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Vizualizacija v polju - tu industrijski
raèunalniki SIMATIC ® Panel PC poka�ejo
svojo moè. Naj bo to proizvodnja ali
procesna avtomatizacija so kos vsem
situacijam, tudi v ekstremnih okoljih.
Novi industrijski raèunalniki SIMATIC
Panel PC 670 so najnovejši kamenèek v
mozaiku SIEMENS popolne integracije v
avtomatizaciji proizvodnje.

Z znaèilnostmi kot so industrijskemu okolju
prilagojena konstrukcija, nadzor delovanja
raèunalnika, dolga �ivljenjska doba ter
visoka elektromagnetna zdru�ljivost
industrijski raèunalniki Panel PC nadaljujejo
uspešen pohod dru�ine industrijskih
raèunalnikov SIMATIC PC.

Vendar pa to še ni vse:

USB vmesniki, ki so dostopni spred

Panel PC 670 navdušujejo s svojo plošèato
in kompaktno izvedbo za vizualizacijo v polju
kot tudi z mo�nostjo postopne nadgradnje
opreme in zmogljivosti.

Standardna konfiguracija �e vsebuje
komunikacijske vmesnike za komunikacijo s
procesom, tako da so preostali vmesniki
prosti za ostale naloge.

aj in
zadaj, omogoèajo hitro namestitev in zagon
inštalacij (Hot Plug & Play), pa naj bo to
inštalacija programske opreme ali pa
arhiviranje podatkov.

Novi industrijski raèunalniki Panel PC 670 so
na voljo z razliènimi velikostmi vgrajenih
monitorjev ter z mo�nostjo poslu�evanje
preko tipkovnice ali preko ekrana obèutljivega
na dotik (Touch screen). S temi mo�nostmi
lahko uporabnik priredi poslu�evanje
raèunalnika Panel PC svojim �eljam in
potrebam.

Vas zanima?

Enostavno pošljite fax z vašimi podatki in
pripisom "za Panel PC" na 01-4746-138
www.ad.siemens.de/simatic-pc

SIMATIC PC
originalni industrijski PC

Zmogljivi, hitri, robustni ...
Novi SIMATIC Panel PC
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Pozdravljeni,

Kar nekako brez spomladanskega
uvoda smo se nenadoma zna�li v
poletni vroèini. �olske poèitnice so se
zaèele in z njimi tudi naèrtovani
dopusti. Èeprav vsem skupaj uhajajo
misli na morje, v hribe in sploh pri-
jetne kotièke, delovni ritem kar ne po-
pu�èa.
Vsi se zavedamo pomena priprave na
naslednje poslovno leto, ko se bo sep-
tembrska vnema preko oktobrskega
sejma elektronike prelila v prednovolet-
no mrzlico. Tako se sedaj pripravljajo
plani in programi, uvajajo in pred-
stavljajo novosti�
Tudi pri nas je tako. Od predzadnje
�tevilke smo sodelovali na kar treh

sejmih v Mariboru (Terotech, Logotrans in Energetika) in si nabrali kar nekaj
poznanstev, èlankov in izku�enj.
Nekateri ste si �e imeli prilo�nost ogledati na� arhivski CD s vsemi dosedanjimi
�tevilkami revije, mnogi ga boste �e imeli v rokah. Veliko dela smo vlo�ili vanj, in
moram reèi, da mi je konèni rezultat v�eè, po odzivih sodeè pa tudi vam. Kljub
vsemu novosti �e ni konec, glavni del �ele pride, a o tem pozneje.
Avtomatizacija procesov prihaja poèasi v svoje zrelo obdobje, tako kot vse ostale
veje elektronike pred njo.
Sedaj smo oèitno na toèki, ko je tovrstna oprema premagala vse hitrostne, stan-
dardizacijske in druge ovire, ki so ji prepreèevale masovno uporabo. Oprema
postaja tako zmogljiva, enostavna za uporabo in poceni, da jo uporabljajo v vse
manj�ih proizvodnih obratih in jutri boste �e èuda�ki, èe boste kisali zelje brez
PLC-ja, senzorjev, aktuatorjev, grelcev ipd.
Tako vam bo pametna elektronika uravnavala pogoje kisanja, preko fiberoptiènih
vezi bo povezala elektroniko vseh sosedov za kisanje zelja v sistolièno polje, kjer bo
lahko vsako vozli�èe uporabljalo podatke s sosednih vozli�è za predvidevanje
mo�nih zapletov (gliviène komplikacije itd), posredovanje statistiènih podatkov
vi�jim nivojem upravljanja (recimo va�emu osebnemu raèunalniku), ki bo na
podlagi tovrstnih izku�enj bolje pripravljen na naslednje leto, saj bo lahko bolje
zadel optimalne pogoje in najbolj�o vrsto zelja J!
�alo na stran, avtomatizacija nas bo re�ila prenekaterih problemov. Tisto, kar je
bilo �e vèeraj predstavljeno kot "state-of-the art", je danes (resda za precej�en
denar) �e povsem obièajna stvar v proizvodnih pogonih, jutri bo cenena a obvez-
na potro�na dobrina, pojutri�njem pa se bo rafinirana razlièica pojavila v
gospodinjskih napravah.
Gonilna sila vsega so fantje, ki se globoko v razvojnih laboratorijih na vse kriplje
trudijo zmanj�ati tranzistor. Ko bo enkrat elektronske mrzlice konec, bi jim morali
postaviti spomenik. 
Èe ste si v dnevnem èasopisju prebrali novico o novem IBM-ovem superraèunal-
niku, ki je oh-in-sploh naj-naj, potem ste mogoèe lahko opazili nekaj podrobnos-
ti. Tako v èlankih kot tudi na IBM-ovem websiteu razen nekaj kratkih stavkov
ni zaslediti kakih bistvenih tehniènih podrobnosti o samem raèunalniku, razen
grobe ocene hitrosti in kolièine vdelanega pomnilnika. 
Mislim, da je za to dober razlog. Pri dana�njem napredku bodo omenjene �tevilke
bistveno manj impresivne �e èez leto, èez kakih deset let pa boste dobili za spodoben
denar �e igralno konzolo s podobnimi lastnostmi.
Zato so verjetno avtorji na koncu dodali podatek, da je raèunalnik tako velik, da
so ga morali dostaviti v kar 28-tih orja�kih tovornjakih, kar bo vedno impre-
sivno, ne glede na uèinke miniaturizacije, J!

Va� urednik,

Branko Badrljica
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Dandanes že težko najdemo elektronsko napravo brez vgrajenega
daljinskega nadzora. Televizije, videorekorderja, radia, klime... si ne
moremo predstavljati brez pilota. 'Vse za udobje' je moto in način
razmišljanja tako proizvajalcev kot uporab-
nikov zgoraj omenjenega. Pri računalniku je
stvar nekoliko drugačna. Načrtovalci stote-
rih različic mišk in tipkovnic se raje odločajo
za kabelsko povezavo zaradi prednosti, ki
jih le ta ponuja. Pa vendar bi bilo v nekate-
rih trenutkih zaželjeno, da sta omenjena pri-
pomočka odklopljena oz. najmanj kar, skrita
očem. Samo predstavljajte si sejmišče, kjer
obide vaš razstavni prostor tisoče oči (in rok)
dnevno, računalniki, na katerih so, imate
razno dokumentacijo in pripravljene pred-
stavite, pa so izpostavljeni mimoidočim.
Vendar, kakšna je alternativa?

Sebastjan Dobnik stran 21

PC REMOTE - DALJINSKI NADZOR PROGRAMSKIH
APLIKACIJ

Na letošnjem sejmu v
Hanovru je SIEMENS
predstavil prenovljeno
serijo LOGO! Basic.
Poleg že obstoječih last-
nosti ima nova serija
dodana dva prava ana-
logna vhoda (0 do
10V), ki jih lahko upo-
rabljamo tudi kot obi-
čajne digitalne vhode. 

Samo Babuder stran 29
LOGIČNI KRMILNI MODUL LOGO!

ControlLogix krmilni sistem proizvajalca Rockwell Automation je tudi v
Sloveniji na voljo v svojem polnem funkcijskem obsegu. Če najdemo pri
podobnih proizvodih sposobnost večopravilnosti, simbolnega pro-
gramiranja in integriranih funkcij pozicioniranja, pa je svojstvena
značilnost novega krmilnika proti konkurenčnim PLC-jem vgrajen način
komuniciranja znotraj sistema ControlLogix. Članek opisuje konkreten
komunikacijski protokol, ki povezuje posamezne informacijske nivoje
opisanega sistema. Model, ki služi kot sestavni del ControlLogix krmil-
nika, je princip ponudnik/porabnik oziroma s tržno znamko zaščiteno
ime "Producer/Consumer".
Že samo ime pove, da ko-
munikacijski protokol temelji
na pravilu, kjer lahko vsak
posamezni mrežni vozel,
najsi je to procesor ali vhod-
no izhodni modul v vodilu,
ponuja v uporabo sporoči-
la, ki so istočasno na voljo
vsem ostalim vozlom oziro-
ma modulom.

Andrej Maselj stran 31

Novi komunikacijski protokol ”Producer/Consumer",
osnova za krmilnik ControlLogix
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Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:

SSSS TTTT RRRR OOOO KKKK OOOO VVVV NNNN JJJJ AAAA KKKK IIII     SSSS VVVV EEEE TTTT UUUU JJJJ EEEE JJJJ OOOO

Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak pone-
deljek od 9.00 do 11.00 ure.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 061/11215-250, e-pošta: info@sipronika.si
Se že več let ukvarja z natančnim določanjem časa, sin-
hronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega sistema.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@avtomatika.com
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmil-
nike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše
za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-pošti.

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ali
pošljet e vprašanje po e-pošti.

