra jeno v kompaktno ohišje odporno proti mehanskim tresljajem
cenčne cevi. V primeru kratkega stike
se pretvornik samodejno izključi.
Karakteristika prevajanja toka skozi fluorescenčno cev ima negativno upornost, ki je na splošno zelo odvisna od
temperature. Elektronska zaščita tudi v
tem primeru skrbi za pravilno delovanje pretvornika in fluorescenčne cevi.

Zaključek
Na tržišču se še vedno najdejo pretvorniki prve generacije, ki sodijo v zgodovino parne železnice. So zastareli in
nerentabilni, dajejo slabo osvetlitev kar
pogosto utruja oči.

Na DB (nemške železnice) se več ne
uporabljajo.
Pretvornik KORONA-8 ima vgrajene
kakovostne in negorljive elektronske
elemente, pri samem delovanju pa se
noben element ne segreva. Proizvajalec za pretvornik zagotavlja 4-letno garancijo kar je znak resnične kakovosti,
nakup pa je brez tveganja. Obenem je
KORONA-8 tudi najrentabilnejši pretvornik, saj ne potrebuje vzdrževanja.
Potrebno ga je le vgraditi, potem pa
lahko nanj pozabite.
Podrobnosti lahko najdete na spletni
strani www.elektronik-invent.com. A
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Priključevanje serijskih naprav
na USB vrata
Dare Žagar, univ.dipl.inž., RAGA d.o.o., www.raga.si

P

ogosto naletimo na problem, ko bi želeli več serijskih naprav priključiti na novejši računalnik ali prenosnik, ki ima premalo serijskih vrat. Glede na dejstvo, da večina novejših
računalnikov podpira standard USB, se vsiljuje enostavna rešitev z uporabo vmesnika, ki omogoča priključitev serijskih naprav na USB vhod računalnika. Prednost takega
zunanjega vmesnika v primerjavi z notranjo kartico z več serijskimi vrati je tudi neodvisnost
od vrste vodil na matični plošči računalnika. Proizvajalci osnovnih plošč namreč pogosto nadgrajujejo vodila, kar onemogoča prenos starejših kartic v nov računalnik.
Prednost omenjene rešitve je predvsem način "vključi in
delaj" (plug&play), ki omogoča pridobitev npr. štirih virtualnih serijskih vrat z vključitvijo vmesnika na USB vodilo.
Sistem samodejno prepozna vmesnik in izvede ustrezno
konfiguracijo. Pri tem posegu ni potrebno ugašati računalnika, ga ponovno zaganjati ali nastavljati kakršnakoli DIP
stikala. Vmesnik ne zaseda sistemskih virov kot so:
prekinitveni vektorji (IRQ), prosti priključki na sistemskem
vodilu in energetski viri.
USB vmesnik podpira standard USB 1.0 in 1.1 in dosega
hitrosti 12Mbps. Posamezna serijski vrata lahko dosegajo
hitrosti do 115.2 Kbps. Vmesnike lahko priključimo na vrata
USB 2.0, vendar v tem primeru ne izkoriščamo polne
hitrosti, ki jo nudi standard USB 2.0.
10 50/2004

Če so stroški pri nabavi primerljivi z nabavo multiport kartic,
pa postanejo dolgoročno cenovno ugodnejši zaradi manjših stroškov priključevanja, vzdrževanja in enostavnejše
nadgradnje gostečega računalnika.
Kot izredno elegantna in cenovno ugodna rešitev se izkaže
tudi v primeru, ko serijske naprave zahtevajo podporo RS422/485. V tem primeru lahko priključimo večje število serijskih naprav na en sam vhod USB vmesnika. Povezava je
lahko dve ali štiri žična.
Energetsko napajanje vmesnika je lahko neposredno preko
USB vodila. V primeru, da poraba preseže določeno mejo,
lahko priključimo na vmesnik zunanji vir napajanja (12 V
DC).

AVTOMATIKA

Priključevanje serijskih naprav na USB vrata

Na razpolago imamo 3 različne modele:

Vmesnik NPort1240:
Podpira priključitev štirih serijskih naprav RS232 na USB. Ima 4 konektorje tipa
DB9M. Upošteva RS232 modemski standard v celoti, saj nadzira signale: TxD,
RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD. Ima strojno in programsko kontrolo pretoka
podatkov (RTC /CTS, XON/XOFF). Nastavitve paritete: liha/soda/brez, podatkovni biti: 7 ali 8, stop bit: 1 ali 2. Ima LED signalizacijo signalov Tx in Rx za
vsaka vrata posebej. Deluje z gonilniki naslednjih OS: WIN98, ME, 2000, XP.
Napajanje je lahko preko USB vrat ali preko zunanjega napajalnika. Ima vgrajeno
prenapetostno zaščito 16KV ESD. Delovna temperatura 0 - 55°C. Lahko ga montiramo tudi na DIN vodila.

Vmesnik Nport 1220
Podpira priključitev dveh serijskih priključkov RS422/
485 na USB. Ima 2 terminalska priključka za pritrditev
serijskih žic z vijaki. Podpira:
štirižični RS422: RxD±, RxD
±, GND, štirižični RS 485: RS
422: RxD±, RxD±, GND in
dvožični RS232: Data ±,
GND. Tip povezave in vključitev zaključnega upora na
liniji izvedemo z pomočjo
DIP stikal. Nastavitve paritete: liha/soda/brez, podatkovni biti: 7 ali 8, stop bit: 1 ali 2. Podpira RS-485 ADDC (samodejno odkrivanje
smeri pretoka informacij). Ima LED signalizacijo signalov Tx in Rx za vsaka vrata
posebej. Deluje z gonilniki naslednjih OS: WIN98, ME, 2000, XP. Napajanje je
lahko preko USB vrat ali preko zunanjega napajalnika. Ima vgrajeno prenapetostno zaščito 16 KV ESD. Delovna temperatura 0 - 55°C. Lahko ga montiramo tudi
na DIN vodila.

Nport 1220I
Model ima enake lastnosti kot vmesnik Nport 1220, le da ima dodatno izolacijo
tokokrogov s prebojno trdnostjo 2KV.
A
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Beckhoff BX:

novi krmilnik izpopolnjuje ponudbo
Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

K

ar nekaj uporabnikov se je že srečalo s krmilniki serije BC, nekateri tudi že z krmilniki serije CX. Z novo serijo BX podjetje Beckhoff izpopolnjuje ponudbo, saj se, kot vidimo na tabeli, po zmogljivosti uvršča med zgoraj omenjena krmilnika. Krmilnik BX nadgrajuje serijo BC in hkrati povzema nekatere lastnosti zmogljivejšega krmilnika CX.
Optimalna izbira, ki jo omogoča širok izbor vhodno-izhodnih modulov sedaj ni omejena le na vhodno-izhodni del
krmilnika. Tri skupine procesnih modulov zagotavljajo optimalno izbiro krmilnika tudi na procesni strani. S pokrivanjem praktično vseh vrst signalov in področnih vodil ter s
širokim razponom procesne moči in stopnje zaščite lahko
krmilnike Beckhoff srečamo v industriji, distribucijskih sistemih, pri proizvodnji energije, strojegradnji, avtomatizaciji
poslovnih stavb, stanovanjskih objektih in drugod, skratka
od najmanjše aplikacije z nekaj signali do kompleksnih sistemov.
Programski paket za programiranje krmilnikov TwinCAT
PLC ustreza standardu IEC 6113-3 in je za vse tipe krmilnikov Beckhoff isti, zato uporabniku, ki je že programiral
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krmilnike serije
BC ali CX, ni
potrebno kupiti
dodatne programske opreme. Tako začetnikom, kot izkušenim programerjem pa so
na voljo številni
vzorčni primeri
programov.
Krmilnik BX je v
primerjavi s serijo BC hitrejši, ima več spomina in uro realnega časa, kar ga, ob še vedno
ugodni ceni, uvršča med najbolj konkurenčne proizvode v tem segmentu. Vgrajen ima
dvovrstični zaslon in štiri 'joystick' tipke namenjene diagnosticiranju, parametriranju ali
izpisovanju tekstov.
Krmilnik BX ima tudi dva serijska porta, ki sta
vgrajena poleg modula za področno vodilo,
kar nam omogoča še dodatne možnosti
povezav. Prvi serijski port je RS232, pri
drugem pa lahko izbiramo med RS232 ali
RS485. Tudi tokrat se podjetje Beckhoff ni
izneverilo tradiciji odprtosti, saj krmilniki podpirajo večino komunikacij v industriji. Glede
na področno vodilo lahko izbiramo med
naslednjimi krmilniki:

BX3100 Profibus DP
BX5100 CANopen
BX5200 DeviceNet
BX8000 brez dodatnega področnega vodila
BX9000 Ethernet
Kot smo že omenili imajo krmilniki Beckhoff
BX poleg navedenega področnega vodila
dva serijska porta, kar nam omogoča enostavno modemsko povezavo, Modbus komunikacijo in drugo.
Posebnost krmilnikov serije BX pa je dodatni
SSB port, ki podpira CAN komunikacijo z
omejeno funkcionalnostjo. Omogoča povezavo do osmih CAN slave enot ali povezavo dveh ali več BX krmilnikov med seboj. To
pomeni, da lahko preko omenjenega porta
enostavno povežemo krmilnike na razdalji do
5 km, za ostale povezave (npr zaslon,
modem, ipd) pa imamo še vedno prosta dva
serijska porta in (odvisno od modela) še eno
področno vodilo.
Opremo Beckhoff v Sloveniji zastopa podjetje Genera d.o.o..
A
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Sejmi, sejmi...
Avtor: Dragan Selan, Avtomatika

L

etošnja jesen je bila sejemsko, vsaj za revijo Avtomatika, kar aktivna. Umanjkala je sicer prireditev INFOS, ki smo se
je prejšnja leta redno udeleževali, zato pa smo se predstavili na jesenskem Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS’04).
Ugotovili smo namreč, da sejem, poleg množice običajnih obiskovalcev, obišče tudi precej strokvnjakov s področja elektronike in avtomatike, prav tako pa je na sejmu razstavljalo tudi precej podjetij s področja intligentnih stavb, avtomatizacije strojev, avtomatizacije proizvodnih procesov in telekomunikacij. Skratka dovolj razlogov za našo udeležbo.
Drugi, za nas najpomembnejši dogodek, pa je bila prireditev na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču - Sejem industrijske
in zabavne elektronike. Poleg revije Avtomatika, ki so jo dobili vsi zainteresirani obiskovalci in vsi razstavljalci, pa je na sejmu
v naši založbi izšla tudi druga številka nove revije ELEKTRONIKA. Poglejmo si torej oba sejma ...

MOS’04
Od 8. do 15. septembra 2004 so v Celju
že sedemintridesetič gostili največjo
sejemsko prireditev v Sloveniji – Mednarodni obrtni sejem v Celju. MOS, kot
tradicionalni in največji gospodarski
poslovni dogodek v Sloveniji, predstav-

Slika 1 - Pogled na celjsko sejmišče v
času MOS
14 50/2004

lja odlično priložnost za predstavitev
dosežkov na področju obrti, malih, srednjih in velikih podjetij, zlasti pa ob
dejstvu, da se z vstopom Slovenije v
EU tudi na sejmu odpirajo nove možnosti, ki jih prinaša dinamika odprtega
evropskega trga.
Zakaj se pravzaprav
predstaviti na MOS?
MOS obišče 168.000 ciljno usmerjenih
obiskovalcev, predstavi pa se preko
1700 razstavljavcev iz 32-ih držav.
MOS predstavlja pomembno stičišče
gospodarstva med Zahodno in JV Evropo, nudi informacije o aktualnih gospodarskih trendih, pri organizaciji strokovnih spremljajočih prireditev pa sodelujejo verodostojni partnerji, kot so
Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za
AVTOMATIKA

gospodarstvo, Pospeševalni center za
malo gospodarstvo in ostale institucije,
ki vzpodbujajo gospodarstvo in podjetništvo. MOS spremlja večina slovenskih in tudi veliko medijev iz tujine (na
36. MOS v letu 2003 je bilo prisotnih
121 medijskih hiš in 262 novinarjev,
fotoreporterjev, snemalcev, med njimi
seveda tudi revija Avtomatika).

Slika 2 - Nova hala K je bila zgrajena v
rekordnem času
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MOS odlikuje ga izredno širok razstavni program in s tem številne možnosti
za razstavo, odlična geografska lega,
dostopnost do sejmišča in dobra infrastruktura in vedno nove tehnične možnosti in razstavne površine pa so dodatne prednosti sejmišča v Celju.
MOS prvič v EU
MOS je poslovni sejem z največjim pregledom dosežkov domače in tuje obrti,
malih, srednjih in velikih podjetij, tržno
ponudbo izdelkov in storitev, možnostmi izobraževanja, svetovanja podjetnim ljudem, … Z vstopom Slovenije v
EU tudi sejem prinaša več gospodarskih priložnosti, ki jih zagotavlja dinamika odprtega enotnega trga.