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o., 
tel. 061/810-425

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije.  V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje
ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. 
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje pro-
cesov v INEI 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 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694-
742 ali pošljete vprašanje po e-posti. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE IND. PROCESOV

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 061/200 51 50, e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot
so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki.
Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete
vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Robert Pistotnik, univ.dipl.ing.el., namestnik direktorja SIN-
TAL d.d., tel.: +386 61 1406 453, fax: +386 61 1407 120,
e-mail: robert.pistotnik@sintal.si

Svetuje s področja tehničnega varovanja: protivlomni, pro-
tipožarni in video sistemi, sistemi pristopne kontrole. Po-
maga vam zgraditi CNS s področja tehničnega varovanja.
Svetovani dnevi so vsak ponedeljek od 8h do 10h.

TEHNIČNO VAROVANJE IN SISTEMI PRISTOPNE KONTROLE

Vito Koprivnikar, ing,  tehn. direktor SILON d.o.o.
tel.: 061/12 33 796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.

Svetoval bo vsak ponedeljek med 8. in 10 uro oziroma
lahko vprašanja pošljete po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV

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.

AVTOMATIZACIJA STROJEV  - SERVO POGONI

mag. Marijan VIDMAR, direktor poslovne enote SPE II Zastopstva,
distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: mari-
jan.vidmar@inea.si
Višji nivoji vodenja, povezave poslovnih sistemov in sistemov
vodenja. Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: dis-
tribuirani sistemi, uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje.
Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi
SQL podatkovnih strežnikov in Microsoft DNA arhitekture). Ko-
munikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket.
Vprasanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po
telefonu: 061 718 005.

VISJI NIVOJI VODENJA

Programski paket IDR BLOK omogoča programiranje regulacijskih
zank v programabilnih logičnih krmilnikih (PLK) Mitsubishi. Z uporabo
IDR BLOK-a postanejo PLK-ji sposobni izvrševati operacije direktne
digitalne regulacije. 

Damjan Jane�iè stran 36
VEČZANČNI REGULATOR V PLC-ju

Strokovnjaki svetujejo/Kratki povzetki vsebine
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INFORMACIJE - Elementi in oprema za avtomatizacijo

Informacije: Echo  d.o.o., Slovenske Konjice

Informacije: Eurodis

Novosti iz Dallasa

Pretočni merilniki plinov 
v 19" ohišju

Podjetje ECHO, d.o.o. izdeluje domače
OEM merilnike plinov v kompaktnih 19"
ohišjih za vgradnjo v merilne sisteme. Vsi
merilniki imajo pretočne senzorske celice,
katerih glavna prednost je hiter odzivni
čas in možnost zajema vzorca na
različnih lokacijah, ter enostavna kali-
bracija. Merilniki se delijo glede na prin-
cip merjenja v: 
a) dvožarkovne infrardeče merilnike
ogljikovega dioksida, ogljikovega monok-
sida in metana, 
b) elektrokemijske večelektrodne meril-
nike raznih plinov, 
c) polvodniške merilnike kvalitete zraka,
hlapov, topil (alkohol, benzin…) in
smradov (merkaptani, žveplove kompo-
nente) in 
d) merilnike s foto ionizacijskim senzor-
jem (PID) za določanje lahko hlapnih
komponent (VOC). 

Merilniki glede na izvedbo vsebujejo
mikroprocesor za shranjevanje potrebnih
parametrov, tokovni ali napetostni izhod-
ni signal, izhod za alarm, vmesnike

RS232 ali RS485, ter vhodni in izhodni
priključek za analizirani plin. Vsi merilniki
so lahko integrirani v prenosnih ali sta-
cionarnih 19" ohišjih in omogočajo
izvedbo inštrumenta s poljubno kombi-
nacijo merjenih plinov in izvedbo inštru-
menta po naročilu glede na potrebe
uporabnika. Garancija 2 leti za merilnik
in 1 leto za senzorje.

ECHOECHO
SenzorjiSenzorji
ECHOECHO d.o.o.,d.o.o., Ul.Ul. TTonetaoneta MeliveMelive 3636
SI-3210 SlovenskSI-3210 Slovenske Ke Konjice,Sloveniaonjice,Slovenia
TTel.: 063/759 23 80 Fax.: 063/759 23 81el.: 063/759 23 80 Fax.: 063/759 23 81

qq

qq

qq

qq

qq

qq

SenzSenzorjiorji inin merilnikimerilniki ffizikizikalnihalnih inin
kkeemmiijjsskkiihh ppaarraammeettrroovv::

LaserLasersskiki merilnikimerilniki kkoncentroncentraciacijeje inin
porporazdelitvazdelitvee prprašnihašnih delcedelcevv vv zrzrakaku.u.
OpOptiktika:a: laserji,laserji, uporuporabaaba opoptičnihtičnih
vlakvlakenen inin miniaturminiaturnini modularmodularnini
sspektrpektromeometri.tri.
SisSisttemiemi zaza zajemanzajemanjeje inin obdelaobdelavvoo
podatkpodatkoovv..
KKalibralibraciacijaja plinsplinskihkih dedettektektorjeorjevv inin
merilnikmerilnikoovv.. KKalibralibraciacijsjskkii plini.plini.
SSvveettoovvananjeje inin izdelaizdelavvaa prproojektnihjektnih
rreeššiitteevv ss ppooddrrooččjjaa sseennzzoorrsskkee
ttehnikehnike.e.

vvllaaggaa,,
tteemmppeerraattuurraa,, ttllaakk,, kkoonncceennttrraacciijjaa
pplliinnoovv,, mmeerriillnniikkii iinn kkoonnttrroolleerrjjii
prpreettokokaa plinoplinov…v…

Pri podjetju Dallas, ki je postalo znano po
solidnih RTC komponentah, hitrih klonih
Intelovega 8051, iButton gumbih- minia-
turnim baterijam podobnih komponentah
in še čem,  je predstavilo novi iButton.  
iButtoni so torej zelo podobni majhnim
baterijam v fotografskih aparatih in podo-
bnih napravah. Njihova glavna značil-
nost sta samo dve kovinski površini, preko
katerih iButton komunicira z okolico. Gle-
de na to, da je ena površina rezervirana
za maso, poteka napajanje in celotna ko-
munikacija preko enega samega kontak-
ta. Pri Dallasu še posebno poudarjajo
prikladno obliko iButtonov in jih v promo-
cijske namene vdelujejo v prstane, obes-
ke za ključe in podobno.

V iButton seriji lahko dobite različne stva-
ri, od posebnih ID registrov s serijsko šte-
vilko, RTC čipov, SRAM, NVRAM pomnil-
nika, termometrov in podobnega, do pra-

vega malega mikrokrmilnika
s posebno kriptografsko
elektroniko pod oznako
DS1954 in ljubkovalnim
imenom Crypto iButton.
Gre za mikrokrmilnik s 6
KB notranjega SRAM in 32 Kb ROM po-
mnilnika, 1024-bitnim Crypto Engineom
ki podpira različne, tako sedanje kot bo-
doče standardne kriptografske algoritme
(DES, 3DES, IDEA itd).
Mikrokrmilnik lahko izvaja Java kodo,
gumb pa je zunanjim svetom povezan z
eno prevodno žico.
iButton gumbi so namenjeni nadzoru dos-
topa v stavbo ali vozilo, upravljanju klju-
čavnic na vratih, blagajnah in raznih na-
pravah, prepoznavanju oseb in vzorcev z
dotikom v različnih industrijskih aplika-
cijah. Kovinsko ohišje daje iButton kom-
ponentam robustnost in izredno trajnost.
Gumb vam lahko pade na tla, se poto-

INFORMACIJE - elektronika

Ø

A

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 061/793336
Tel.: 061/796-100
gsm: 041/733-393
fax:   061/796-105
l i n g v a @ s i o l . n e t
wwwwww.lingv.l ingv a.sia.si
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INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo meritev

Informacije: Echo  d.o.o., Slovenske Konjice

Miniaturni spektrometer

Podjetje Ocean Optics Europe
(Echo, d.o.o. - Slov. Konjice)
ponuja miniaturne spektrometre
z viri svetlobe, optičnimi vlakni,
optrodami in programsko opre-
mo za potrebe meritev. Možni
so moduli v obliki računalniških
kartic ali v ohišjih z različnimi
vodili (PCI; ISA, RS232). Vgra-
jen je lahko Sony CCD ali Ham-
amatsu S3903 diode array de-
tektor z 2048 elementi. Meril-
no območje valovne dolžine je
od 200 do 1100 nm z mejo de-
tekcije 86 fotonov na impulz
(2.9 x 10 - 17 J/inpulz) in mož-

nostjo integracijskega časa od 3 ms do
65 s. Najnovejši moduli se lahko priključi-
jo tudi na ročni računalnik (Compaq AE-
RO) ali preko USB porta. Programski pa-
ket obsega gonilnike za Visual C++,
Borland C++, Delphi, Visual Basic,
LabView… in program OOIWin za
opravljanje osnovnih meritev. Uporabnost
v industriji in raziskovalni dejavnosti je
velika od merjenja absorbance, transmi-
tance in refleksije, ter barvne metrike do
on-line analitike v UV, VIS in NIR val-
ovnem območju z uporabo optičnih kemi-
jskih senzorjev in optrod. Generalni
zastopnik je Echo, d.o.o., ki nudi tudi sve-
tovanje, izdelavo optičnih komponent in

inženiring s področja optičnih meritev in
analitike v industriji, farmaciji in razisko-
valni dejavnosti. 
V sodelovanju z Mariborsko fakulteto tudi
sodelujejo v razvoju kemijskih senzorjev
in indikatorskih barvil, ter izvajajo posta-
vitve sistemov za določanje kemijskih in
fizikalnih parametrov.

pi v morje, lahko  ga pohodite, vendar bo
njegova funkcija ostala nepoškodovana.
Več informacij lahko dobite na naslovu
http://www.ibutton.com/ 
Pri nas je zastopnik za Dallas podjetje
EURODIS s Kuštrinove 1 v Ljubljani. tel/
fax: 01/1599-541, gsm: 041/742-553
(email: T.Kastelic@siol.net)

Najnovejša iButton pridobitev se imenuje
uradno DS-1921, neuradno pa Termo-
chron. Gre za gumb, ki vsebuje uro real-
nega časa, vdelan termometer, nekaj
malega NVRAM-a in poseben pomnilnik
s prostorom za vpis cca. 2048 meritev.
Stvarca ima tudi vdelano statistiko, s ka-
tero lahko prikaže procentualno zastopa-
nost temperatur skozi čas (temperature hi-
stogram).  Termochron je namenjen spre-
mljanju temperatur v obsegu od -40°C
do +85°C z natančnostjo do 0.5°C! 
Frekvenca zajema temperaturnih vzorcev

je nastavljiva od 1 minute do 255 minut.
Optimalno področje uporabe TermoCh-
rona je spremljanje različnih temperatur-
no občutljivih izdelkov skozi proizvodnjo
in skladiščenje. 

Poleg iButtonov dobite pri Dallasu tudi
druge komponente, ki uporabljajo ekono-
mičen 1-Wire komunikacijski protokol in
so vdelane v kako bolj klasično ohišje. Po
novem jih ponujajo tudi v CSP obliki.
Temu bi težko rekli ohišje, saj CSP pome-
ni, da dobite košček silicija s pokositreni-
mi kontakti, ki ga lahko v posebni peči
zalotate na tiskanini, podobno kot kak
SMD upor. Silicij je pred vplivi okolice
zaščiten s posebno prevleko, zaradi ka-
tere ima baje podobno robustnost kot na-
vadne SMD komponente. 
Na razpolago je kar nekaj čipov, od
NVRAM-ov, EEPROM-ov, preko RTC-jev
do najmanjšega ID taga DS2401X1. Ta je os-

nova vseh
ostalih čipov
z vdelanim
protokolom
1-Wire, saj
gre za uni-
katno 48-bit-
no številko,
ki je nepono-
vljiva in je
lastna vsake-
mu primerku
posebej. Pri
Dallasu pra-
vijo, da bo
CSP verzija
prinesla revolucijo v družini 1-Wire kom-
ponent zaradi do skrajnosti zmanjšane
velikosti in cene čipov. V dokaz te trditve
vam ponujajo zastonj dva vzorca DS-
2401 in manjše razvojne količine; 100
kosov za $25.

Slika: DS2401 v CSP verziji

Slika: princip montaže CSP
komponent

INFORMACIJE - elektronika
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Informacije: http://www.data-ray.com

INFORMACIJE - Računalniška oprema za CAD/CAM/CAE

DATARAY monokromatski monitorji

INFORMACIJE - elektronika

Pri Dallasu so se spustili tudi v dirko za
najmanjšim TCP/IP serverjem, ki bi bil
uporaben za povezovanje praktično
česarkoli v Webje od WC školjke, preko
kavnega mlinčka in TV-ja do mikroval-
ovke.
Stvar se imenuje TINI (Tiny InterNet Inter-
face) in se nahaja na 72-pinski tiskanini,
ki jo je moč vtakniti v SIMM podnožje,
kot ga lahko vidite na malce starejših PC
osnovnih ploščah za DRAM SIMM mo-
dule.

Osnova vsega je hitri Dallasov mikrokr-
milnik, Ethernet krmilnik in FLASH pomnil-
nik, dva 1-wire vmesnika,  CAN vmesnik ,
dva serijska vmesnika (eden z RS-232
nivoji in eden s TTL nivoji), I2C vodilo in
posebno razširitveno vodilo. TINI ima
vdelan TCP/IP protokol, lahko pa tudi
izvaja Java aplikacije, je pa predstavljen
kot projekt, katerega razvoj je odprt zain-
teresiranim posameznikom. Shematiko
TINI vmesnika lahko dobite na Dallasov-
em Websiteu: http://www.dalsemi.com.

Pri  podjetju Vishay Siliconix so pred-
stavili kar nekaj novosti.
Novi MOSFET (trenchFET) tranzistorji v
TO-220 in D2-PAK ohišjih postavljata
rekordno nizko upornost v odprtem stan-
ju. N-kanalni modeli  prenesejo delovno
napetost do 40V in imajo v odprtem stan-
ju upornost kanala samo 0.0035 Ohma,
p-kanalni model pa je namenjen delov-

nim napetos-
tim do 55V in
ima upornost
kanala samo
0.008 Oh-
ma. Novi p-
kanalni mo-
del ima za
60% nižjo
upornost ka-
nala od naj-
bližjega kon-
kurenta. Vish-
ay napoveduje novim modelom široko
uporabo v avtomobilski industrinji in pri
krmiljenju elektromotorjev in podobnih
bremen.
Dodatne podatke dobite na naslovu
http://www.wishay.com ali pri podjetju
EURODIS na Kuštrinovi 1, Ljubljana. tel/
fax: 061 1599-541, gsm: 041/742-553
(email: T.Kastelic@siol.net)Slika: TINI (Tiny InterNet Interface)

Če se že dalj časa ozirate za monokro-
matskim monitorjem visoke ločljivosti,
potem imate verjetno težave, saj jih je
danes praktično nemogoče najti na trgu.
Vendar je za določene aplikacije mono-
kromatski monitor optimalna in včasih
edina možna rešitev. Monokromatska
slikovna cev je enostavnejša in potrebuje
enostavnejše elektronsko krmil-
jenje. Poleg tega ni barvnih
popačenj slike in komplikacij,
povezanih s tremi elektronskimi
topovi in tremi fosfornimi kom-
ponentami na zaslonu. Pri mo-
nokromatskih monitorjih tako
ne boste našli podatka "fill fac-
tor", ki pri barvnih ceveh gov-
ori o procentu površine zaslo-
na, ki ga pokriva fosfor (ostalo
odpade na presledke med fos-
fornimi pikami). Monokrom cev
je lepo "prepleskana" s fosfor-
jem v celoti, zato je kontrast kar
največji in bela barva je res
bela.
Monokromatski monitorji imajo

praviloma veliko mirnejšo, ostrejšo in manj popačeno sliko od barvnih,
določene aplikacije pa imajo tako visoke zahteve, da jih barvni monitorji ne
zadovoljujejo. Tako smo našli zelo kakovostnega proizvajalca monokromat-
skih monitorjev, tako cenenih modelov nižjih ločljivosti, kot tudi modelov za
najvišje zahteve. Njihov trenutno najnaprednejši model DR-120 ima cev z

Razvoj in proizvodnja naprav za:
n tehtanje in doziranje v industriji

doziranje v pakirnih strojih
tehtanje mase na traku
tehtanje silosov

n

n

n

tel:

E-mail:

01 544 25 65 01 544 25 64

info@imk-elektronika.si

fax:

ind. elektronika d.o.o.

Letališka 32 - LJUBLJANA

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

NOV NASLOV!

NOV NASLOV!

NOV NASLOV!

21" diagonalo, podpira ločljivosti do
2048 x 2560 pik pri 72 slikah v sekundi
in ima vhodno pasovno širino 500 MHz.

Tipične aplikacije za take monitorje so
recimo v medicini, zahtevnih prikazih v
CAD/CAM programju, posebni opremi
za nadzor proizvodnih procesov itd. 

DR-120 uporabljen v medicini

A
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INFORMACIJE - Računalniška oprema za CAD/CAM/CAE in proizvodnjo

Informacije: Gorazd Rajh, Aster d.o.o., Ljubljana

Nova družina grafičnih delovnih postaj SGI

Informacije: ElbaComp d.o.o., Ljubljana

DiskOnChip in Flash Diski za IDE vodilo  

SGI je 15. maja predstavil prvega člana
nove družine grafičnih delovnih postaj Si-
licon graphics 230.  Postaja je namenje-
na zahtevnemu 3D modeliranju (CAD/
CAM), animacijam in simulacijam ter
ponuja neprekosljive 3D grafične zmoglji-
vosti za izjemno ceno. Trenutno je na vo-
ljo z enim Intel Pentium III procesorjem
733 ali 800 MHz, do 1,5 GB SDRAM,
izbiro med 20 GB Ultra ATA 66 in Ultra2
SCSI diski. 
V rokah izkušenih uporabnikov je izjemno
tehnično in kreativno orodje za vizual-
izacijo svojih idej. Kombinacija Intel®
arhitekture in SGI grafičnega podsistema
postavlja nove standarde zmogljivosti za
Windows in Linux operacijska sistema. 
Kot prva postaja v novi družini grafičnih
delovnih postaj zagotavlja zanesljivost,
razširljivost in zmogljivost za resnično
neverjetno ceno. 
SGI ponuja dve različni  grafični kartici s
skupnim imenom VPro: V3 s 32 MB
DDRAM ki uporablja nVIDIA GeForce
256 arhitekturo in VR3 s 64 MB DDRAM
z nVIDIA Quadro arhitekturo. VPro pred-
stavlja tudi prvo strojno pospešeno Open-
GL grafiko za operacijski sistem Linux.
Dosedanja pomanjkljivost Linuxa je bilo
prav pomanjkanje integriranih API-jev za
3D grafiko.
Glavne značilnosti postaj Silicon graph-
ics 230: 
l Vstopna postaja v novi družini  Silicon

Graphics Windows in Linux grafičnih
delovnih postaj 

l Osnovna plošča z enim Pentium® III
procesorjem (VIA Apollo Pro133A
chipset)

l Podpora za Microsoft® Windows

NT® 4.0 in Red Hat® Linux 6.1 
l Grafika na osnovi SGI VProTM

sistema in AGP 4x 
l 133 MHz vodila in pomnilnik
V juliju bo SGI predstavil tudi
delovno postajo Silicon Gra-
phics 330 in nato še 550. Sili-
con Graphics 330 bo
vsebovala enega
ali dva Intell
Pentium III 733
ali 800 MHz pro-
cesorja, medtem ko bo Silicon Graphics 

VR3 64MB DDR 5 pixels 10 pixels 25 pixels 50 pixels

3D Triangles, RGB, smooth shaded, Z buffered 17.4 13.6 6.63 3.27

3D Triangles, RGB, smooth shaded, Z buffered,
1 infinite light

10.5 10.5 6.63 3.27

3D Triangles, RGB, smooth shaded, Z buffered,
1 infinite light, tri-linear mip mapped

7.79 7.79 8.01 6.32

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

550 
podpirala 

Pentium III Xeon procesorje in do 2
GB RDRAM.