Slika 5 - Pinkerton International s svojimi GSM krmilniki

Slika 9 - Spajkanje aluminija brez zaščitne plinske komore

Slika 6 - Bpt - novi lastnik Pinkertona je
v Slovenijo pripeljal svoj program termičnih regulatorjev

Slika 10 - UNIOR, največji slovenski proizvajalec kakovostnega orodja

Razstavni program
Razstavni program 37. MOS sestavljajo
segmenti:
Poslovne storitve
• Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice
• Gospodarska zbornica Slovenije in
območne gospodarske zbornice
• tuje zbornice in predstavitve tujih
držav

Slika 3 - Hrvaško obrtno združenje
•
•
•
•
•

vladne institucije
banke in zavarovalnice
telekomunikacije
računalniška in biro oprema
telekomunikacijska oprema in storitve

• borza dela
• ponudniki različnih oblik izobraževanja, tečajev, seminarjev

Slika 7 - Podjetje SAR Avtomatizacija
d.o.o. s Ptuja je na sejmu predstavilo robota natakarja - po naročilu je znal postreči enega od napitkov. Njihova glavna
dejavnost je avtomatizacija industrijskih
procesov

Živilski in gostinski program
• oprema za živilsko industrijo, gostinstvo in trgovino
• živilska industrija
• drobna galanterija za gostinsko
dejavnost in trgovino
• embalaža

Slika 8 - Sintal je eden največjih ponudnikov varnostnih storitev, rešitev in tehnične opreme v Sloveniji
Slika 4 - EVJ Elektroprom iz Izlak je
predstavil proizvodnjo tiskanih vezij

Stroji in oprema za les in kovine,
elektrotehnika
• industrijska oprema, stroji in naprave
• kovinarstvo, kovinsko predelovalna
oprema in stroji
• lesnopredelovalni stroji, orodja in
oprema
• ostala ročna in električna orodja
• črna in barvna metalurgija
• industrijska vrata
• elektrotehnika, elektronika in merilna tehnika

Izobraževanje mladih in odraslih
• ponudba intelektualnih storitev
AVTOMATIKA

Pohištvo in notranja oprema
• pohištvo za dom in opremo poslovnih prostorov
• kopalniška oprema in pohištvo
• sanitarna keramika in keramične
ploščice
• kuhinjsko pohištvo ...
50/2004 15
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Zaključna dela v gradbeništvu
• gradbeni material
• elektro in vodovodne instalacije ter ogrevalna tehnika
• klimatske naprave ...

SEJEM INDUSTRIJSKE IN
ZABAVNE ELEKTRONIKE

• Gospodinjski aparati in orodje za urejanje okolice
in doma
• Turizem in prosti čas
• Tekstil, obutev, modni dodatki, ...
• Darila, poslovna in osebna
• Viličarji in oprema
• Kmetijska in gradbena mehanizacija
• Montažne hiše
• Blago široke potrošnje

Tako, kot že vsa leta obstoja revije Avtomatika, smo se 51.
Sejma industrijske in zabavne elektronike od 5. do 8. novembra 2004 udeležili tudi mi. Kljub grožnjam z neudeležbo so se
na sejmu tudi letos pojavili glavni razstavljalci Siemens,
Telekom s hčerinskima podjetjema Mobitel in SiOL, Schrack
in SmartCom, ki sicer že nekaj let ugotavljajo, da sejem ni več
tisto, kar se od njega pričakuje. Kljub zastareli opremi in razpadajočim halam pa so se zadeve očitno začele premikati.
Gradi se nova hala A2 v kateri smo se predstavili lani, obnavljajo se ostale hale, halo C pa so porušili, saj je bila resnično
povsem neprimerna.

Slika 11 - Na zunanjem prostoru pred halo M so se gnetli proizvajalci in prodajalci gradbene mehanizacije ter gradbenih materialov in elementov, vrtne opreme, kmetijske mehanizacije,
navtične opreme, ...

Slika 13 - V stari hali B se je nahajala večina avtomatikov in
seveda tudi revija Avtomatika

Splošno
Sejem je obiskovalcem prikazal novosti in dosežke s področja
industrijske in uporabniške elektronike. Spremljali so ga številni strokovni dogodki, od predavanj in strokovnih srečanj do
simpozijev. Med predavatelji je bilo mnogo znanih imen tako
domačih kot tujih strokovnjakov.
Na približno 2.500 kvadratnih metrih neto razstavnih površin
se je predstavilo 160 razstavljavcev iz držav Evrope, Izraela,
Japonske, Kanade, Tajvana in ZDA. Obiskovalci so si sejem
lahko ogledali med 9.30 in 18. uro. Cene vstopnic so se gibale
med 400 in 900 SIT. Vstop v dvorano B/klet, kjer so se obiskovalci lahko preizkusili v igranju iger, je bil med 18. in 22. uro
brezplačen. Največ zabave so tu našli mladi, ki so se v igranju
na računalnike pomerili na "Igrodromu PlayStation 2".

Slika 12 - Na vedoželjna vprašanja obiskovalcev je večinoma odgovarjal glavni urednik Branko Badrljica (levo spredaj). Največ
zanimanja je bilo za kakovostna orodja Proxxon, pa tudi za
male Mini ITX plošče VIA-EPIA. Seveda so bili na voljo brezplačni izvodi najnovejše številke Avtomatika, nekaj pa je bilo tudi
prejšnjih številk ...
Kot sem že omenil, smo se na sejmu predstavili tudi mi, predvsem z obema revijama in programom kakovostnega orodja
Proxxon, ki je poželo kar precej zanimanja. Glede na obisk, se
bomo za sejemsko predstavitev najverjetneje odločili tudi
naslednje leto.

Obisk, po uradnih izjavah okoli 15.000 obiskovalcev, se mi
zdi, glede na trenutno stanje na področju elektronske industrije in avtomatizacije, kar primeren, čeprav to ni tisto, kot
pred leti, ko se je ljudi trlo, da so si hodili po prstih kljub
enkrat večjim razstavnim površinam. Res pa je, da je svoje
opravil tudi internet z vsemi svojimi možnostmi in ponudbo
informacij, saj si danes ne moremo zamisliti, da neka elektronska firma ne bi imela vsaj svoje spletne strani z vso
potrebno podporo, če že ne kar internetno trgovino. Tako tudi
ni noben problem dobiti nekoč tako iskane kataloge in
tehnične karakteristike elektronskih elementov, večinoma pa
so na voljo tudi brezplačni vzorci.

AVTOMATIKA

50/2004 17

JESENSKE SEJEMSKE PRIREDITVE

Zakaj bi se torej neko trgovsko podjetje sploh odločilo razstavljati na sejmu, ki je poleg taga postal skoraj povsem lokalnega značaja? Ja, res je. Zamudili smo vlak za Balkan, saj
Ljubljano prehitevata tako Praga kot Beograd, pa tudi zagrebški sejem ni zanemarljiv. In slovenska podjetja, ki se želijo
uveljaviti na trgih bivše skupne države in morda še v
Romuniji, Bolgariji in Madžarski, se pač podajo k njim - h
kupcu. Nič več nismo most med vzhodom in zahodom in tega

Ogled sejma
Pravzaprav sem ga preletel površno, saj sem se večinoma
zadrževal na našem razstavnem prostoru, kjer se je na
trenutke gnetlo obiskovalcev. Seveda, dolgo najavljana revija
Elektronika je zanimala vse, spet smo razdelili celotno naklado nove številke Avtomatika, veliko zanimanja pa je bilo tudi
za orodja Proxxon in matične Mini ITX plošče VIA EPIA pravi mali PCji.
V hali B, kjer smo se nahajali, je razstavljala tudi večina podjetij, ki so predstavljala svoje rešitve in opremo za avtomatizacijo in merilno opremo. Metronik, Synatec, National Instruments, PS, Tipteh, EMA, Vial, Ursa, Robotina, FBS, FDS
in od tujcev tržaški Proteus od avtomatikov, pa Belmet, Tecra,
Elsinco, Dewetron in od tujcev UEI s področja merilne opre-

Slika 14 - Sosedje iz Italije - podjetje Proteus zastopa precej
znanih imen s področja avtomatizacije in strojegradnje
se bomo morali čim prej zavesti, ali pa bomo izgubili še zadnje komparativne prednosti pred zahodnjaki - poznavanje kulture in jezika, morda tudi starih poslovnih ali sorodstvenih
vezi.
Tisto, kar morda še pritegne današnjega razstavljalca in verjetno tudi obiskovalca je nekakšna inercija in pa spoznanje, da
je treba pritegniti predvsem domačega kupca in mu dati nekaj
več od brezosebnih spletnih strani ali telefonskega pogovora.
Osebni stik, pogovor, nasmeh, zgovorna razlaga in predstavitev, vse to še vedno nekaj velja. In seveda, nikoli ne veš, ali se
bo na sejmu oglasila tudi tista prava stranka, ki vam bo naredila polovico ali več prihodka naslednje leto.
Slika 15 - Belmet d.o.o. je pripeljal celoten arzenal Tektronix
merilne opreme, pa tudi opreme za servisiranje in proizvodnjo
elektronike

Razstavni programi
Razstavni program Sejma elektronike vključuje:
• uporabniško in zabavno elektroniko,
• SPOT,
• PC,
• profesionalno elektroniko,
• telekomunikacije,
• radiodifuzijo,
• opremo za proizvodnjo,
• sestavne dele, funkcijske enote in materiale,
• inženiring in literaturo.
Poleg že znanih programov avtomatizacije in industrijske elektronike, telekomunikacij in komponentašev, se je letos zbralo
tudi nekaj podjetij, ki so ponujala in predstavljala računalniško opremo in opremo zabavne elektronike. Se pravi razne
igralne konzole - ”plejstejšne”, avdio in video opremo foto
opremo in druge igračke sodobne družbe. Zaradi tega so
sejem tudi preimenovali iz Sodobna elektronika v Sejem
industrijske in zabavne elektronike. Mi je bilo staro bolj všeč.
Pa ne samo meni, čeprav samo ime nič ne pomeni...
18 50/2004

Slika 16 - Elsinco je predstavil nove modele osciloskopov LeCroy
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Slika 17 - ... meni pa je bil najbolj všeč tale prenosni spektralni
analizator

Slika 19 - Tale Metrelov univerzalni senzor bo v kratkem s
proizvodne linije prišel na prodajne police
me in avtomatizacije meritev so predstavili zadnje novosti in
rešitve. Sosedje Proteus so nas zanimali kot tujci, ki vidijo
svojo priložnost tudi v Sloveniji, pri Metrelu sem se ustavil
zaradi novega univerzalnega senzorja - merilnika, ki ga bodo
v kratkem spustili v redno proizvodnjo - torej popolna novost,
FDS Research pa je predstavljal programsko opremo za
vizualizacijo in uporabo v avtomatizaciji kontrole pod novim
imenom - FDS IMAGING SOFTWARE, saj starega imena
Neuro Inspector, zaradi zaščite enakega imena nekega
nemškega podjetja, do nadaljnjega ne sme uporabljati.

Slika 18 - FBS-jevi novi preizkuševalniki senzorjev

Halo A so v večji meri zasedli Siemens, Telekom s svojima
hčerinskima podjetjema, Schrack Energietechnik, Svema,
Teleray, SmatCom in Miel elektronika, če naštejem le največje, pridružil pa se jim je tudi SICK, ki je na novo odprl pod-
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Slika 22 - Pri podjetju EMA d.o.o. so predstavili sisteme za
označevanje

Slika 20 - Podjetje UEI je predstavilo precej zelo konkurenčne
merilne opreme: osciloskope, registratorje, analizatorje, ...