Silicon Graphics 230

Windows NT 4.0, Windows 2000, Red Hat 6.1 Linux

Pentium III 667, Pentium III 733, Pentium III 800

1

133 MHz

VPro 32MB DDR ali VPro 64MB DDR

20GB IDE ali 9.1GB Ultra2 SCSI

128 MB do1.5GB PC133 ECC registered SDRAM (3 DIMM slots)

5 x 32-bit PCI
AGP 4x zdru�ljiv

2 serijska, 1 paralelni, 2 USB, 1 PS/2 miša, in 1 PS/2 tipkovnica

48x

1.44MB

Integrirana Intel 82559 10/100Base-T

Integrirana Analog Devices AD1881 + zunanji zvoèniki

Silicon Graphics 1600SW 17,3" ploski zaslon
Silicon Graphics 21" Trinitron

Silicon Graphics 19" CRT

�na kartica

OS

CPU (MHz)

Število
procesorjev

Sistemsko vodilo

Grafièni sistem
(dru�ina VPro)

Disk

Pomnilnik

Razširitve

I/O

CD-ROM

Disketna enota

Mre

Audio

Zasloni

A
Tabela 1: Osnovni podatki 

Tabela 2: VR3 Benchmark Data: Sustained Geometry Performance (Million Triangles/sec)

V splošni poplavi različnih družin pomnilniških komponent so mogoče "stari, dobri" FLASH-pomnilni-
ki padli iz središča pozornosti. Malo zaradi splošne razširjenosti, saj so verjetno danes po zaslugi
GSM naprav verjetno najbolj široko uporabljan pomnilnik, malo pa zaradi tega, ker smo vsi skupaj
že rahlo pozabili na pomen prehoda z EPROMov na FLASH pomnilnike. Pa vendar ima FLASH kar
nekaj različic, ki jih je vredno poznati. Ena takih je NAND FLASH. Gre za pomnilnik, katerih celice
in naslovna elektronika so skrajno poenostavljene. Tako naključni dostop ni praktično možen, zato pa

so dosegljive gostote veliko višje. Dostop do takih pomnil-
nikov je približno tak, kot dostop k IDE trdim diskom. Raču-
nalnik najprej naslovi želeni sektor, nato pa ga lahko pre-
bere ali vpiše. Tako so ponavadi navadni FLASHi uporab-
ljeni za hranjenje programov, ki jih lahko iz komponente
tudi izvajamo, NANDFLASH komponente pa igrajo vlogo
pomožnih pomnilnikov za trajno hranjenje podatkov. V ve-

čini pomnilniških kartic, kot je recimo SmartMedia, je pom-
nilnik tipa NAND FLASH.
Pri podjetju M-Systems so tovrstne pomnilnike popeljali še
nekaj korakov naprej. Kombinacija elektronike in program-
ske opreme vam omogoča povezavo pomnilniških kompo-
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INFORMACIJE - elementi za avtomatizacijo

Informacije: ALKATRON d.o.o., Novo mesto

INTERBUS FIELD MULTIPLEXER
Ko zmanjka žic v signalnem kablu...

Večkrat se zgodi, da število potrebnih digi-
talnih in analognih signalov s časom naraste,

število žil v kablu pa seve-
da noče. Včasih je izre-
dno drago ali skoraj

n e m o g o č e
p o -

ložiti nov ka-
bel. Za rešitev takšnih zagat
nemški Phoenix-Contact  ponuja INTERBUS
FIELD MULTIPLEXER, ki omogoča prenos do
512 digitalnih ali 32 analognih signalov
preko običajne parice ali preko optičnega
kabla. Seveda ta multiplekser lahko upo-
rabimo tudi povsod tam, kjer želimo prenašati
standardne signale (digitalni 24 V, analogni
0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0 - 10V, ±10 V
) med dvema lokacijama, kot na primer za
povezavo oddaljene periferije s klasičnim
krmilnim pultom.
Osnova sistema je modul IB IL 24 MUX MA,
ki je združljiv z INTERBUS Inline vhodno/izh-
odnimi moduli. (To so moduli za 1, 2, 4, 8 ali
16 signalov,  v obliki nekoliko večjih vrstnih
sponk, ki se nizajo drug poleg drugega na
montažno letev). Dva MUX modula
povežemo s parico, priključimo enosmerno
napajanje 24 V in že imamo vzpostavljeno
povezavo - brez programiranja, brez para-
metriranja, brez adresiranja, brez krmilnikov
in brez PC- ja. 
Izberemo potrebno število vhodnih in izho-
dnih modulov iz serije INTERBUS Inline, jih
zložimo ob MUX modula in nanje priključimo
vhodne oziroma izhodne signale. Vhode in

izhode - analogne in digitalne lahko poljubno
mešamo, edini pogoj je, da vhodnemu modu-
lu na eni strani ustreza enak izhodni na drugi
strani. 
Hitrost prenosa je izbrana nizko, da ni prob-
lemov s kvaliteto linije, zato tudi hitrost obnavl-
janja ni ravno visoka: 2-10 krat na sekundo pri
žični in 10-100 krat na sekundo pri optični
povezavi - odvisno od števila signalov. 
Največja razdalja med lokacijama pri žični
povezavi je 12 km. Povezava je galvansko
ločena od vhodov in od napajanja. Če  je
potrebno, pa parico speljemo še preko pre-
napetostne zaščite, kar je bistveno ceneje od
ščitenja vsake linije posebej. A

nent na računalniški sistem s kar nekaj uporabnimi
opcijami. Pri M-Systems vam ponujajo trdi-disk-na-
čipu ("hard disk on a chip), ki si ga lahko zaenkrat
privoščite v dveh variantah - Millennium in DoC-
2000. Kot sem uspel dojeti, je razlika med obema
v glavnem v tem, da je Millenium moč kombinirati v
večje enote brez dodatne elektronike, DoC-2000
pa ne. Zato pa je slednji na razpolago v različnih
kapacitetah vse do 96 Mb, medtem ko je Milleni-
um dobavljiv samo v kapaciteti 8Mb. Čipa vsebu-
jeta poleg NAND FLASH pomnilnika še posebno
logiko za zaznavanje in popravljanje napak, ven-
dar je za popolno obdelavo vseh naprednih funkcij
potrebna tudi programska podpora osnovnega sis-
tema.
Omislite si lahko tudi enoto v obliki SIMM modula,

pa tudi enote, ki so oblikovane kot majhen 2.5" trdi
disk z ATA ali SCSI vmesnikom. Diska seveda pod-
pirata vse standardne ukaze, imata dostojno hitrost
prenosa in fenomenalen čas dostopa ter ponujata
kapacitete od 40 Mb do 2488 Mb. Edina stvar, ki
mi pri vsem tem ni najbolj všeč, je M-Systemovo
True FFS programje, ki zagotavlja dodatne servisne
funkcije in, ki ga, kot sem razumel prodajajo, ne
dajejo pa zadostnih podatkov, da bi si človek lahko
sam napisal potrebno programje. V času, ko to
pišem, imam čipe na mizi, nisem pa dobil še urad-
nega odgovora tehnične  podpore M-Systems.
Tehnične podatke o vsem navedenem dobite na:
http://www.m-sys.com/.
Naročila pri podjetju Elbacomp (tel: 061/183-79-
31), kjer so mi tudi posodili vzorce. A

Tel: 068 326 390, Tel / Fax: 068 28 290

Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

d.o.o., Novo mesto
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Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje

IMAQ 5.0 za samodejni nadzor vzorcev

Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje

Vmesnik za šestnajst RS-232 naprav

ZDA, Texas, april 2000 - Inženirji in zna-
nstveniki, ki razvijajo samodejna preizku-
šanja in meritve v C++ in C-ju, lahko se-
daj uporabljajo National Instrumentsov
sistem računalniškega vida IMAQ Vision
verzije 5.0 za izdelavo vsestranskih, upo-
rabniško prijaznih aplikacij, ki omogoča-
jo hitro iskanje vzorcev
in barv v zajetem slikov-
nem materialu.
IMAQ Vision omogoča
hitro zaznavanje nepra-
vilnosti v proizvodnem
postopku, kot so napa-
ke pri nameščanju kom-
ponent, nepravilno pos-
tavljene komponente,
večji defekti pri spaj-
kanju,  ipd. Interaktivno
okolje LabWindows™/
CVI, ki je komponenta
NI-jevega programja Measurements Stu-
dio omogoča enostaven dostop do ponu-
jene moči tudi iz uporabniških progra-
mov, pisanih v C ali C++. Iskanje objek-
tov s tradicionalnimi tehnikami je počasno
v primerjavi z IMAQ programjem za uje-
manje vzorcev. Vdelani iskalni algoritmi
so do 100-krat hitrejši od klasičnih, ki so
uporabljali sivinske korelacijske algoritme
za primerjanje vzorcev. Tako so na testnih
primerih na 500MHz MMX Pentium sis-
temu dosegli čase zaznave objektov kraj-
še od 20ms.

"Hitrost novih algoritmov za ujemanje
vzorcev odpira nov vidik aplikacij za C in
C++ razvijalce. Z ujemanjem vzorca in
barve lahko  C in C++ razvijalci izdeluje-
jo cenovno učinkovite samodejne teste in
optične nadzore." je dejal John Hanks,
direktor proizvodnje NI-jevega IMAQ.

"IMAQ Vision 5.0 omogoča enostavno
izdelavo knjižnic, ki lahko enostavno
združujejo nadzor gibanja in zajem
podatkov s strojno opremo za "gledanje",
v aplikacijah za preizkušanje s samode-
jnim optičnim nadzorom."
Poleg tega lahko za ujemanje vzorcev
uporabniki IMAQ Vision 5.0 uporabijo
meritve, primerjave in ujemanje barv, ki
so pomembna v avtomobilski, farmacevt-
ski, tiskarski in drugih industrijah tam, kjer
je potrebno natančno presoditi kakovost
barve. A

V veliko aplikacijah se uporabljajo inštu-
menti kot so osciloskopi in multimetri
poceni RS-232 povezavo. Klasične PCI-
vtične kartice bi zasedle preveč PCI- ko-
nektorjev v računalniku, zato so razvijalci

podjetja National Instruments izdelali
kartico s šestnajstimi porti RS-232.  Novi
PCI-232/16 vmesnik pomeni pomembno
novost za vse tiste, ki so za komunikacijo
z merilnimi inštrumenti doslej pogrešali

večje število serijskih vmesnikov. 
Kot mu že ime nakazuje, gre za vmes-
nik za PCI vodilo, ki vsebuje 16 serij-
skih vrat. Poleg kartice prilagajo še čel-
no ploščo s šestnajstimi serijskimi prik-
ljučki. 
Vmesnik je seveda Plug and Play zdru-
žljiv in združljiv z obstoječimi programi
National Instrumentsa, kot je npr. Lab-
View, Lookout in Measurement Studio,
tako da lahko posamezne serijske vme-
snike razvijalci uporabljajo kot standar-
dna vrata RS-232. A
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Avtor: Branko Badrljica

Hirschmannova konferenca v AustroteluPodjetje Tiptech d.o.o. je 24. maja  v ho-
telu Austrotel predstavilo novosti v proiz-
vodnem programu priznanega proizvaja-
lca Hirschmanna. Hirchmannova strokov-

njaka Guido Hahnloser in Werner Jud sta
poskrbela za strokovno predstavitev.
Kot novost je bil predstavljen EASi/ON -
modularni Field Bus I/O system. Kot že
ime nakazuje, gre za zelo kompakten dis-
tribuiran I/O sistem, ki ga je prek različ-
nih Field Bus vmesnikov moč priključiti na
omrežje. EASi/ON ponuja kompaktnost,
ekonomičnost in fleksibilnost. Trenutno
EASi/ON sestavljata dva modula z ana-
lognimi I/O priključki, pet digitalnih I/O,
dva povezovalna (bridge) modula, trije

pretvorniški moduli (za ProfiBus, CAN-
Open in DeviceNet) in štirje napajalni
moduli. 
Že omenjena družina je precej pestra in
omogoča veliko možnosti pri načrtovanju
I/O sistemov, prihajajo pa tudi novi člani
EASi/ON družine. Bistvo sistema je torej
kompaktnost in modularnost, saj lahko
module zlagamo kar na montažno letev.
Moduli na letvi si lahko delijo napajalne
linije in so lahko preko istega Fieldbus
bloka priklopljeni na vodilo.
Kot sem izvedel, Hirschmann ne izdeluje

PLC-jev, zato je EASi/ON namenjen delu
s PLC-ji drugih proizvajalcev. 
Vse skupaj je oblikovano skladno kljub
kompaktnosti in je precej podobno zlaga-
nju LEGO kock, če odmislimo montažno
letev in poudarjeno enodimenzionalnost,
ki jo ta narekuje. Vsi moduli imajo vgra-
jeno tudi indikacijo interne diagnostike
preko LED diod. 
Pokazali so tudi novo verzijo Profibus re-
peaterja pod imenom Profi 12M, ki omo-
goča prenos podatkov po fiberoptičnem
omrežju. Tako so možne različne topolo-
gije omrežij, pa tudi mešana bakreno-
/optična omrežja. Profi 12M podpira hit-
rosti prenosa do 12 Mbit/s, ima analogni
izhod za indikacijo optične moči na vlak-
nu. 
Modul podpira redundantno napajanje
in zahteva napetost v obsegu od 18 Vdc
do 32 Vdc. Glede na uporabljeno vlakno
so možni različni dosegi. S plastičnim vla-
knom lahko postavimo modula do 80 m
narazen, s PCF/HCS vlaknom S200/
300 gremo lahko do 400 m, z multi-
modnim steklenim vlaknom do 3 km in z
enomodnim steklenim vlaknom do 15 km.
MACH-3000 je stikalna mreža modulov,
namenjena povezovanju Ethernet, Fast-

Ethernet in Gigabit Ethernet omrežij. Mo-
dularna zasnova omogoča MACH-3000
prilagoditev različnim okoljem. V osnovi
sta na voljo dve ohišji za module; MACH-
3002 (dva modula) in MACH-3005 (do
5 modulov).

Slika 2: Polaganje EASi/ON modulov na
letev

Slika 3: Profi 12M

Slika 4: Ohišji MACH-3000 serije

Slika 1: EASi/ON modul

tipteh
d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51

http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

Vsem zainteresira-
nim ponujamo zgo-
raj navedene nap-
rave na preizkus.

Za gradnjo ethernet omre ij v industriji
in povezavo proizvodnih procesov z
nadzornimi in upravnimi sistemi ponuja
podjetje HIRCSHMANN celotno paleto
industrijskih ethernet komponent za
pritrditev na standardno DIN letev:
koncentratorje, stikala, usmerjevalnike
in pretvornike parica/opti ni kabel.

�

è

Vsem zainteresira-
nim ponujamo zgo-
raj navedene nap-
rave na preizkus. A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA



AVTOMATIKA 136/2000

INFORMACIJE - Inteligentne kamere

R

ŠIROK IZBOR PONUJA
REŠITEV ZA

VSAK PROBLEM

ŠIROK IZBOR PONUJA
REŠITEV ZA

VSAK PROBLEM

ŠIROK IZBOR PONUJA
REŠITEV ZA

VSAK PROBLEM

ŠIROK IZBOR PONUJA
REŠITEV ZA

VSAK PROBLEM

IE
C
10
00
-4
-3

IE
C
10
00
-4
-4

IE
C
10
00
-4
-5

IE
C
10
00
-4
-6

Neomejeno delovanje

Visoka frekvenca preklopov

Tiho delovanje

Kompatibilni z industrijskim okoljem

Nizka poraba

Solid state releji nimajo ne gibljivih delov, ne
mehanskih kontaktov. Imajo zmo�nost

preklopa do 90A, nekajkrat na
sekundo.Standardni parameter za elektro-

mehanske releje, ki se nanaša na
maksimalno število ciklov, j

Solid state rele ima zmo�nost preklaplanja
do 80-krat na sekundo. Ta frekvenca je
precej višja, kot pri elektro-mehanskih

relejih. Odzivni èas asinhronega solid state
releja je samo 10

Preklapljanje v solid state releju je
popolnoma tiho. Èeprav je lahko ta

karakteristika nepomembna v nekaterih
industrijskih aplikacijah, je obenem

pomembna za ostala podroèja,

Solid state releji so visoko odporni na udarce
in vibracije. njihova izvedba, pa zagotavlja

odlièno delovanje tudi v umazanem in
vla�nem okolju. Primerni so za vgradnjo v

okolju, kjer iskrenje predstavlja nevarnost za
morebitni v�ig ali druge vrste poškodb.

aznega napajanja 3 x 45 A, medtem, ko
se vzdr�uje odlièna EMC kompatibilnost.

e nepomemben v
primeru solid state relejev.

0s, brez kontaktnega
odboja, zanesljivost pa je zagotovljena.

kot naprimer
medicinska oprema, gradbeništvo,

pisarniška avtomatizacija, ali pri aplikacijah v
brezšumnem okolju.

Na vhodnem nivoju, je potrebno samo 10mA
za priklop enofaznega napajanja 90 A, ali

trof

ZASTOPA, PRODAJA IN SVETUJE

Informacije: Damijan Jager, Tipteh d.o.o., Ljubljana

Inteligentne kamere - RedCAM

Inteligentna kamera redCAM je nov
proizvod podjetja Leuze electronic.

RedCAM zapolnjuje vrzel med klasičnim
optičnimi senzorji in visoko zmogljivimi
sistemi za analizo
slik. 

Slika 1: RedCAM -
inteligentna kamera

Slika 2: RedCAM - priključki

RedCAM je inteligentna kamera, ki delu-
je samostojno. Po oprav-
ljeni parametrizaciji in
učenju, za svoje delova-
nje ne potrebuje raču-
nalnika. Namenjena je
uporabi v proizvodnem
okolju, tipična področja
so sestavljanje mehan-
skih sklopov, kontrola
kvalitete in pakiranje. 

Kamera ima vgrajen sig-
nalni procesor, ki obde-
la zajeto sliko. Rezultate
obdelave, kot so, dob-
er/slab, prisoten/manj-
kajoč, ali merilne rezul-
tate, kot so, pozicija, ra-
zdalja, kot, radij, posre-
duje mikrokrmilniku ali
industrijskemu PC-ju pre-
ko digitalnih izhodov ali

RS232 vodila. Za nastavitve parametrov
kamere je priložen grafični programski
vmesnik, ki omogoča enostavno in hitro
nastavitev brez posebnih programerskih
znanj. 
V kamero lahko shranimo štiri  inšpekci-
jske programe, ki so lahko enaki ali

različni programski moduli. Kamera
ponuja pet programskih modulov:

· Merilni modul 
Uporablja se za
ugotavljanje di-
menzijskih stabil-

nosti ob-

jek-
tov. Z 
njim lahko 
merimo dolžine, 
oddaljenosti, kote, ali pa preverjamo pra-
vilnost geometrijskih oblik. Vsaka merjena
karakteristika ima lahko svojo toleranco,
ki jo vnašamo v ustreznih enotah (µm,
mm,…). Rezultati so lahko podani v abso-

Slika 3a: Prisoten ali ne prisoten?