Slika 22 - Francelj Trdič, direktor podjetja FDS Research v
pogovoru z Brankom, gl. urednikom Avtomatike

Slika 21 - Dewesoft podjetja Dewetron na delu ... več si preberite
v mali šoli uporabe paketa Dewesoft
jetje tudi v Sloveniji. Ustavil sem se pri Kron telekomu, kjer je
stari znanec Janez Furlan razstavljal program Yaesu Standard
radijskih postaj, predstavljali pa so tudi telemunikacijsko in
profesionalno videokonferenčno opremo norveškega proizvajalca Tandberg pa tudi zanimiv telemetrijski sistem Adcon za
aplikacije v kmetijstvu.
Malce dlje sem se ustavil v podjetju Sick d.o.o., ki je novo
odprto podjetje nemškega Sick GmbH, ki ga je prej zastopalo
podjetje IR electronic. Z neposrednim nastopom na
slovenskem trgu so povečali ponudbo in seveda tudi izboljšali
tehnično podporo na področju optoelektronskih senzorjev,
varnostnih industrijskih sistemov in sistemov za avtomatsko
identifikacijo.
Ustavil sem se tudi pri že kar legendarnem proizvajalcu
20 50/2004

raznih ohišij iz Al pločevine in profilov ter hladilnih teles, ki
vam jih izdelajo tudi po vašem načrtu. Prikazali so nekaj
izredno uspelih projektov in seveda celo vrsto standardnih
ohišij, hladilnih teles z in brez ventilatorjev ter množico
raznih konektorjev, sponk in distančnikov.
Zaključek
Sejem elektronike, že več kot pol stoletja najpomembnejši
dogodek s tega področja v prostoru jugovzhodne Evrope, se je
v sedanji obliki letos predstavil zadnjič. Naslednje leto bosta
družbi Ljubljanski sejem in Infos pripravili skupno prireditev,
ki naj bi bila še bolj zanimiva, saj bo združevala vsebine kar
treh sejemsko - izobraževalnih dogodkov: Sejma elektronike,
Infosa in Teleinfosa. Kompleksno zasnovana prireditev bo
mnogo boljša za promocijo informacijsko - komunikacijske
tehnologije in elektronike in zato še bolj privlačna širokemu
krogu obiskovalcev. Vprašanje pa je, če se s tem strinjajo tudi
sedanji stalni razstavljalci s področja avtomatizacije, ki jih
seveda nihče ni nič vprašal.
A
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DEWESOFT III.
Mala šola merjenja ali Pripovedka
o dobrem programskem paketu
Avtor: Andrej Orožen, Dewetron d.o.o.
o tem, ko boste prebrali še zadnji del opisa programskega paketa
Dewesoft, se boste morali strinjati, da je paket enostaven za uporabo, razumljiv in nedvomno pripravljen za opravljanje še tako
zahtevnih meritev. Do sedaj smo opisali njegovo široko uporabnost in
sinhronizacijo zajetih podatkov, danes pa se bomo podrobneje spoznali
z njegovo uporabnostjo na elektro področju in na kratko preleteli analizo zajetih podatkov.

P

Današnji opis govori o merjenju eno ali tri faznih sistemov, enem ali več
istočasno s široko paleto proženj, prikazov in s tem učinkovito odkrivanje posebnosti, napak, zanimivosti.

1. MERJENJE NA TRIFAZNEM ELEKTRIČNEM SISTEMU
V merilnem inštrumentu je potrebno s strani strojnega dela zagotoviti sprejem signalov toka in napetosti. Ojačevalniki DAQP serije, ki so običajno na vhodnem delu
omogočajo visoko natančnost meritve in dovolj visoko stopnjo izolacije. Na vhode
inštrumenta lahko direktno priključimo signale napetosti do 1,5 kVAC ali DC, za
sprejem signalov toka pa so uporabljeni tokovniki, tokovne klešče ali merilni upori.
Signale ožičimo in v programskem paketu definiramo njihovo mesto na sistemu.
Poljuben inštrument ali zgolj ohišje z ojačevalniki lahko uporabite za priklop signalov
napetosti in toka. Izolacijski ojačevalniki priredijo signal pred računalniškim delom, ostalo pa stori programski paket. Poglejmo si, kaj smo priključili.
22 50/2004
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Priključili smo tri napetosti in tri tokove po ključu Napetost - Tok, Napetost,…V poglavju MERJENJE in ANALOG označimo, da
je prvih šest kanalov aktivnih. Ojačevalniki so prepoznani in tako lahko nadaljujemo z nastavitvami. Kaj dosti ni več storiti.
Preselimo se na poglavje Power. Spodnja slika prikazuje zgradbo signalov v tako imenovanem Modulu 0. Konfiguracija
modula vam omogoča izbiro:

Ostane nam le še, da v ponujena okenca označimo na katerem vhodnem ojačevalniku imamo posamezno napetost ali
tok. Če smo kanale poimenovali že v poglavju nastavitve analognih vrednost bo sedaj še toliko bolj enostavno. V matematiki, ki jo obvladuje Modul Power, bo poskrbljeno za vse
podrobnosti.
Modul upošteva karakteristike pretvornikov toka in napetosti,
odstranjuje napake, ki jih lahko povzročijo zamiki vzorčenja
analogno digitalnega pretvornika, odstranjuje morebitno napako pri merjenju faznega kota zaradi analognih filtrov v izolacijskih ojačevalnikih kot tudi vse ostale podrobnosti.
Zgolj toliko je bilo potrebno ˝programirati˝ in sistem opravlja
svojo funkcijo. Delo je opravljeno hitro, enostavno in kar je
najbolj pomembno, pri tem ne boste pomislili, če ste v programski kodi, s tem ko ste to storili, zapisali prav !!!

2. PRIKAZ ELEKTRIČNIH VELIČIN
Seveda! Kaj lahko sploh vidimo, če smo uporabili tako enostavno pot. S pritiskom na gumb POWER v orodni vrstici se
nam takoj ponudi Vektorski prikaz, ki nam omogoča preverjanje pravilnosti priključitve signalov napetosti in toka. Ob
njem vidimo tudi trenutne vrednosti na posamezni fazi, spodnji del pa nam služi za osciloskopski prikaz poljubno izbranih
signalov (Slika na naslednji strani).
Na desni strani so na razpolago opcije za spremljanje zgodovine signala, postavljanje kurzorjev, dodatno skaliranje, verjetno pa je najzanimivejša opcija proženja.
Da ne bi pomislili, da ste s prikazom kakorkoli omejeni. To je
pač prikaz ki smo ga pripravili za enostavno in takojšnje
spremljanje signalov. Za vse ostalo je dovoljeno pritisniti
gumb Pregled in določite prikaz na sebi najprijetnejši način.

AVTOMATIKA
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Slika 2 - Vektorski prikaz omogoča preverjanje pravilnosti priključitve napetosti in
toka

Slika 3 - Orodna vrstica vam omogoča postavitev poljubnega števila digitalnih prikazovalnikov, grafov, vektorskih diagramov, diagramov vrednosti harmonikov
posameznih faz, analognih števcev, slik, ...
Mogoče zgradite povsem svoj prikaz trenutne meritve ali pa se približate prikazom, ki ste jih že navajeni. Vsak postopek le shranite na način: Datoteka - shrani
nastavitev kot... in kadarkoli vam bo zopet na voljo. Dopuščamo vam neomejeno
izbiro in definiranje prikazov in v naslednji sliki (Slika 4) je le ena od možnosti preglednega prikaza.

Slika 4 - Eden od možnih preglednih prikazov
S tem nam programski modul dovoljuje poljuben pregled podatkov, s principom
24 50/2004
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shranjevanja pa dovoljuje, da shranjujemo podatke počasi, predvsem vrednosti
RMS ali povprečne vrednosti. Poleg tega pa je vsekakor pomembno vedeti kaj se
je zgodilo v trenutku, ko so pričakovane veličine spremenile svoje vrednosti.

3. PROŽENJE V MODULU POWER
Poglavje Nastavitev in v njem jeziček Proženje nas pripeljeta do opcije, ki nam
ponuja ogromne možnosti. Izberemo lahko način proženja, čas predproženja, kar
predstavlja čas, ki bi ga želeli videti na shranjenem posnetku in čas po dogodku,
ki je povzročilo proženje. Določimo lahko obliko signala na katerega bomo prožili (RMS, dinamični signali, povprečki,...) in pa seveda določimo na kateri kanal, oziroma veličino bomo prožili.
Izbiramo lahko med tremi napetosti in tokovi, med njihovimi RMS vrednostmi ali
anomalijami sinusnega signala, poleg njih pa nam ostanejo še veličine:
 moči posameznih vaz
 harmonikov tokov in napetosti posameznih faz
 proženje na določeno vrednost cos Fi
 vrednosti harmonskega popačenja
 simetrije, ....
In vse to po nadvse enostavnem postopku.

4. SHRANJEVANJE PODATKOV
S pritiskom na gumb SHRANI se bodo podatki shranjevali na način, ki ga dovoljuje sistem proženja. Če smo določili, da bomo shranjevali počasi, na dogodek pa
zapisali osciloskopsko sliko to pomeni, da bodo shranjene RMS in povprečne
vrednosti vseh razpoložljivih vrednosti ob dogodku pa bo posneta osciloskopska
slika določenih sgnalov. Ime datoteke lahko poljubno izberemo. Podatki so na
voljo v poglavju Analiza samega programskega paketa Dewesoft, kjer jih lahko
vidimo v poljubnem prikazu (graf, vektorski diagram, predvajanje v filmu,...)
Podatke lahko na vsaki točki v vsej svoji predstavi natisnemo ali pa jih izvozimo v
program za analizo podatkov. Mogoče najbolj priročen ostaja izvoz v Excel, kjer
lahko najdete vse izmerjene signale zapisane v organiziranih stolpcih. Poleg omenjenega izvoza ostanejo na voljo tudi vsi ostali formati ponujeni v programu Dewesoft (FlexPro, Comtrade, Univerzalni file format, MatLab, text, ...)
A
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Iz naših podjetij

Ineini dnevi 2004
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

K

ot že precej znanih podjetij,
so tudi pri podjetju INEA
d.o.o. prišli do spoznanja,
da se vlaganje v kupca izplača, zato so povabili predstavnike podjetij,
potencialnih kupcev in starih strank
na predstavitev v hotel MONS na
Brdu pri Ljubljani. Predstavitev programov in tehnoloških novosti se je
odvijala dne 28.10.2004. Povabljeni
so bili poslovni partnerji in mediji.
Prijavi udeležencev je sledila dobrodošlica, kjer so si lahko ogledali
razstavo programa in pridobili nove
in dodatne informacije.
Po uvodni besedi in predstavitvi novega direktorja Inea-e, g. Marijana
Vidmarja, so predstavili novosti
svojh programih:

26 50/2004

•
•
•
•
•
•

Toshiba (g. Tomaž Zemljič)
Mitsubishi (g. Filip Zmrzlikar in Cvetko Pepelnik)
PI-system (g. Anton Ložar)
Planiranje in spremljanje proizvodnje (ga. Tina Baggia)
Novosti na kogeneraciji/trigeneraciji (g. Marjan Pegan)
Novosti na področju avtomatizacije (g. Damjan Janežič)

Toshibin program
prenosnikov je bil
vedno v zgornjem
kakovostnem razredu in tudi z najnovejšimi generacijami je tako. Tako
se Satellite serija
se ponaša z varčnim Pentium 4 Mobile procesorjem,
zmogljivimi grafičnimi karticami in zelo solidnimi LCD prikazovalniki, vse po konkurenčnih cenah, tipičnih za malo solidnejši
prenosnik. Tistim, ki imajo večje zahteve, so namenjene serije
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Qosmio in Tecra. Serija Qosmio je optimizirana za čimmanjše dimenzije ob še
solidnih performansah, Tectra pa proti
čimvišjim performansam in baterijski
avtonomiji v normalnih dimenzijah.

Predavanjem je sledila pogostitev in priložnost za poglobljeno spoznavanje

novosti, kjer so se lahko udeleženci ob
kavi in prigrizku sproščeno pogovorili o
programih, izdelkih in rešitvah, ki jih
posebej zanimajo.

Druženje je zaključeno z žrebanjem med
registriranimi udeleženci, glavno nagrado, Toshibin dlancnik e350, pa je prejel
g. Boris Selan iz podjetja Siteco.
A
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National Instruments
je predstavil multimeter
s 6 in 1/2 prikazanimi
decimalkami

14-Bitni
zajem pri
100 Mvz/s
na kanal

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

N

ovi multimeter, PCI-4070 FlexDMM prinaša znatne izboljšave pri hitrosti in natančnosti merjenj. Več merilnih funkcij in tesna povezanost z LabView 7 Express
programjem dajejo razvojnikom hitro in zmogljivo orodje, čigar
frekvenca zajema, ločljivost, dinamika merjenih signalov in kakovostna izolacija omogoča uporabo tudi v najzahtevnejših
aplikacijah, kot so recimo testiranja gorilnih celic in visokoločljivih podatkovnih pretvornikov.