Slika 3b: Tiskano pravilno ali ne?
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lutnih vrednostih, ali pa v relativnnih,
glede na referenco, ali glede  na
medsebojno razmerje.

· Modul za ugotav-
ljanje prisotnosti
Ta modul ugotavlja pri-
sotnost objekta, ali števi-
lo in pozicije objektov.
Prav tako pa zmore op-
ravljati tudi primerjave
med prisotnimi objekti,
kot so primerjave oziro-
ma merjenje višine, širi-
ne, ali primerjave last-
nosti površine objektov.

· Bralni modul
Ta programski modul
omogoča preverjanje in
razpoznavanje alfanu-
meričnih znakov. Vsebu-
je tri različne nabore zn-
akov: OCR A, OCR B in
SEMI Font, ki pa jim lah-

ko dodamo še dodatne znake in grafične
simbole.

· Modul črtne kode
Razpoznava vse standardne tipe črtnih
kod. Velikosti kod so lahko različne, naj-
tanjša črta (modul) kode pa mora biti
široka najmanj tri točke. Na odčitavanje
ne vpliva smer oziroma orientiranost
kode.

· Modul matrične kode
Ta modul razpoznava simbole ECC 200
kode, za maksimalno 88 numeričnih in
66 ASCI znakov.

Kamera se odlikuje z zelo majhnimi mera-
mi. Poleg RS232 izhoda vsebuje še štiri
digitalne izhode in štiri digitalne vhode, s
katerimi prožimo meritev ali pa izbiramo
med različnimi inšpekcijskimi programi, ki
so shranjeni v kameri. Za spremljanje slike
ponuja BAS ali SVGA video izhod.

Za dodatne informacije se lahko obrnete
na zastopnika podjetja Leuze electronic
Tipteh d.o.o., tel.: 01 200 51 50.

Slika 3c: Dobro ali slabo?

Slika 3d: Popolno ali nepopolno? A

Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje

GPIB-ENET/100 za povezavo HPIB inštrumentov v omrežje

ZDA, Texas, junij 2000 - Povezavam pre-
ko GPIB vodila ali Ethernet vmesnika so
namenili novi model GPIB-ENET/100, ki
omogoča povezavo hitrih HPIB inštru-
mentov neposredno na Ethernet omrežje.
Vmesnik omogoča komunikacijo z inštru-
menti od praktično katerekoli točke v sve-
tu preko TCP/IP protokola. Podprti sta
10BaseT in 100BaseT  Ethernet različici.
Ob uporabi HSS-488 in 100BaseT so la-
hko hitrosti prenosa do
desetkrat večje. 

GPIB-ENET/100 doba-
vljajo v kompletu z apli-
kacijskim vmesnikom
NI-488.2 in NI-VISA
za Windows 2000/
NT/9x okolje. Vsa pro-
gramska oprema, ki je
bila napisana za kateri-
koli API deluje nespre-
menjena z GPIB-ENET/
100.

Vmesnik GPIB-ENET/
100 je enostaven za
uporabo in ga lahko
konfiguriramo po DH-
CP protokolu (Dynamic

Host Configuration Protocol) ali preko
enostavnega uporabniškega programč-
ka. Tako niso potrebni nikakršni hardvers-
ki posegi v sistem (nastavitev stikal itd.),
vmesnik pa omogoča zelo fleksibilno na-
mestitev od  montaže v rack, na DIN mon-
tažno letev, montažo na steno ali samo-
stoječo uporabo.

PCI-8212 je kombinirani GPIB/Ethernet

vmesnik na PCI vodilu. Poseben namenski
čip, namenjen GPIB komunikaciji, ki so ga
razvili pri National Instrumentsu, podpira
hitrosti prenosa do 8Mbyte/s. Čip, ki
podpira Ethernet, je razvit pri Intelu in je
namenjen tako 10BaseT kot 100BaseT
omrežjem. 
Tako kot pri GPIB-Enet/100 je tudi ob
PCI-8212 priložena API podpora za
Windows 2000/NT/9x. A
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Informacije: IR electronic d.o.o., Ljubljana

Kapacitivni senzorji Sick

ZZ
vključitvijo kapacitivnih senzorjev v svoj proizvodni pro-

gram je Sick naredil korak naprej k cilju postati celovit
ponudnik industrijskih senzorjev.

Zakaj kapacitivni senzorji?
Kljub svojim skoraj neomejenim možnos-
tim uporabe, optični in induktivni senzorji
ne morejo rešiti vseh nalog. Ena takih
nalog bi bila, na primer, kontrola nivoja
tekočine v nekovinskih posodah.

Kapacitivni senzorji so idealna rešitev za
ta primer. Poleg kovinskih predmetov la-
hko zaznavajo tudi nekovinske predmete:
plastiko, steklo, tekočine… Poleg tega pa
niso občutljivi na prah.

Delovanje
Kapacitivni senzorji
imajo na aktivni pl-
oskvi dve koncentri-
čno nameščeni ko-
vinski elektrodi, ki
delujeta kot konde-

nzator RC oscilatorja, ki ne niha, če sta
ploskvi prosti. Ko aktivni površini senzorja
približamo telo iz kovine ali nekovine, se
poveča kapacitivnost in oscilator začne
nihati, kar povzroči spremembo izhodne-
ga stanja. Občutljivost kapacitivnega sen-
zorja je odvisna od dielektrične konstante
telesa, ki ga zaznavamo, zato moramo
upoštevati računske faktorje za različne
materiale (Tabela 1). 
Sick nudi kapacitivne senzorje v treh verz-
ijah: CM18, CM30 in CQ35 (Tabela 2).
Vse verzije imajo enosmerno napajanje

10 - 40 V, PNP ali NPN izhod s komple-
mentarno izhodno funkcijo (delovni in
mirovni kontakt). Senzorji se dobijo v
oplaščeni in neoplaščeni izvedbi, z 2m
kabla ali pa M12 konektorjem. Posebne
odlike Sickovih kapacitivnih senzorjev so
nastavljivi, povečani preklopni intervali in
visoka stopnja neobčutljivosti na elektro-
magnetne motnje, ki zagotavlja uporabni-
ku varnost in zanesljivost delovanja.

Serija: CM18 CM30 CQ35

Ohišje: plastièno, M18 navoj plastièno, M30 navoj plastièno, kvader 35x55x15

Preklopna razdalja: 8/12mm 16/25mm 16/25mm

Izhod: PNP/NPN PNP/NPN PNP/NPN

Izhodna funkcija: komplement. komplement. komplement.

Prikljuèek: kabel/konektor kabel/konektor kabel/konektor

Napajanje: 10-40V 10-40V 10-40V

kovinekovine 1,01,0 vodavoda 1,01,0
les (12% vla�nost)les (12% vla�nost) 0,70,7 oljeolje 0,40,4

PVCPVC 0,40,4 steklosteklo 0,60,6

keramikakeramika 0,30,3

Tabela 1: Primeri računskih faktorjev za nekatere snovi:

Tabela 2: Kratek pregled Sickovih kapacitivnih senzorjev:

Slika 1: Različne oblike kapacitivnih senzorjev A

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

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

COMMANDER SECOMMANDER SE

q Odprto-zančni vektor, moči od
0,25 – 15 kW

q Enostaven zagon
q Ugodna cena
q Stalno na zalogi
q SE Soft za zahtevnejšo uporabo

Dru�ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.
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INFORMACIJE - Ohišja za elektroniko

Informacije: Dare �agar, Raga d.o.o., Ljubljana

BERNIC ohišja za elektroniko 

Vsi, ki se poklicno ali ljubitelj-
sko ukvarjajo z elektroniko,
so prav gotovo že izkusili ne-
prijetnost, ki se pojavi na kon-
cu sicer uspešnega projekta:
izbira ohišja. Če velja prego-
vor, da 'obleka naredi člove-
ka', potem v prenesenem po-
menu ustrezno ohišje naredi
celoten projekt uspešen. Žal
pa se tu vse prepogosto ne-
nadoma zaključi veselje in
entuzijazem, ki sta poganjala
projekt skoraj do konca. Za-
molčimo dejstvo, da veliko
vezij ohišja nikoli ne dočaka
in analizirajmo dogodke pri
izboru ohišja. Lahko si odmis-
limo, da bo stvar potekala
tako kot pri krojaču, ki dela
obleko po meri. Bolj verjetno
je, da boste jemali mero po-
dobno kot za krsto: dolžina x
višina x širina. Temu primeren
bo tudi tragični izgled vaše-
ga izdelka. Če upoštevamo
še dejstvo, da običajno ohiš-
ja nimajo ustreznih nastavkov
za pritrjevanje elektronskih
delov in tiskanin, je zelo ver-
jetno, da bo zunanjost ohišja
'krasil' še marsikateri odvečen
vijak.
Danska firma BERNIC je ob-
likovala serijo različnih kovin-
skih in plastičnih ohišij, ki bo-
do prijetno presenetila ne
samo ljubiteljev ampak tudi
resne proizvajalce elektrons-
ke opreme. Predlagajo zame-
njavo vrstnega reda pri izde-
lavi elektronske naprave. Za-
čnemo pri izbiri ohišja! Ko iz-
beremo ustrzno ohišje, že do-
bimo natančne podatke o ve-

likosti tiskanine. Mere ti-
skanine upoštevamo pri
njenem oblikovanju in
končni rezultat je, da ti-
skanina popolnoma us-
treza že pripravljenim
utorom v ohišju. Podo-
bno so rešena tudi me-
sta za namestitev po-
tenciometrov, stikal ali
drugih delov. Razvili so

nekaj različnih družin ohišij, glede na nji-
hovo uporabo: namizna, za pritrditev na
steno, za pritrditev na kovinska vodila v
elektro omaricah itd. 

Ohišja BERNIC bodo rešila marsikatero
zagato, ko investicija v orodja za izdela-
vo ohišij ni upravičena. Dovolj bo, da
sprejmete princip, po katerem izbirate
ohišje na začetku in ne na koncu projek-
ta. A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
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AVTOMATIKAAVTOMATIKAINFORMACIJE - Merilna oprema

Informacije: Belmet d.o.o., Ljubljana

Multi-Contactove visokofrekvenčne sonde ISOPROBE™ II

Gre za kakovostne sonde iz serije ISO-
PROBE-II. Serijo zaenkrat sestavljata dva
modela z vgrajenim delilnikom 10:1.
Cenejši model je deklariran za frekvence
do 250 MHz, dražji pa do 450 MHz.
Vhodna kapacitivnost sonde je manjša
od 14 pF, čas porasta 1 - 1.2 ns, vhodna
impedanca pa 10 MOhm. Izolacijska trd-
nost sonde je 1000V (enosmerno/izme-
nično pada s frekvenco) in ustreza CAT II
specifikacijam.

Sondo sem dobil na testiranje pri podjetju
BELMET in se obnaša povsem O.K. Ško-
da je le, da nima posebnega identifikacij-
skega pina na vtiču in je tako ni moč upo-
rabiti na TDS-3000 seriji, dela pa povsem
lepo na TDS-200. Sonde so dobavljive v
različnih barvah. 

Čeprav so mi sonde zelo priporočali, se
mi ne zdijo boljše od Tektronixovih, ven-
dar je treba gledati tudi na ceno in upoš-
tevati dejstvo, da je Tektronix podjetje, ki

od sebe praviloma ne daje dvomljivih iz-
delkov in je težko narediti kaj bistveno
boljšega. Zamerim ji predvsem velikost in
robatost ščipalk. Zaradi velikosti sonda
lepše sede v roko, vendar je pristop k že-
ljenim signalom nekoliko bolj neroden,

ščipalka pa je preširoka za zanesljiv opri-
jem majhnih prevodnih površin na elek-
tronskih elementih. Kljub temu je za raz-
red nad podobnimi sondami v svojem ce-
novnem razredu tako po električnih kot
po mehanskih merilih. A
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Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

Satelline -3AS in Satelline -3ASd
Visoko zmogljiv UHF radijski modem za prenos podatkov 

Celovite rešitve
v avtomatizaciji
Celovite rešitve
v avtomatizaciji

Metronik, elementi in sistemi
za avtomatizacijo d.o.o.

Stegne 9A, Ljubljana
Tel. 061 183 96 00
Fax 061 151 16 35

http://www.metronik.si

Avtomatizacija procesov v industriji
Industrijska energetika in klimatizacija
Inteligentna sobna regulacija
Procesni informacijski sistemi
Sistemi za nadzor in vodenje
Rešitve na kljuè

II

HH

GG

OO

TT

GG

Distribuirani krmilno-regulacijski sistemiDistribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enoteVhodno-izhodne enote
“Solid-state” releji“Solid-state” releji

Programska oprema Fix SCADA
Dynamics iFix na osnovi tehnologij
COM/DCOM, VBA, ActiveX in OPC
Vodenje šar�nih procesov
Internet rešitve
MES sistemi
Vmesniki na poslovne sisteme

Oprema za avtomatizacijo zgradb:
Krmilno-regulacijska oprema
Periferna oprema (ventili, senzorji)
Centralni nadzorni sistemi

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu�evalne grafiène konzole

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

Power Controls

Oprema za
avtomatizacijo

Oprema za
avtomatizacijo

Distribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enote
“Solid-state” releji

PPodjetje Satel iz Finske, ki je vodilni do-
bavitelj radijskih modemov v Evropi, je
pred kratkim predstavilo cenovno ugoden
visoko zmogljiv radijski modem SATELLI-
NE-3AS. Radijski modem vsebuje integri-
rano UHF radijsko postajo in modemsko
ploščo v kompaktnem aluminijastem ohi-
šju. 
Radijski modem je na voljo v frekvenčnem
področju od 370…470 MHz, maksimal-
na oddajna moč pa znaša 1W. Hitrost
prenosa podatkov po etru znaša 9,6 Kbit
/s ali 19,2 Kbit/s pri pasovni širini 12,5
kHz (160 kanalov) ali 25kHz (80 kana-
lov). SATELLINE-3AS vsebuje standardne
vmesnike RS-232, RS-422 in RS-485. Na
zunanji terminal oziroma komunikacijsko
napravo lahko modem priključimo preko
kateregakoli od naštetih vmesnikov. Pri
tem lahko izbiramo hitrosti prenosa od

300 do 38400 bit/s. Programska opre-
ma SATELLINE-3AS modema se nahaja v
vgrajenem Flash spominu, ki ga lahko
reprogramiramo preko serijskega vmesni-
ka. Radijski modem lahko priključimo na
napetosti od 9 do 30 Vdc, kar praktično
pomeni, da je prilagojen za sisteme, ki
delujejo z 12 Vdc in 24 Vdc napajanjem.
Model SATELLINE-3ASd pa je dodatno
opremljen še z uporabniškim LCD prika-
zovalnikom in štirimi tipkami, ki poenos-
tavijo programiranje modema.

Radijski modem podpira tri osnovne na-
čine delovanja: "Data Transfer mode",
"Setup mode" in "Test mode". V načinu
delovanja "Data Transfer mode" lahko
med prenosom (on-line) spreminjamo ra-
dijski kanal in naslov. Spremembe poteka-
jo s pomočjo dodajanja posebnih prog-

ramskih ukazov
(SL ) med preno-
som navadnih po-
datkov. S pomoč-
jo prikazovalnika
in tipk lahko upo-
rabnik v modelu
SATELLINE-3ASd
vstopi v "Setup"
način delovanja
in nastavlja para-
metre  modema
na terenu, za kar
bi drugače pote-
boval dodatni zu-
nanji terminal. Pri-
kazovalnik lahko
uporabi tudi za
test stanja in kva-
litete radijske po-
vezave med dve-
ma postajama -
"Test mode". 

V primeru potre-
be po podaljša-
nju dosega omre-
žja radijskih mo-
demov, lahko SA-
TELLINE-3AS ra-
dijski modem up-
orabimo kot repe-
atersko postajo.
V funkciji repeat-

Radijska postaja

Frekvenèni razpon
Širina kanala
Število kanalov
Stabilnost frekvence
Vrsta oddaje
Naèin komunikacije

370…470 MHz
12,5 kHz / 25 kHz
160 / 80
< +/- 1.5 kHz
F1D
Half-Duplex

Oddajnik

Moè
Stabilnost
Moè sosednjih kanalov
Sosednja sevanja

10 mW … 1W / 50 Ohm
+ 2 dB / - 3 dB
v skladu z ETS 300 220 / ETS 300 113
v skladu z ETS 300 220/ ETS 300 113

Sprejemnik

Obèutljivost
Dušenje sosednjih signalov
Selektivnost kanala
Intermodulacijsko slabljenje

-116…-110 dBm (BER <10 E-3)
> - 12 dB
> 60 dB
> 65 dB

Podatkovni modem

Vmesnik
Konektor vmesnika
Hitrost prenosa RS vmesnika
Hitrost prenosa radijskega
vmesnika
Format prenosa

RS-232 ali RS-485, RS-422
D15, �enski
300 – 38400 bit/s
19200 bit/s (25 kHz kanal)
9600 bit/s (12,5 kHz kanal)
asinhron

Napetost delovanja
Poraba

Temperaturno podroèje
Antenski konektor
Konstrukcija
Dimenzije VxŠxG
Vgradna ploèša
Te�a

+9 … +30 Vdc
2.5 VA pri sprejemu
6.6 VA pri oddaji
0.05 VA pri mirovanju (DTR = 0)
Ø 25 oC … + 55 oC
Ø TNC, 50 ohm, �enski
Aluminijsko ohišje
137 x 67 x 29 mm
130 x 63 x 1 mm
250 g

INFORMACIJE - Komunikacijska oprema
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Informacije: Belmet d.o.o., Ljubljana

Novi 4GHz osciloskopi
Tektronixov osciloskop TDS-7000 z 20Gs/s

erskega delovanja, mo-
dem sprejme paket po-
datkov (max. dolžina 1
kB) in ga nemudoma
pošlje dalje. Možnost
napake pri prenosu po-
datkov je minimalna
zaradi uporabe izpo-
polnjene metode testi-
ranja in korekcije po-
datkovnih paketov. Po
metodi FEC (Forward
Error Correction), se
podatkovni paketi pred
prenosom razcepijo v
številne bloke, radijski
modem pa ob prenosu
podatkov doda v bloke
korekcijsko informacijo. 