FlexDMM lahko uporabljamo v več
režimih. Lahko izkoriščamo njegovo
natančnost in ga uporabimo kot 61številčni DMM ali pa ga uporabimo
kot galvansko ločeni digitalizator s
frekvenco zajema do 1.8 MS/s Pri tem
lahko računamo na napako manjšo

od 6 ppm v 24-urnem časovnem obdobju in občutljivost, ki gre izpod enega mikrovolta. V tem načinu lahko zajemamo do 100 meritev v sekundi pri
61 številčni natančnosti in do 10.000
meritev v sekundi, če se omejimo na
41 decimalke. Če ga uporabimo kot
digitalizator lahko z njim zajemamo
tako AC kot DC signal pri napetostih
do 300V in tokovih do 1A ter pri frekvenci zajema do 1.8 Ms/s. To nam
omogoča izvedbo mnogih meritev, ki
pri podobnih inštrumentih niso ravno
v standardnem naboru, kot so denimo
vrhnja moč ali trenutna moč in mnoge
druge.
Če potrebujemo večje število vhodov,
si lahko pomagamo s preklopnimi
moduli, kot je denimo NI PXI-2530
128x1 multiplekser ali NI SCXI-1129 256-vhodni "crosspoint" matrika visoke gostote.
Tako lahko z enim samim multimeterskim modulom zajemamo
tudi na tisoče kanalov.
FlexDMM je že v osnovnem paketu na voljo s krmilnim programjem NIDMM, ki je optimizirano za
NI LabVIEW, LabWindows
/CVI in Microsoftov Visual
A
Studio.NET.
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NI-jevi novi GPIB krmilniki na
PCI Express vodilu
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

N

ational Instruments je predstavil nove modele GPIB krmilnikov, namenjenih sistemom
s PCI Express vodilom, ki bodo razvijalcem omogočili izkoriščanje večjih prenosnih hitrosti, ki jih prinaša PCI Express.

Novi krmilniki poleg
višjih prenosnih hitrosti prinašajo tudi popolno programsko
podporo novih razvojnih orodij, ki oomogočajo neboleč prehod
na novi standard. Novi modeli so zasnovani na osnovi novega
TNT GPIB ASIC in so
in so najhitrejši IEEE
488.2 krmilniki za PCI Express vodilo. Omogočajo hitrosti
prenosa, višje od 1.5 MB/s s tri žičnim IEEE 488.1 handshake protokolom.
Nove krmilnike podpira obstoječe programje, tako krmilni

programi za NI-488.2 kot tudi razvojna orodja, kot so na
primer LabVIEW, LabWindows/CVI in Measurement Studio
za Microsoft Visual Studio. Novi modul dopolnjuje obstoječo družino GPIB krmilnikov, ki pozna tudi NI GPIB-USB-B,
NI GPIB-ENET/100 in NI PCI-GPIB.
PCI Express je naslednik popularnega vodila PCI. Gre za hitro serijsko point-to-point povezavo naprav z gostiteljem, ki
za razliko od PCI-ja ponuja veliko večje možnosti razširjanja
sistema in mu podatkovno zasičenje predstavlja bistveno
manjši problem. Poleg tega pa PCI Express prinaša tudi
nove možnosti prenosa, kot je denimo zagotovljena prenosna hitrost za zahtevne aplikacije itd.
Zanimivo je, da je PCI Express na nivoju kode operacijskega sistema povsem enak staremu PCI standardu, zato
lahko aplikacije tečejo nespremenjene.
A

NI je predstavil družino merilnih inštrumentov tipa "Mixed-Signal" s frekvenco
vzorčenja do 100 Ms/s
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

N

ovi modeli omogočajo snovalcem vpogled v hitrejše
dogodke kot doslej, Niational Instrumentsova znana
programska podpora pa
zelo poenostavlja uporabo.
Moduli so namenjeni PCI
vodilu in v tem trenutku
štejejo štiri modele:
PCI-6551
• 100 MHz in 50 MHz
digitalna analizatorja
oblike PCI-6552 in PCI6551
• 100 Ms/s, 16-bitni digitalni generator oblike
PCI-5421
PCI-5421
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• 100 Ms/s, 14-bitni digitalizator PCI-5122
Novi moduli so predelava
in prilagoditev obstoječih,
dokazanih 100 Ms rešitev
za PXI vodilo na PCI.
PCI-5122
Moduli so zasnovani na
NI-jevi "Synchronization
and Memory Core" tehnologiji (SMC), ki zagotavlja sihronizacijo preostalih podsklopov, potrebne taktne signale, vmesnike za prenos podatkov med različnimi vodili in vmesnik
za globok FIFO pomnilnik (do 512 Mb).
Novi PCI moduli uporabljajo enak SMC čip kot obstoječi
PXI moduli, zato lahko obstoječi programi tečejo na novih
modulih brez sprememb.
A
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Tehtalni modul Siwarex CS
Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

S

iwarex CS je nov tehtalni modul znane tehtalne družine Siemens Siwarex,
katero je možno direktno integrirati v konfiguracije Siemens Simatic.
Siwarex CS je namenjen uporabi v sistemu distribuirane periferije ET
200S. Moduli ET 200S vključujejo napajalnike, digitalne ter analogne vhode in
izhode, tehnološke module ter motorske starterje. Prav tako je lahko opremljen
z "failsafe" moduli ter frekvenčnimi pretvorniki za moči do 4kW.

Z moduli Siwarex
CS je možno izvajati tehtanje rezervoarjev, mostične tehtnice, tehtnice na
žerjavih in dvigalih,
merjenje sil in torzije. Je funkcijski modul v sistemu ET 200S na katerem je možno uporabiti vse prednosti tega sistema, vključno z komunikacijami, sistemom diagnostike ter konfiguracijskimi orodji. Priklop je izveden preko Profibus DP, parametriranje pa
poteka v klasičnem okolju "Simatic manager" programa
STEP 7. Umerjanje poteka preko RS 232 s programsko op-

remo Siwatool CS. Poleg priklopa RS 232 za
PC je na modulu vmesnik TTY za priklop digitalnega displeja.
Možna je teoretična kalibracija, brez kalibracijskih uteži, monitoring limitnih vrednosti, diagnostika, ter
menjava modula brez ponovnega umerjanja. Natančnost
tehtanj z modulom Siwarex CS, ki ima interno resolucijo 16
bitov, hitrost 20 mS je 0,05%-na, sama ločljivost tehtanja ali
merjenja sile pa je 65.000 delcev.

Tehtalni modul SIWAREX CS je uporaben tudi za tehtanje v
eksplozijsko zaščitenih območjih, odlikujejo pa ga tudi
ostale prednosti ET 200S: majhne vgradne dimenzije,
"Fastconnect" tehnologija ter ostale prednosti, ki pomenijo
do 80% prihrankov pri izvedbi ožičenja.
A
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Sitrans LU ultrazvočni merilnik nivojev
Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

S

itrans LU je naprava za
merjenje nivoja tekočin in
trdnih snovi do 60 m. Deluje na principu ultrazvoka, z
njim pa je možno meriti do 10
nivojev hkrati. Sitrans LU je izveden v treh različnih verzijah:

 Sitrans LU 01, za eno merilno me
sto
 Sitrans LU 02, za dve merilni mesti
 Sitrans LU10, za do 10 merilnih
mest

Mikroprocesorska tehnologija - vgrajen je hitri 32bitni mikroprocesor zagotavlja veliko funkcionalnost in uporabnost instrumenta:

Ultrazvočni signal, s katerim v osnovi merimo razdaljo je možno konvertirati v meritev volumna v rezervoarjih, nivoja, preostalega praznega prostora itd. Obdelava
ultrazvočnega signala temelji na patentirani Siemens - Milltronics tehnologiji in
zagotavlja natančnost meritev s toleranco
0,25%.

 Večtočkovno povprečevanje - npr.
za merjenja nivoja
v večjih silosih,
razsuti tovor, tankerje
 Diferencialna merjenja ter konverzija v volumen
 Prioritetno skeniranje
 Failsfae funkcionalnost - timerji,
nivoji, releji z FS
funkcijo
 Data logger
 Snemanje časovnih profilov

Za poenostavljeno
parametriranje in
preprostejšo uporabo je v merilniku
predkonfiguriranih
10 standardnih oblik ležečih in pokončnih rezervoarjev,
možna pa je parametrizacija poljubne oblike. Za kompleksnejše konfiguracije je možno poleg Sitrans LU uporabiti tudi kompatibilne module.
 Modul SAM 20 (Satelite alarm module) z 40 relejskimi izhodi - npr. za realizacijo H/L alarmov na 10
rezervoarjih.
 Modul AO -10 - za realizacijo desetih 4…20mA izhodnih signalov - npr. spremljanje volumna v 10 silosih.
V kombinaciji s Sitrans LU je možno uporabiti vse vrste temperaturno kompenziranih Siemensovih ultrazvočnih senzor-
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jev za merjenje nivoja v
rangu 0,5 m do 60 m.
Izvedbe se razlikujejo po
namembnosti oziroma
uporabnosti v določeni
aplikaciji, npr. prehrambena namembnost, eksplozijska zaščita, kemijska odpornost.

Parametrirannje poteka preko priročnega IR programatorja
ali preko PC (software Simatic PDM ali Dolphin plus).Možna
je vgradnja komunikacijskih kartic za povezave na Profibus
DP, Modbus RTU, Devicenet, Allen-Bradley Remote I/O,
Modem - Modbus RTU.
Z Siemensovim programom LEVELWATCH je možno nadzirati signale Sitrans LU na daljavo, preko brezžičnega modema, telefonske linije ali preko satelita. Podatke je možno
spremljati preko varne spletne strani www.levelwatch.com.
Možna je tudi sinhronizacija Sitrans LU enot (do 16 enot s
po 10 merilnimi signali).
A
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Izdelava aplikacij z AC servo
regulatorjem A kjer
je potrebno pozicijsko sledenje
pomožne osi glavni osi
Avtor: Boštjan Kirn, dipl.inž., PS, d.o.o., Logatec, www.ps-log.si

V

avgustovski številki (številka 47) revije Avtomatika smo vam v članku z
naslovom: Enostavno pozicioniranje z univerzalnim AC servo regulatorjem
A predstavili programski paket, ki uporabniku na kar se da
enostaven način omogoči izdelavo aplikacij, kjer se zahteva visoko dinamično in
natančno pozicioniranje. Programski paket je implementiran v samem regulatorju in je na željo uporabnika lahko tudi prilagojen konkretni aplikaciji.
V današnjem članku pa je predstavljena nadgradnja tega programskega paketa, ki vsebuje poleg
omenjenih lastnosti tudi sledenje pomožne osi glavni osi s podanim razmerjem.
Programski modul za enostavno
pozicioniranje
Poglejmo si na kratko lastnosti programskega modula za
pozicioniranje, ki je osnova nadgradnje, ki jo opisujemo v tem
članku. Podrobnejši opis si lahko preberete v številki 47.
Programski modul za pozicioniranje je program, napisan v
programskem paketu SyPTPro. Izvaja se v razširitvenem modulu z dodatnim procesorjem. Namenjen je za pozicioniranje s
servo regulatorjem A. Regulatorju je od sedaj
potrebno poslati le želeno pozicijo in hitrost pomika, vse ostalo opravi regulator sam.
Omenjeni programski modul je brezplačen in je na vašo željo
že naložen v procesor.
Na voljo imate tri vrsti programskega modula:
 Vpis želene pozicije in hitrosti pomika na samem regulatorju ter proženje pozicioniranja preko digitalnih vhodov
regulatorja.
 Komunikacijo z regulatorjem preko PROFIBUS-DP mreže
kjer lahko:
 neciklično dostopate do vseh parametrov v regulatorju
(berete in nastavljate),
 ciklično preko kontrolne besede upravljate regulator,
 ciklično preko statusne besede spremljate stanje regulatorja,
 ciklično nastavljate pozicijo in hitrost pomikov,
 ciklično spremljate trenutno pozicijo in tok motorja.

Slika 1 - Krmiljenje regulatorja preko PROBIBUS-DP mreže
 Komunikacijo z regulatorjem preko MODBUS mreže (enake možnosti kot v zgornji točki).
Prednosti
 Omogoča zaprto-zančno pozicioniranje z visoko dinamiko.
 Cenovno ugodna rešitev - programski modul je brezplačen.
 Neomejeno število osi, ki se krmilijo preko PLC krmilnika.
 Programiranje pozicionerja ni potrebno.
 Vključuje vse potrebne režime za pozicioniranje:
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9 iskanje referenčne točke,
9 relativno/absolutno pozicioniranje,
9 avtomatski in ročni režim dela,
9 obdelava limitnih stikal.
 Enostavna dostopnost - programski modul in pripadajoča navodila so na razpolago na naši internetni strani www.ps-log.si.

Pozicijsko sledenje pomožne servo osi glavni servo osi s
podanim razmerjem
Naslov, ki ste ga ravnokar prebrali nekaterim pove vse, drugim pa bolj malo. Zato si
na primeru najprej poglejmo, o čem bomo govorili.
Vzemimo primer, da imamo nek
tuljavnik, na katerega bi radi navijali žico. Podano imamo zahtevo o
dolžini navitja in številu ovojev žice
na omenjeni dolžini.

Slika 2 - Primer tuljavnika z navito
žico
Za izvedbo take aplikacije sta potrebna dva motorja. Prvi motor bo vrtel tuljavnik in
s tem navijal žico (glavna os). Drugi motor bo vzdolžno ob tuljavniku pomikal žico
(pomožna os). Pomožna os bo morala slediti glavni osi s pravo hitrostjo, tako da
bodo ovoji enakomerno razporejeni po celotni dolžini navitja. Celo zadevo nam
lahko dodatno otežuje še to, da glavna os med navijanjem spreminja hitrost.
Omenjena aplikacija vam lahko vzame precej časa za razmišljanje in pisanje programske opreme. V primeru, da uporabite naše servo regulatorje z implementiranim
programskim paketom za pozicioniranje, pa je izvedba take aplikacije povsem enostavna.
Omenjeni problem je rešen na sledeči način:
 Impulze dajalnika glavne osi pripeljemo na dodatni modul servo regulatorja
pomožne osi.
 Regulator pomožne osi digitalno zaklenemo z regulatorjem glavne osi (regulator
pomožne osi pozicijsko sledi impulzom, ki jih dobiva na svoj števni vhod, iz regulatorja glavne osi z upoštevanjem podanega razmerja).
 Regulatorju pomožne osi podamo, s kakšnim razmerjem naj pozicijsko sledi regulatorju glavne osi (Na primer: Če se servo os glavne osi zavrti 1-krat, naj se servo
os pomožne osi zavrti za 0,1264-krat.).

Slika 3 - Primer aplikacije za navijanje žice na tuljavnik
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Da bi vam celotno zadevo čim bolj poenostavili, smo programski paket za pozicioniranje sestavili tako, da je potrebno
preko PROFIBUS-DP mreže poslati regulatorju za opravljanje vseh opisanih nalog le nekaj osnovnih podatkov, in sicer:
Regulatorju glavne osi:
 Dolžino pomika glavne osi.
 Hitrost pomika.
 Start signal (glavna os se bo premaknila z nastavljeno
hitrostjo v nastavljeno pozicijo).
Regulatorju pomožne osi:
 Dolžino pomika glavne osi.
 Dolžino pomika pomožne osi.
 Ukaz (bit) naj se pomožna os digitalno zaklene z glavno
osjo.
 Ukaz (bit) ali naj pomožna os pozicijsko sledi glavni osi v
obe smeri ali naj pomožna os pozicijsko sledi vedno v pozitivno ali negativno smer, ne glede na to, kam se vrti glavna
os.
(Primer: V zgoraj opisanem primeru lahko žico zavarimo na
zgornjo ali spodnjo stran tuljavnika. V primeru, da žico zavarimo na zgornjo stran tuljavnika, se bo glavna os vrtela v pozitivno smer in prav tako pomožna os. V primeru, da žico zavarimo s spodnje strani, se bo morala glavna os vrteti v negativno smer, pomožna os pa še vedno v pozitivno smer. V zadnjem primeru moramo regulatorju pomožne osi poslati ukaz,
naj sledi glavni osi vedno v pozitivno smer.)
Iz dolžine pomika glavne osi in dolžine pomika pomožne osi
regulator sam izračuna razmerje, s katerim pomožna os sledi
glavni osi.
Pomike vnašamo v enotah kot so milimetri, kotne stopinje in
podobno. V primeru, da imamo na osi servo motorja reduktor, moramo v regulator vpisati prestavno razmerje reduktorja.

Postopek navijanja žice na tuljavnik
Spodaj je za boljšo predstavo prikazan točen postopek upravljanja s servo regulatorjema A preko PROFIBUSDP mreže v primeru aplikacije navijanja žice na tuljavnik.
1. Po vklopu regulatorjev morata le ta najprej najti referenčno točko, kar je tudi pogoj, da lahko delujeta v
avtomatskem režimu (pozicijski zanki). Referenčna točka
je lahko eno od limitnih stikal ali referenčni signal dajalnika ali kombinacija obojega. Možen je tudi nastavljen
zamik osi od referenčne točke.
Iskanje referenčne točke poteka na sledeči način:
 Izberemo režim iskanja referenčne točke (bit).
 Start signal sproži iskanje referenčne točke (bit). (Ko
regulator najde referenčno točko, pošlje odgovor, da
je našel referenčno točko (bit).)
2. Preklop regulatorjev v avtomatski režim (pozicijsko
zanko). Premik glavne in pomožne servo osi v pozicijo,
kjer se prične navijanje.
Postopek dela v avtomatskem režimu:
 Izberemo avtomatski režim (bit).
 Izberemo absolutno/relativno pozicioniranje (bit).

 Nastavimo želeno pozicijo (absolutno pozicioniranje)
oziroma velikost pomika (relativno pozicioniranje)
(realno število).
 Nastavimo hitrost pomika servo osi (obr/min).
 Start signal sproži pozicioniranje (bit). (Ko regulator
premakne os v nastavljeno pozicijo, pošlje odgovor,
da je bilo pozicioniranje uspešno izvedeno. Hkrati
stalno ciklično beremo trenutno pozicijo osi.)
3. Oba regulatorja ostaneta v avtomatskem režimu, le da
regulator pomožne osi digitalno zaklenemo z regulatorjem glavne osi.
 Regulatorju pomožne osi pošljemo ukaz naj se digitalno zaklene z glavno osjo (bit).
 Če je potrebno, pošljemo regulatorju pomožne osi
ukaz, naj sledi vedno v pozitivno smer (bit).
 Regulatorju pomožne osi pošljemo želeno število
ovojev na tuljavniku (realno število).
 Regulatorju pomožne osi pošljemo želeno dolžino
navitja (realno število).
 Regulatorju glavne osi pošljemo želeno pozicijo
((trenutna pozicija + število ovojev x 360°) (absolutno pozicioniranje)) oziroma ((število ovojev x 360°)
(relativno pozicioniranje)) (realno število).
 Regulatorju glavne osi pošljemo start signal pozicioniranja (bit). (Ko regulator premakne os v nastavljeno pozicijo, pošlje odgovor, da je bilo pozicioniranje uspešno izvedeno.)
 Ker je pomožna os digitalno zaklenjena z glavno osjo,
ji ves čas pozicijsko sledi z nastavljenim razmerjem.
Zato je žica enakomerno navita po celotni dolžini
navitja.
4. Po končanem navijanju pomožno os odklenemo in ponovimo postopek od 2. točke naprej.
Potrebna strojna oprema
Za pozicioniranje ene servo osi potrebujete:
 Regulator A s servo motorjem UNIMOTOR ali TETRA,
 Tastatura LED za regulator A ,
 SM-Applications modul (razširitveni modul s procesorjem, ki se vgradi v regulator),
 SM-PROFIBUS-DP modul (razširitveni modul za
komunikacijo, ki se vgradi v regulator),
 SM-Encoder Plus (razširitveni modul za priključitev
dajalnika glavne osi)1
 Krmilnik PLC s komunikacijo PROFIBUS-DP.
1 Samo pomožna os.
V primeru da imamo več servo osi, ki bi jih radi digitalno zaklenili z glavno osjo, je potrebno le vse regulatorje povezati v
PROFIBUS mrežo, krmiljenje vseh osi pa poteka še vedno z
enim PLC krmilnikom.

Zaključek
V tem članku je bilo bolj natančno opisano le navijanje žice z
uporabo servo regulatorjev A in pripadajočega
programskega modula. Vendar lahko omenjeni paket uporabite vedno, kadar imate primer, da mora ena ali več osi pozicijsko slediti glavni osi.
A
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Komunikacijske povezave novih
Moeller-jevih odklopnikov tip NZM
Janez Kokalj, janez.kokalj@elsing.si

K

omunikacijske povezave danes srečujemo že na vseh področjih našega dela.
Koristna informacija ob pravem času in na pravem mestu nam lahko prihrani
precej dela in stroškov. Prav zaradi tega se tudi na nivoju industrijske
avtomatizacije vedno bolj uveljavljajo elementi z možnostjo komuniciranja in povezovanja na različnih nivojih.
Vrste in namen novih
komunikacijskih povezav
pri odklopnikih NZM
Proizvajalec nizkonapetostne stikalne
tehnike Moeller je za novo družino
odklopnikov NZM, za velikosti NZM2,
NZM3 in NZM4 (100-1600A) predvidel elektronski zaščitni modul, ki
omogoča tudi komunikacijo z odklopnikom.
Za povezavo odklopnika nove družine NZM so predvidene 3 vrste komunikacijskih povezav:
 Povezava na osebni računalnik s
pomočjo komunikacijskega vmesnika NZM-XPC-CAB
 Povezava na lokalni podatkovni
vmesnik DMI
 Povezava na procesno vodilo (n.pr.:
Profibus DP) preko podatkovnega
vmesnika DMI in dodatnega vmesnika za izbrano vodilo.

dula, diagnostiko in opazovanje trenutnega stanja odklopnika.
Po vzpostavljeni komunikaciji dobimo
na zaslon vse podatke o priključenem
odklopniku: tip, funkcijo, nazivni tok,
število polov, serijsko številko, tip
zaščitnega modula, …. Program omogoča, da tovarniško vpisane identifikacijske podatke odklopnika lahko
dopolnimo še z dodatnimi informacijami, kot npr.: pozicijska oznaka po
načrtu, ime osebe, ki odklopnik
nastavlja, ostali splošni podatki, čas
in datum zadnje spremembe itd.. S
tem je omogočeno natančnejše
spremljanje zgodovine odklopnika.
S programom lahko pregledujemo
delovne podatke odklopnika:
• status odklopnika (eventualni vzrok
izpada, opozorila o preobremenitvi),

• trenutne nastavitve zaščitnih parametrov odklopnika,
• trenutno stanje po fazah:
 OK ali
 Alarm (70%Ir…100%Ir) ali
 preobremenitev 1
(100%Ir…120%Ir) ali
 preobremenitev 2 (nad 120%Ir)
ali
 izpad (samo pri Isd))
• trenutni tok po fazah v %Ir in A rms.
Ob vsaki spremembi statusa odklopnika (alarm ali izpad), se novi status
zapiše v spomin odklopnika, skupaj s
časom dogodka. V odklopniku se
hrani zadnjih deset statusnih sprememb, kar omogoča analizo dogodkov v odklopniku in s tem olajša odkrivanje napak.
Vse podatke odklopnika lahko shranimo v računalnik, jih prikažemo na

Namen komunikacijskih povezav je
predvsem vključiti odklopnik v širši
proces daljinskega nadzora, hkrati pa
komunikacijski protokoli omogočajo
tudi parametriranje odklopnika
Povezava z osebnim
računalnikom
Za povezavo odklopnika nove družine NZM in osebnega računalnika potrebujemo:
• odklopnik NZM2 … NZM4 z elektronskim zaščitnim modulom
• komunikacijski vmesnik NZM-XPCCAB za povezavo na serijska vrata
osebnega računalnika
• osebni računalnik
• Program NZM-XPC-Soft, ki omogoča parametriranje zaščitnega moAVTOMATIKA
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Slika 1 - Princip povezave odklopnika z osebnim računalnikom
zaslonu ali pa jih natisnemo in s tem
dokumentiramo stanje odklopnika.
Povezava na podatkovni
vmesnik DMI
Za povezavo odklopnika NZM na lokalni podatkovni vmesnik potrebujemo:
• odklopnik NZM2…NZM4 z elektronskim zaščitnim modulom
• podatkovni vmesnik DMI
• povezovalni kabel za medsebojno
povezavo podatkovnega vmesnika
DMI in odklopnika NZM
Podatkovni vmesnik DMI je namenjen
za zajem podatkov iz elektronskega
zaščitnega modula odklopnika in vnašanje podatkov v zaščitni modul.
Podatkovni vmesnik ima tudi šest digitalnih vhodov, kamor lahko priključimo periferne elemente (tipke, pomožni kontakti, …) in šest relejskih izhodov
(krmiljenje kontaktorjev, motornih
pogonov, signalizacije, …).

Slika 2 - Podatkovni vmesnik DMI
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DMI je lahko povezan z odklopnikom,
ali pa v času parametriranja z osebnim računalnikom. Na zaslonu lahko
prikazuje poljubnih 6 parametrov, ki
jih predhodno izberemo (npr.: trenutni
tokovi v vseh treh fazah, nastavljeni
tok preobremenitvene in kratkostične
zaščite, ura realnega časa, …).
Podatkovni vmesnik DMI lahko parametriramo preko tipk in štirivrstičnega
prikazovalnika na njem ali pa preko
osebnega računalnika s programskim
orodjem NZM-XPC-Soft. Ne moremo
mu vpisovati logičnih diagramov,
lahko pa izberemo že vpisane programske bloke za različne vrste krmiljenja (npr. vključevanje kontaktorjev
za odklopnikom za direktni vklop,
direktni dvosmerni vklop, zvezda trikot
vklop, zvezda trikot dvosmerni vklop).
Pri vseh teh vklopih so že vgrajene
tudi časovne zakasnitve med izklopom enega in vklopom drugega kontaktorja, ravno tako je že izvedena blo-
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kada pred morebitnim hkratnim vklopom več kontaktorjev.
S parametriranjem določimo tudi obliko prikaza na prikazovalniku.
Povezovanje na procesno vodilo
Za povezavo odklopnika NZM na procesno vodilo potrebujemo poleg elementov iz prejšnje točke še:
• komunikacijski vmesnik EASY-204-DP za povezavo
podatkovnega vodila Profibus DP in podatkovnega vmesnika DMI
Za parametriranje te opreme potrebujemo:
• povezovalni kabel za povezavo podatkovnega vmesnika
DMI in osebnega računalnika
• osebni računalnik s program NZM-XPC-Soft za parametriranje podatkovnega vmesnika DMI
Preko vodila Profibus DP lahko prenašamo podatke o stanju
odklopnika do nadrejenih krmilnikov ali pa izvršujemo njihove
ukaze. Obenem lahko preko Profibus DP vodila tudi beremo in
krmilimo vhode in izhode podatkovnega vmesnika DMI.
Elektronski zaščitni modul
Osnovo komunikacijske povezave na strani odklopnika
predstavlja elektronski zaščitni modul. Ta ne le nadzira tokove, ki tečejo skozi odklopnik, pač pa tudi shranjuje in omogoča prenos pomembnih podatkov.

Zaključek
Nove možnosti komunikacij v močnostnih elementih proizvajalca Moeller so nov pristop k izboljšanju diagnostike
porabnika. Diagnostika se ne omejuje zgolj na nadzor, pač
pa vključuje tudi parametriranje, ki omogoča optimalno prilagoditev odklopnika porabniku. Na ta način je varovanje
porabnika še bolj kvalitetno in zanesljivo. Z razpoložljivimi
orodji pa podatke o stanju odklopnika lahko brez problema
dobimo tja, kjer jih najbolj potrebujemo - za našo pisalno
mizo na naš osebni računalnik.
Literatura:
• Priročnik: User manual NZM-XPC-Soft (NZM Diagnostics
and DMI Configuration) 07/02 AWB1230-1459GB
• Priročnik: Hardware and Engineering (Circuit-Breaker
Communication System) 11/02 AWB1230-1441GB
• Publikacija: Moeller Report 2004: NZM Ciruit-brakers:
Compete with diagnostic
• Publiakcija: Solutions 07: Diagnostic Software for Communication-Enabed Circuit-Breakers
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Žarkovni javljalniki dima in toplote
Marko Rebolj, univ.dipl.inž., Zarja Elektronika d.o.o., marko.rebolj@zarja.com

Prispevek obravnava osnovne
lastnosti
žarkovnih javljal-

Osnovni elementi v sistemih za zgodnje odkrivanje in javljanje požara so
detektorji različnih fizikalnih veličin, ki so značilne za požar v različnih
fazah razvoja. Izmerjene veličine v obliki električnih signalov pošiljajo v
centralno napravo za javljanje požara. Običajno se zanje uporablja termin
"javljalnik". Najpogosteje se uporabljajo točkasti javljalniki (dimni, termični, ročni), neprimerno redkeje pa linijski. Točkasti javljalniki merijo fizikalno veličino na zelo omejenem prostoru, točki. Linijski pa, kot že ime pove, vzdolž črte oz.
linije. V svetu je zelo razširjena uporaba linijskih termičnih detektorjev v obliki temperaturno občutljivih senzorskih kablov ter linijskih detektorjev dima. Zaradi uporabe žarka infrardeče svetlobe slednje imenujemo tudi žarkovni detektorji oz. javljalniki. Včasih je pri le-teh
detekcija dima kombinirana tudi z detekcijo toplote in tako dobimo žarkovne javljalnike
dima in toplote.

nikov dima v

slovenskimi stan-

O tem, da so taki javljalniki, v nasprotju s prepričanjem naših projektantov, zelo uporabni, nas
prepriča podatek, da se število proizvajalcev teh javljalnikov v svetu neprestano povečuje.
Razmeroma redki uporabi v Sloveniji morda botruje tudi nepoznavanje oz. slabo poznavanje
njihovih lastnosti in uporabnosti. Pričujoči članek ima namen vsaj delno odpraviti te pomanjkljivosti.

dardi, način delo-

2. STANDARDI IN PREDPISI

povezavi z
angleškimi in

vanja, izhodišča
za določitev nadzorne površine
ter priporočila za
njihovo uporabo v
različnih okoljih.
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Dolgo časa je v svetu obstojal samo angleški standard BS 5839 Part 5 (1) za žarkovne javljalnike dima. Temu je sledil predlog evropskega standarda prEN 54 Teil 12, ki smo ga prav v teh
dneh sprejeli kot predlog slovenskega standarda PSIST prEN 54 del 12 (2).V tem standardu so
predpisane osnovne električne lastnosti optičnega linijskega javljalnika:
• imeti mora svoj svetlobni alarmni indikator,
• alarmni prag je lahko nastavljiv, vendar le v mejah 10% do 70% slabljenja žarka,
• zagotovljen mora biti nadzor povezave med javljalnikom in centralo,
• zagotovljen mora biti nadzor žarka in pri slabljenju več kot 90% mora javljalnik javiti motnjo,
vendar to ne sme preprečiti javljanja požara,
AVTOMATIKA
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• zagotovljeno mora biti javljanje požara tudi pri razmeroma zelo hitrem pojavu
zelo gostega dima,
• dovoljena je uporaba avtomatske kompenzacije počasnega slabljenja žarka
zaradi vpliva okolja ali staranja komponent, vendar to ne sme preprečiti javljanja požara, ki se razvija zelo počasi,
• standard predpisuje samo lastnosti javljalnika za detekcijo dima, dovoljuje pa
tudi dodatne lastnosti (sem lahko štejemo detekcijo toplote), ki pa ne smejo
vplivati na detekcijo dima,
• standard dovoljuje tudi uporabo t.im. "dvojnega" javljalnika, pri katerem sta
oddajnik in sprejemnik združena v eno enoto, žarek pa se na nasprotni steni
odbija od zrcala.
Večji del standarda je namenjen testiranju javljalnikov, ki obsega tako preskušanje
funkcijskih lastnosti javljalnika kot tudi klimomehanske preskuse, s katerimi se
ugotovi odpornost delovanja na temperaturne spremembe, vibracije in šoke ter
električne motnje.
3. NAČIN DELOVANJA
Javljalnik sestavljata oddajnik in sprejemnik infrardečega (IR) žarka, ki sta nameščena na nasprotnih stenah prostora pod stropom. Vsak ima svoj optični sistem, s
katerim se oddajani IR žarek usmeri natančno proti sprejemniku, sprejemnik pa
natančno proti oddajniku.
Običajno je žarek impulzno moduliran, tako da je povprečna poraba električne
energije, kljub relativno veliki intenzivnosti žarka, majhna. Na svoji poti med oddajnikom in sprejemnikom žarek oslabi zaradi razpršitve in tudi zaradi prašnih delcev
v zraku. To slabljenje žarka se pri spuščanju sistema v pogon kompenzira s primernim povečanjem ojačenja sprejemnika, tako da je v stanju brez požara nastavljena neka referenčna vrednost sprejetega žarka.
Če pride do požara z dimom in dim zaide v pot žarka, se njegova jakost dodatno
zmanjša zaradi razpršitve in absorbcije IR svetlobe na dimnih delcih. Ko sprememba preseže alarmni prag, javljalnik javi centrali požarni alarm.

Slika 1 - Shematski prikaz delovanja
Različni proizvajalci teh javljalnikov uporabljajo različne rešitve zahtev omenjenih
standardov. Zelo pogosto je v sprejemniku uporabljen mikrokontroler, kar omogoča enostavno nastavljanje različnih vrednosti za alarmni prag in avtomatsko komAVTOMATIKA
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penzacijo spremembe jakosti žarka. Optični deli javljalnika
so namreč podvrženi počasnemu nabiranju prahu in umazanije, pa tudi čistost zraka v prostoru se lahko počasi spreminja zaradi delovnih procesov ali prisotnosti večjega števila kadilcev. Vse počasne spremembe mikrokontroler v
sprejemniku javljalnika zazna in ovrednoti ter ustrezno spreminja potrebne pogoje za javljanje alarma. V standardu (2)
so natančno definirani pogoji, ki jih mora taka kompenzacija izpolnjevati, da ne bi zaradi nje preprečili detekcije počasi razvijajočega se požara.
Nekateri proizvajalci dodajajo še poseben "kanal" sprejemnika za detekcijo toplote. Dimni kanal namreč ne zazna
požara lahkovnetljivih tekočin, ki gorijo brez dima. Pri takem
požaru pa se v kratkem času sprosti večja količina toplote.
Pride do mešanja hladnih in toplih plasti zraka, ki IR žarek
uklanjajo. Hitrost mešanja je sorazmerno visoka, tako da
zaradi uklona nastane modulacija jakosti žarka z značilno
frekvenco do 10 Hz.
4. OBČUTLJIVOST
Občutljivost žarkovnega javljalnika naj bo v osnovi enaka
občutljivosti točkastega dimnega javljalnika tudi v najbolj
neugodnih pogojih. V Sloveniji še ni predpisa ali standarda,
ki bi določal pravilno namestitev točkastih ali žarkovnih javljalnikov, zato si oglejmo, kaj določa angleški standard BS
5839 Part 1 (3), ki edini predpisuje tudi pogoje za namestitev žarkovnih javljalnikov. Precej podatkov najdemo tudi v
komentarju k angleškemu standardu BS 5839 Part 5 (4).
Predlog novega standarda (2) v točki 4.4.2 šele napoveduje nove dele EN 54 z naslovi "Sistemske lastnosti" (System
requirements) in "Navodila za uporabo" (Code of practice).
Tudi v pri nas največkrat uporabljenih nemških standardih
DIN VDE 0833 Teil 2 (5) žarkovni javljalniki niso omenjeni.
Slika št. 2 prikazuje izhodišče za določanje občutljivosti žarkovnega javljalnika s približno enako občutljivostjo sistema
kot pri točkastih javljalnikih.
Točkasti javljalniki sprožijo alarm pri gostoti dima približno
0,5 dB/m na mestu javljalnika, v najneugodnejšem primeru
bi dim dosegel najbližji javljalnik, ko bi bil polmer dimnega
oblaka 7,5 m.

Slika 2: Izhodišče za določanje občutljivosti žarkovnega javljalnika
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Občutljivost žarkovnega javljalnika je definirana z izrazom:
A=10 log(I0/I) [dB]
pri čemer je I0 referenčna jakost žarka v čistem zraku, I pa
jakost žarka v prisotnosti dima.
Na sliki 1 je prikazan testni požar, ki gori v sredi med obema
žarkoma, dim se širi enakomerno navzgor in pod stropom
na vse strani. Javljalnik naj bi javil požar, ko je polmer dimnega oblaka 10 m. Takrat je dolžina žarka skozi dim 8 m in
ustrezno slabljenje žarka 0,5 dB/m x 8 m = 4 dB ali 60%.
Naš oz. evropski standard je potem nekoliko odstopil od te
vrednosti, tako da je minimalna občutljivost žarkovnega javljalnika lahko do 70%.
5. NAMESTITEV JAVLJALNIKOV
Različni proizvajalci se v priporočilih za pravilno namestitev
nekoliko razlikujejo, tudi zaradi pomanjkanja in neenotnosti
standardov. Razlike pa niso velike, saj se večina drži angleškega standarda (3).
5.1. Višina
Največja dovoljena višina za namestitev žarkovnega javljalnika je do 25 m, za primerjavo z največjo višino za točkaste
dimne javljalnike, ki je po BS...(3) 10,5 m, po DIN...(5) pa 12
m. Večjo dovoljeno višino lahko razložimo z dejstvom, da
meri točkasti javljalnik koncentracijo dima v eni točki.
Koncentracija se zmanjšuje s kvadratom površine dimnega
oblaka. Žarkovni meri slabljenje žarka vzdolž linije skozi
dim. V tem primeru se s širjenjem dima podaljšuje pot žarka
skozi njega in na ta način delno kompenzira zmanjševanje
koncentracije dima.
Najmanjša višina namestitve je v prostorih, kjer so navzoči
ljudje, 2,7 m. S tem se prepreči neželjene prekinitve žarka.
Javljalnike se namesti običajno 0,3 m do 0,5 m pod stropom.
5.2. Razmik med žarki
Največji dovoljeni razmik med žarki oz. največja širina prostora, ki jo lahko nadzoruje en žarek, je odvisna predvsem od
oblike stropa. Pri ravnem stropu je ta širina manjša kot pri
poševnem stropu, pri katerem se dim zbira okoli najvišje
točke. Točne podatke predpisujejo proizvajalci javljalnikov.
Običajno lahko en žarek nadzira širino 14 do 28 m.
5.3. Ovire
Med oddajnikom in sprejemnikom mora biti optična vidljivost. Aktiven je samo srednji del žarka s premerom do 10
cm, in vsaj v tem delu ne sme biti ovir med oddajnikom in
sprejemnikom. Iz praktičnih razlogov zaradi lažjega usmerjanja naprav proizvajalci navadno zahtevajo prazen prostor
med oddajnikom in sprejemnikom s premerom vsaj 1 m.
BS...(3) določa, da se na svoji poti žarek ne sme približati
steni ali drugim predmetom več kot 0,5 m v skupni dolžini 3
m.
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5.4. Dolžina žarka
Največja dovoljena dolžina žarka po BS...(3) je 100 m. To je
celotna dolžina žarka med oddajnikom in sprejemnikom,
kar pomeni, da je razmik med dvojnim javljalnikom in ogledalom do 50 m. Najkrajšo dolžino podajajo proizvajalci in je
običajno okoli 10 m, je pa tudi negospodarno uporabiti te
javljalnike za zelo kratke razdalje.
5.5. Motnje
Žarkovni javljalnik je optična naprava, na katero lahko vpliva svetloba iz okolice. Običajno ima sprejemnik optični filter, ki prepušča samo ozek del infrardečega spektra, značilnega za oddajani IR žarek. Toda tudi naravni viri vsebujejo
sevanje v istem delu spektra. PSIST...(2) podaja tudi nekaj
preskusov, ki preverjajo občutljivost javljalnika na nekatere
električne in optične motnje.
Pri določanju namestitve javljalnikov je treba paziti predvsem na sončno svetlobo. Neposredno sevanje sonca na
sprejemno optiko lahko javljalnik oslepi, da postane popolnoma neobčutljiv. Nevarno je tudi posredno sevanje, predvsem odboj sončne svetlobe na premikajočih se predmetih,
kot je vzvalovana vodna površina, vrteči se deli strojev ipd.,
ker lahko ta modulirana svetloba sproži lažni alarm, še
posebej vročinskega kanala.
Občutljivost na motnje zaradi fluorescenčnih in običajnih
žarnic na žarilno nitko se preverja neposredno po
PSIST...(2), ki določa, da nobena vrsta svetilk, ki so oddaljene vsaj 45 cm od osi žarka, ne sme vplivati na delovanje javljalnika. Večina javljalnikov tem zahtevam popolnoma ustreza.
Prekinitev žarka zaradi mehanskih ovir povzroči javljanje
motnje. Nekateri proizvajalci javljanje motnje zadržijo za
nekaj sekund do več deset sekund. To je zaželjeno posebej
v skladiščih z viličarji, ki lahko ob visokem dvigu tovora
žarek za krajši čas prekinejo, taka krajša motnja pa naj ne
bi vplivala na sam sistem.
Motnjo lahko povzroči tudi počasno staranje elementov javljalnika, predvsem oddajne IR diode, in v enaki meri tudi
nabiranje prahu in umazanije na optičnih delih javljalnika.
Take spremembe lahko kompenzira v sprejemnik vgrajen
mikrokontroler in da s tem javljalniku enake lastnosti, kot se
pričakujejo od modernih analognih sistemov javljanja požara. Vsi proizvajalci te možnosti, predvsem v cenejše modele, ne vgrajujejo.

je manj prisoten v dovolj visokih prostorih. Lažne alarme
lahko preprečimo z zamenjavo dieselskih viličarjev z električnimi, s preusmeritvijo izpušne cevi vstran, ali pa s tako
namestitvijo žarkovnih javljalnikov, da IR žarek ni nad potjo
viličarja.
Vzrok za lažni alarm je lahko tudi nepravilno nastavljena
občutljivost javljalnika (če je nastavljanje občutljivosti predvideno). V komentarju (4) navaja g. Barret, da se v razmeroma čistem zraku nahajajo prašni delci in druga umazanija,
ki slabi žarek do 0,02 dB/m. Zato se priporoča, naj občutljivost ne bo večja od te vrednosti (pri 100 m ustreza to 2 dB
ali 45%). Za nobeno dolžino žarka pa občutljivost ne sme
biti večja od 0,5 dB (kar ustreza 11%).
6. PRIMERJAVA MED TOČKASTIM
IN ŽARKOVNIM JAVLJALNIKOM
6.1. Prednosti žarkovnega javljalnika
• velika ščitena površina, do 100 m x 28 m,
• zamenja lahko veliko število točkastih,
• žarkovni so nameščeni na stenah, točkasti pa na stropu,
ki je včasih zelo težko dostopen,
• enostavna in cenejša napeljava, oddajnik potrebuje dvožični vod, sprejemnik pa dvo- ali štirižični vod, napeljava
se lahko namesti na stene,
• možen enostaven nadzor stanja javljalnika (zamazanost)
z običajnim merilnim instrumentom (ne pri vseh proizvajalcih),
• možna izbira nastavitve občutljivosti glede na normalno
zamazanost zraka v prostoru (ne pri vseh proizvajalcih),
• izbrana občutljivost je vso življensko dobo konstantna in
je zato manj lažnih alarmov (ne pri vseh proizvajalcih),
• dovoljena in tudi učinkovita je namestitev na veliki višini,
kjer točkasti javljalniki odpovedo,
• javljalnik ni občutljiv na prepih,
• zaradi namestitve na stene je dostop v času vzdrževanja
lažji,
• vzdrževanje je enostavno, poceni in učinkovito - potrebno
je le brisanje prahu z optičnega filtra na javljalniku
• možna zaščita eksplozijsko ogroženih prostorov (Ex)
tako, da se javljalniki, ki niso v Ex izvedbi, namestijo zunaj
Ex področja,

Najtežjo motnjo pa predstavlja nenaden dvig koncentracije
dima ali umazanije zaradi delovnih strojev v varovanem
skladišču, kar navadno povzroči javljanje alarma - lažnega!
Do tega pride pogosto v nižjih skladiščih, kjer uporabljajo
viličarje z izpušno cevjo, usmerjeno naravnost navzgor. Ko
se tak viličar postavi neposredno pod center IR žarka in
močno pritisne na plin, se pojavi oblak izpušnih plinov z
enakimi lastnostmi, kot jih ima dim pri požaru. Ti plini se ne
razredčijo dovolj hitro in nujna posledica je lažni alarm, ki
ga ne more preprečiti še tako zapleten algoritem. Ta pojav
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• kombinirana detekcija dima in toplote (ne pri vseh proizvajalcih)
6.2. Slabosti žarkovnega javljalnika
• predvsem razmeroma visoka cena, ki pa pri optimalni
izrabi možnosti ne presega prihranka pri napeljavi in kasnejšem vzdrževanju
• zahtevnejše priklapljanje in nastavitev optičnih delov pri
spuščanju v pogon.
7. MOŽNOSTI UPORABE ŽARKOVNIH JAVLJALNIKOV
Žarkovni javljalniki so primerni za vgradnjo v naslednje prostore in objekte:
• Proizvodne hale večjih dimenzij. Včasih je vzdrževanje točkastih javljalnikov na stropu, potem ko je tehnološka oprema postavljena, takorekoč nemogoče. Tu se
pokaže predvsem prednost enostavnega dostopa do žarkovnega javljalnika na steni. Včasih so proizvodne hale
tudi tako visoke, da uporaba točkastih sploh ne pride v
poštev.
• Skladiščni prostori velikih dimenzij. Obrazložitev je enaka kot v prejšnji točki.
• Visoka regalna skladišča. Zaradi velike višine (20 in več metrov) točkasti javljalniki ne pridejo v poštev. Žarkovni se namesti na sredino nad prehodi med
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policami, včasih pri zelo visokih skladiščih pa tudi na polovični višini, vendar tako, da povzroči žerjav pri svojem
delu samo zelo kratke prekinitve žarka. Če se ne moremo
izogniti daljšim prekinitvam, je treba v času potovanja in
manipulacije žerjava ustrezni žarek izključiti iz sistema
(ročno ali programsko).
• Kinodvorane, gledališča in drugi podobni prostori.
To so navadno visoki in veliki prostori s težko dostopnim
stropom. Prednost žarkovnega javljalnika je predvsem
namestitev na stene in velika odpornost proti lažnim alarmom, ki so v prostorih, kjer se zbira večje število ljudi, še
posebej nezaželeni.
• Kabelske police. V poštev pridejo kabelske police večje dolžine, dovolj ravne, da dosežemo neposredno
vidljivost med sprejemnikom in oddajnikom. Detekcija
pregretja kablov je zelo hitra, še posebej ker je žarkovni
javljalnik najbolj občutljiv prav za večje dimne delce, ki
nastajajo pri pregrevanju električnih izolacijskih materialov. Pogosto se za zaščito kabelskih polic uporablja tudi
linijski termični javljalnik termični kabel, ki je cenejši,
vendar je detekcija požara počasnejša.
• Prostori z "normalno" umazanim zrakom. Možnost nastavljanja občutljivosti in avtomatskega prilagajanja na razmere dovoljuje uporabo tudi v takih
prostorih, kjer je slabljenje žarka v primerjavi s čistim zrakom do 50%. V dvomljivih primerih je potreben preskus
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delovanja "v živo". Občutljivost javljalnika je v takih primerih potrebno nastaviti na 70%.

javljalniki. Nerazumljivo je, da se v Sloveniji tako malo uporabljajo.

• Eksplozijsko ogroženi prostori. Javljalnik
sam po sebi običajno ni v Ex izvedbi, dovoljeno pa je poslati žarek iz neogroženega prostora skozi Ex prostor do
sprejemnika, ki je v neogroženem prostoru. Ogroženi prostor se od neogroženega lahko loči tudi s steklenim oknom brez ali z ustrezno požarno odpornostjo, skozi katerega prodira IR žarek. Največja razdalja med sprejemnikom in oddajnikom se na ta način nekoliko skrajša, saj
predstavlja vsak prehod skozi steklo približno 12% slabljenje.

Upam, da bo članek v naši novi strokovni reviji pripomogel
k boljšemu poznavanju javljalnika in možnosti njegove uporabe. Seveda podatki v članku še ne zadoščajo za uspešno
projektiranje, upoštevati je treba še navodila proizvajalcev,
med drugim tudi Navodila za projektiranje DDT-100 (6) in
določila novih slovenskih standardov, ki bodo še izšli.

• Tuneli. Možna je uporaba tudi v tunelih, vendar pa mora biti javljalnik za tako uporabo zaradi agresivnosti atmosfere v tunelih v dodatnem zaščitnem ohišju. Potrebno je
tudi ogrevanje proti zarositvi optičnega dela. Ščiteni
odsek tunela mora biti dovolj raven, da se zagotovi optična vidljivost med sprejemnikom in oddajnikom, izbrati pa
je treba tudi minimalno občutljivost javljalnika. Požar v
tunelu povzroči visoko koncentracijo dima, tako da
zmanjšanje občutljivosti ne vpliva na hitrost javljanja
požara.

(1) BS 5839 Part 5:1988; British Standard, Specification for
optical beam smoke detectors
(2) PSIST prEN 54 del 12: 1095; Sistemi za odkrivanje požara
(3) BS 5839 Part 1:1988; British Standard, Code of practice
for system design, installation and servicing
(4) Specification for optical beam smoke detectors; R. Barret; Thorn Security Ltd; 8th June 1988

8. ZAKLJUČEK

(5) DIN VDE 08333 Teil 2; Deutsche Norm, Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Űberfall

Spoznali smo veliko uporabno vrednost žarkovnih javljalnikov dima (in toplote) in njihove prednosti pred točkastimi

(6) Navodila za projektiranje detektorja dima in toplote
DDT-100; ZARJA ELEKTRONIKA d.d.
A

AVTOMATIKA

50/2004 45

Sistemi za identifikacijo

Mobilizacija informacijskih sistemov povezati informacije, postopke in ljudi
Avtor: Miha Capuder, Špica International d.o.o.

Mobilno
dostopanje do
podatkov v zalednih informacijskih
sistemih omogoča
hitrejši in boljši
odziv na hitro
spreminjajoče se
zahteve trga ter
posledično
uspešnejše poslovanje podjetja.
Tega se dobro
zaveda tudi vse
več uspešnih
slovenskih podjetij.

S

odobno poslovno
okolje zahteva hitro in kakovostno
odločanje. Stranke pričakujejo takojšen odziv ponudnikov. Želja po hitrejšem odzivu je tako velika,
da je po Gartnerju za
ustrezno hitrost pripravljeno več plačati kar 78
odstotkov strank. Tudi zato
so celovite in zanesljive
mobilne rešitve za dostopanje do informacij in
takojšnje odločanje v zadnjem času pogosto na vrhu spiskov naložb v IT.
Podjetja si v boju s konkurenco na ta način poleg bolj direktnega dostopa na trgu želijo zagotoviti tudi
hitrejše izvajanje poslovnih postopkov.
Raziskovalna hiša Gartner poudarja, da ne živimo v obdobju »nove ekonomije«, ampak obdobju »ekonomije zdaj«. Poslovno priložnost/nevarnost je torej potrebno hitro zaznati oziroma vnesti v ERP-sistem, jo
analizirati, se odločiti, primerno ukrepati ter odločitev takoj zabeležiti oziroma posredovati nazaj na frontno linijo. Podjetje, ki je sposobno zagotoviti majhne časovne zamike glede na dogajanje v realnem okolju, se imenuje Real Time Enterprise (RTE).
Leta 2003 je kar 20 odstotkov mednarodnih uspešnih podjetij koncept RTE uvrstilo med pet največjih
prednostnih nalog. Zato ne preseneča, da vodilni ponudniki IT-rešitev vse več vlagajo v razvoj celovitih
povezanih informacijskih rešitev – vključno z mobilnimi. IBM promovira koncept »Solutions for On
Demand World«, v katerem poudarja tudi mobilne rešitve. SAP je na osnovi orodij SAP mobile
Infrastructure izdal vrsto rešitev za podporo mobilnemu delu, kot so SAP mobile Sales, SAP mobile services in SAP mobile direct store delivery. Oracle Application Server zagotavlja hiter razvoj mobilnih sistemov. Microsoft z okoljem Windows Mobile, mobilnim ogrodjem .NET Compact Framework in z razvojnimi
orodji Visual Studio omogoča enostavno gradnjo mobilnih aplikacij, ki se lahko tesno povezujejo z različnimi ERP-sistemi.
Symbol gradi mobilno opremo in infrastrukturo za zajem, obdelavo in brezžični prenos podatkov WiFi/GPRS z orodji, ki omogočajo gradnjo, upravljivost in nadzor mobilnega sistema. Omenjeno ideologijo
in tudi prepričanje ponazarja z dobro znano kratico, a z novim pomenom – CM2 (Capture Manage Move).
Očitno je torej, da se ERP-sistemi nezadržno širijo tudi izven pisarn. Vse večkrat slišan izraz »Enterprise
Mobilisation« ponazarja, da je potrebno povezati informacije s procesi dela in ljudmi, ki te procese opravljajo. Operativno delo se največkrat odvija izven pisarn. Zdi se logično, da informacije potrebujemo takrat,
ko se odločamo. Pa kjerkoli to že je!
V Špici se zavedamo obdobja »ekonomije zdaj«. Že vrsto let gradimo zmogljive informacijske rešitve za odločanje na prvi frontni liniji. Omenjene Gartnerjeve napovedi glede gradnje
poslovnih okolji »Real Time Enterprise« smo pravzaprav pričakovali že pred leti, zato smo v
obdobje »ekonomije zdaj« vstopili oboroženi z izkušnjami, rešitvami in referencami.
A
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Symbolovi novi ročni terminali za mobilne
industrijske aplikacije
Informacije: Špica International d.o.o.
ymbol je predstavil dlančniški izpeljanki brez žičnih ročnih terminalov MC9000, ki organizacijam
pomagata pri hitrejšem zajemanju podatkov,
doseganju večje storilnosti zaposlenih, boljših storitvah
za stranke ter vzdrževanju ažurnih podatkov na terenu.

S

in uporabljajo procesorje Intel XScale s
hitrostjo 400 MHz. Podpirajo več povezovalnih zmožnosti, kot je Bluetooth,
802.11b ter GSM/GPRS.

Symbol MC9000-S je nekoliko manjši od MC9000-G v
izvedbi pištole, ki ga je Symbol predstavil pred dobrim
letom, medtem ko MC9000-K odlikuje velika tipkovnica.

Za napredno zajemanje podatkov uporabljajo Symbolove skenirne module
za črtno kodo 1D ali 2D, tehnologijo
Lorax za skeniranje z majhnih ali velikih razdalj (od 20 cm do 12 m) ter tehnologijo Imager, ki omogoča tudi zajem slike.

Oba modela nudita velik, 3,8-palčni zaslon LCD z ločljivostjo VGA. Kot izredno robustne naprave zagotavljajo
delovanje po padcih z višine 1,8 m v celotnem temperaturnem razponu (-20°C do 50°C), zaščita pred vlago in prahom pa ustreza standardu IP64.
Brezžični terminali Symbol MC9000
delujejo na Microsoftovi mobilni platformi Windows Mobile 2003 ali WinCE 4.2

AVTOMATIKA

Symbolovo napredno upravljanje z energijo in večja zmogljivost litij-ionske
baterije omogočata več kot 8-urno avtonomijo.
A
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EPC – standard prihodnosti
Elektronsko označevanje izdelkov EPC omogoča standardno avtomatsko sledenje v preskrbovalnih verigah.
Informacije: Špica International d.o.o.

O

rganizaciji EAN International in
Uniform Code Council (UCC)
sta z namenom standardizacije
elektronskega označevanja izdelkov v
preskrbovalnih verigah ustanovili organizacijo EPCglobal. Uradni zastopnik
organizacije EPCglobal pri nas je EAN
Slovenija. Poleg oblikovanja in podpore
industrijskim standardom za elektronske oznake izdelkov EPC (Electronic
Product Code) z uporabo tehnologije
RFID v preskrbovalnih verigah, je eden
glavnih ciljev organizacije EPCglobal
splošen sprejem sistema EPC.
Omrežje ima svoje korenine v dosežkih
razvojnega centra Auto-ID na
MIT-u (Massachusets Institute of Technology). V MITovem razvojnemu centru so
namreč razvili radijski vmesnik in podatkovno strukturo
za podporne sisteme in storitve, ki z naborom različnih
tehnologij omogočajo avtomatsko identifikacijo in izmenjavo zajetih podatkov prek
interneta.

del sistema so elektronske oznake, ki
zagotavljajo identifikacijo posameznega
predmeta v preskrbovalni verigi. Na
znački s kodo EPC, ki se jo namesti na
predmet, se nahajata silicijev čip in antena. Značka »izmenjuje« podatke s čitalcem prek tehnologije RFID. Čitalec nato
prenese oznako v lokalno aplikacijo
ONS. Ta računalniškemu sistemu pove,
kje naj v omrežju EPCglobal Network
najde informacije o predmetu s to oznako, na primer, kje je bil izdelek narejen.
Za določanje podatkov na fizičnih
objektih se v omrežju uporablja PML,
osrednji živčni sistem omrežja
EPCglobal pa predstavlja Savant. Ta
upravlja in izmenjuje informacije na način, s katerim ne
preobremenjuje obstoječih
poslovnih in javnih omrežij.
EPCglobal je lani septembra
ponudil prvo različico sistema EPC, ki vsebuje celovito
zbirko tehničnih informacij za
številne sestavne dele, kot so
sistem, značka, čitalniki, referenčne namestitve in programske komponente.

Bistveni del sistema so elektronske oznake, ki zagotavljajo identifikacijo
posameznega predmeta v preskrbovalni verigi.
”EPCglobal je napredna tehnološka
rešitev, ki združuje standardno označevanje izdelkov z elektronskimi oznakami
in omrežje za prenos podatkov med
udeleženci v preskrbovalnih verigah.
Ker za njo stoji EAN International, so
njene tehnološke rešitve odprte za uporabo v več kot milijon podjetjih, ki so
včlanjena v EAN International.” je povedal Matjaž Martini, tehnični svetovalec v
EAN Slovenija.
EPCglobal Network omogoča avtomatsko preglednost nad informacijami v
preskrbovalni verigi. Omrežje sestavlja
pet osnovnih gradnikov: elektronska
oznaka izdelka (EPC), ID-sistem (EPCznačke in čitalniki), strežnik objektnih
imen (Object Name Service), jezik za
določanje fizičnih mask (PML) in programska tehnologija Savant. Bistveni
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”Zaradi vrste novih možnosti, ki jih prinaša uporaba RFID-tehnologije in omrežja EPCglobal, predvidevamo postopen
začetek uporabe v naslednjih letih tudi
v Sloveniji, kar pa bo seveda odvisno
tudi od potreb in zahtev glavnih akterjev
v preskrbovalni verigi.” je dejal Martini.
Čeprav je v Evropi za uvedbo RFID Metro izdal enake zahteve kot ameriški
WalMart, lahko pričakujemo, da bo uvajanje rešitev EPCglobal na tem koncu
sveta nekoliko počasnejše. Predvsem
bo na prihodnjo uporabo označevanja
izdelkov z oznakami EPC vplivalo padanje cen značk, ki zaenkrat kljub številnim uporabniškim in tehnološkim prednostim še ne omogočajo stroškovno
učinkovitega označevanja izdelkov v
maloprodaji.
A
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Datamax I-Class RFID za napredno
označevanje izdelkov
Informacije: Špica International d.o.o.

D

atamax je svojo skupino industrijskih termalnih tiskalnikov IClass razširil s podporo radiofrekvenčnemu overovljanju (RFID). Datamaxovi tiskalniki I-Class RFID omogočajo pisanje podatkov in verifikacijo
zapisa ter tiskanje na »pametne« nalepke, ki imajo vgrajen oddajnik za radiofrekvenčno overovljanje.

Skupina tiskalnikov I-Class RFID ponuja pet modelov: I-4210, I-4308, I-4212, I4406 ter I-4604, s hitrostjo tiskanja od 51
do 304 mm/s pri ločljivosti od 203 do
600 dpi. Tiskalniki so namenjeni uporabi v kritičnih aplikacijah za označevanje s črtno kodo in značkami RFID v proizvodnji, skladiščih ter distribuciji. Nudijo možnost naknadne vgradnje modula RFID, ki
se ga lahko ob uvedbi novih standardov na področju frekvenc UHF enostavno prilagodi novim zahtevam.
A
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Express novice - Posvetovanja

HLAJENJE IN KLIMATIZACIJA
VII. posvetovanje SDHK
Slovensko društvo hladilne in klimatizacijske tehnike
5. - 6. november 2004, Laško, Slovenija Slovensko društvo klimatizacijske in hladilne tehnike (SDHK) je organiziralo
redno, že VII. posvetovanje, ki je namenjeno predstavitvi novih idej in tehničnih
rešitev na področju hlajenja in klimatizcije ter njihovemu ovrednotenju s stališča ekologije in ekonomičnosti. Srečanje se je
odvijalo v srebrni dvorani Zdravilišča Laško kjer je okoli 20 avtorjev predstavilo
strokovne prispevke na temo hlajenja in klimatizacije.
Posvetovanje je obeležila okrogla miza,
na kateri so se soočili skoraj vsi, ki so
aktivni na tem področju. Okrogla miza
pod vodstvom dr. Miha Tomšiča in z
ostalimi udeleženci mize (proizvajalci in
prodajalci TČ, predstavniki Agencije za
energijo in AURE ter Fakultete za strojništvo) so predvsem poudarili problem
neuporabe toplotnih črpalk za ogrevanje
prostorov, medtem ko se za ogrevanje
sanitarne vode množično uporabljajo.
Toplotne črpalke so, zelo poljudno rečeno, narobe obrnjeni hladilniki. Toploto jemljejo iz okoliških medijev in jo s pomočjo elekrike prečrpavajo v prostore, ki jih želimo
ogrevati. Torej nekje hladijo in drugje ogrevajo. Z eno kWh elektrike prečrpajo vsaj
tri enote toplote. Lahko se uporabljajo samo za ogrevanje sanitarne vode, lahko pa
tudi za ogrevanje in hlajenje prostorov.
Udeleženec iz Švice je predstavil njihove dobre izkušnje – pri njih je vgrajenih že več
kot 100.000 TČ ter zvrtanih 400 km vrtin za TČ. Že vsaka tretja novogradnja ima
vgrajeno TČ. Veliko popularnost so dosegli predvsem z intenzivnim informiranjem
investitorjev in projektantov, tudi preko sofinanciranih vzorčnih projektov. Vgradnjo
toplotnih črpalk močno podpirajo tudi prodajalci elektrike, saj si s sofinanciranjem
vgradnje za več let pridobijo novega kupca, ki namesto kurilnega olja porablja elektriko.
Eden največjih proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji je Termotehnika. Izdela jih
več kot tisoč na leto od tega jih gre več kot polovico v izvoz. Namenjene so predvsem
ogrevanju sanitarne vode. V Termotehniki kot veliko oviro za širšo uporabo toplotnih
črpsk za ogrevanje vidijo predvsem v neizobraženost in nezanimanju projektantov saj
se za vgradnjo zanimajo skoraj izključno končni kupci.
Pomoč investorju s subvencijo nudi AURE; subvencija se giblje od 20 do 60%. Po
besedah mag. Selana so letos zmanjšali sredstva za toplotne črpalke, ker so jih prerazporedili na solarne sisteme.
Na okrogli mizi so predvsem ugotavljali, kaj je kljub zanesljivi tehnologiji in sprejemljivi subvenciji razlog zelo majhne uporabe toplotnih črpalk. Prišli so do sklepa,
da so ovire predvsem birokratske, saj je glavna investicija stres, ki ga doživlja investitor pri pridobivanju raznih dovoljenj.
Brez povezovanje vseh, ki lahko ponudijo kompletno storitev investitorju – proizvajalcev, prodajalcev, monterjev, projektantov in državnih agencij – ne bo šlo.
A
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