Satelovi radijski mode-
mi imajo tipske ateste
za večino evropskih
dežel in tudi za Slove-
nijo. A

Pri Tektronixu so dopolnili serijo DPO os-
ciloskopov z najnovejšo serijo TDS-7000,
ki ima vhodno pasovno širino 4 GHz in
vzorčenje do 20 Gs/s po kanalu. Za
najnovejše modele pravijo, da uporab-
nikom omogočajo  vpogled v svet, ki ga
drugi še vidijo ne…

Pravijo, da so najnovejši hitrostni skok
dosegli z uporabo Si-Ge komponent, ki
so jih razvili v sodelovanju s podjejtem
IBM, ki je vodilno na tem področju. V
preteklosti so načrtovalcih pri vezjih
najvišjih hitrostnih razredov posegali po
galijevem arzenidu, vendar so bili proiz-
vodni postopki izredno zahtevni, kompo-
nente pa zaradi narave materiala niso
dovoljevale visokih stopenj integracije.
Preboj, ki so ga dosegli pri IBM-u, je

INFORMACIJE - Komunikacijska oprema

omogočil integracijo germanija na silici-
jeve komponente, kar je prineslo v svet
silicijevih komponent vse prednosti galij-
arzenidnih komponent. 
Srce nove serije osciloskopov je odprt ra-
čunalniški sistem, zasnovan na Windows
operacijskem sistemu. Osnovne merilne
značilnosti so vhodna pasovna širina do
4 GHz, vzorčenje do 20 Gs/s v realnem
času in  dolžina zapisa do 32Mvzorcev.
Ključne Si-Ge komponente so bile torej
razvite pri IBM. Te omogočajo enako
nizek nivo šuma kot pri starih modelih ne
glede na povečano hitrost zajema
vzorcev.
TDS-7000 družina osciloskopov omogo-
ča zajem do 400.000 "preletov" v sekun-
di, kar je več kot dvakrat več glede na
prejšnjo generacijo. Taka frekvenca po-
novitev ("capture rate") zelo povečuje
možnost zaznave nenadnih sprememb,
kot so tranzienti in podobno.
Poleg Windows okolja lahko uporabnik
krmili osciloskop tudi preko klasičnih kon-
trol na desni strani zaslona, kot je to pri
osciloskopih v navadi. Poleg LCD zaslo-
na, občutljivega na dotik dovoljuje TDS-
7000 tudi priklop miške in tipkovnice
preko USB vmesnika. A
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Inteligentne zgradbe

SISTEM INTELIGENTNE ZGRADBE
8. STROKOVNO POSVETOVANJE 3. OKTOBRA 2000 

NA SEJMU SODOBNE ELEKTRONIKE V LJUBLJANI

OOsmo posvetovanje o sodobni gradnji bo vneslo
novosti v dosedanji sistem. Novosti so predvsem
v novem  pristopu v upravljanju naselij, ki ga pri-

naša Internet. Dosedanja načela celovitega pros-
torskega načrtovanja in graditve infrastrukture za
sodobna naselja se dopolnjuje z zahtevo, da morajo biti
vsi deli regije in naselij medsebojno infrastrukturno
informacijsko in upravljalsko povezani. 

Avtor: Franc �le, Gospodarska zbornica Slovenije

Odprti sistemi upravljanja in kompatibil-
na programska oprema olajšujejo sodelo-
vanje med organizacijskimi sistemi in om-
ogočajo integralno upravljanje naprav v
infrastrukturi naselij in v objektih. Enako
se tudi poslovno upravljanje izvaja inte-
gralno po enakih načelih in postopkih za
celotno naselje. Brezžični telekomunika-
cijski sistemi omogočajo integracijo polju-
bnega števila enot v skupno upravljanje.

Evropsko okolje razvija kompleksno upra-
vljalsko infrastrukturo in  javni ter privatni
sektor jo ažurno uvaja. Slovenski konzul-
tanti, svetovalni inženirji in javni sektor se
pred pomembnimi odločitvami, katere in-
frastrukturne sisteme naj se razvijajo, da
bo Slovenija kot celota imela sodobno
komunikacijsko in uravljalsko odprto okol-
je .  

Metode prostorskega planiranja in grad-
nje klasične komunalne infrastukture se
dopolnjuje z sistemi integralnega uprav-

ljanja vseh delov infrastukture. Upravljal-
ski sistemi  in moderne telekomunikacije
so načrtovane za velike sisteme in tej us-
meritvi sledi tudi Slovenija. 

Dosedanjo prakso gradnje brez upošte-
vanja prostorskega razvojnega načrta in
brez celovitega pristopa v izgradnjo inte-
gralne infrastrukture se spreminja v nov
sistem prostorskega planiranja s sodobni-
mi odprtimi upravljalskimi sistemi. Ti omo-
gočajo racionalno upravljanje, zmanj-
šujejo stroške delovanja infrastukture in
povečujejo sposobnosti članov infrastuk-
ture. 

Strokovnjaki in politiki bodo predstavili
programe za razvoj sodobne infratukture
v internetni dobi in tehnične zahteve za
sodobne objekte, posebej v javnem sek-
torju. Združenje za inženiring pri GZS va-
bi strokovnjake, da se vključijo v program
posveta in strokovne skupine za razvoj
sistema inteligentne zgradbe. A
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PRIPOMOČKI - Daljinsko upravljanje programov

DDandanes že težko najdemo elektronsko napra-
vo brez vgrajenega daljinskega nadzora.
Televizije, videorekorderja, radia, klime... si

ne moremo predstavljati brez pilota. 'Vse za udobje'
je moto in način razmišljanja tako proizvajalcev kot
uporabnikov zgoraj omenjenega. Pri računalniku je
stvar nekoliko drugačna. Načrtovalci stoterih različic
mišk in tipkovnic se raje odločajo za kabelsko
povezavo zaradi prednosti, ki jih le ta ponuja. Pa
vendar bi bilo v nekaterih trenutkih zaželjeno, da

sta omenjena pripomočka odklopljena oz. najmanj kar, skrita očem. Samo
predstavljajte si sejmišče, kjer obide vaš razstavni prostor tisoče oči (in
rok) dnevno, računalniki na katerih so imate razno dokumentacijo in
pripravljene predstavite, pa so izpostavljeni mimoidočim. Vendar, kakšna
je alternativa?

Avtor: Sebastjan Dobnik, Radius d.o.o., Ljubljana

PC remote - vse za udobje

'PC remote' je izdelek slovenskega pod-
jetja Radius d.o.o. in je rešitev, ki vam
daje mobilnost in nadzor nad računal-
nikom. Preko univerzalnega IR oddajnika
lahko upravljate kurzor miške, in pritiskate
v naprej določene sekvence tipk na tip-
kovnici. Sprejemnik se priklopi na prosta
RS232 vrata računalnika, od koder se
tudi napaja, v ozadju računalnika pa je
zagnan majhen prikrit program, ki anal-
izira vhodne signale in pri prepoznavi
aktivira programirano sekvenco. 

Oddajnik
V aplikaciji 'PC remote' je uporabljen
standardni univerzalni IR oddajnik. Tipke
(25 tipk x 4 nivoji) so majhne a pre-
gledne, saj so barvno razporejene po
funkcijah. Domet samega oddajnika je do
5m, vendar je sprejem programsko
izboljšan, tako da deluje na vsaj 2x večje
razdalje. Oddajnik se napaja preko ba-
terije CR2025 (button batery), ki mu ob
zmerni uporabi zagotavlja vsaj leto dni

delovanja. Oddajnik
je majhen

(dimenzi-
je: 85 x 55 x10mm) in
lahek, tako da ga v žepu srajce
skorajda ne čutimo. 

Sprejemnik
Kot že povedano se sprejemnik priključi
na prosta RS232 vrata računalnika, od
koder dobi potrebno napetost za delo-
vanje, tako da s samim priklopom ni
težav. Ob sprejemnem senzorju je tudi
svetleča dioda (LED), ki se ob sprejemu
vklopi. Majhne dimenzije sprejemnika (2
x 1 x 1cm) pa ga naredijo skoraj neopaz-
nega.

Programska oprema
Srce celotne aplikacije je seveda prog-
ramska oprema združljiva z Windows95
ali boljšimi, ki v ozadju pritajeno spreje-
ma ukaze in jih spreminja v uporabniško
določene ukaze tipkovnici in miški.
Oddajnik ima 25 x 4 možnih kombinacij,
skupaj torej 100 različnih tipk. Četrti nivo
je rezerviran za delo z miško in stan-
dardne tipke (Enter, ESC, presledek,
page up, down,...), ostali trije nivoji pa so
prosti in jih lahko določi uporabnik sam
za potrebe vodenja določene aplikacije.
Vsaka tipka na pilotu ima 3 stanja in
sicer:
- KeyDown (ko uporabnik prvič pritisne

tipko),
- KeyPress (ko je tipka pritisnje-
na),
- KeyUp (ko uporabnik spusti
tipko),
sekvence tipkovnice pa se lahko

pripnejo na katerokoli od treh
omenjenih dogodkov. Vse nas-

tavitve tipk lahko shranite v knjižnice
ukazov, osnovnemu paketu pa so že

dodane knjižnice za delo z MS Power-
Point-om, Excel-om, Word-om, Internet Ex-
plorer-jem, Netscape-om in WinAmp-om.
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anizacijo. Zvočne efekte lahko z lahkoto
onemogočimo, tako da ne motijo vašega
dela (slika zgoraj levo).
Elegantno je rešena tudi povečava
dometa oddajnika (Enhanced IR Range),
ki ga poveča za več kot 2x. Oddajnik ob
pritisku na tipko oddaja določene kode,
ki pa so sprejemniku z večanjem razdalje
vse bolj medle. Tako slednji računalniku
ne posreduje pravih ukazov. Vsake toliko
časa (govorimo o desetinkah sekunde)
pa sprejemnik le razpozna in pošlje v ob-
delavo pravi ukaz. Ko je ukaz prepoznan
se aktivirajo procedure, ki držijo izbrani
ukaz aktiven toliko časa dokler sprejem-

Vodnje miške se vrši s šestimi
tipkami. Tu so torej smerne tip-
ke, kjer kurzor pospešuje dok-
ler imamo pritisnjeno tipko in
je na samem začetku dovolj
počasen, da ga lahko centri-
ramo do pike natančno. Delu-
jeta tudi obe, leva in desna
tipka miške. DvoKlik (Double-
Click) pa lahko aktiviramo
standardno, s hitrim pritiskom
na levo tipko, določen pa je
tudi programsko in sicer, po
spustu leve tipke, če je le ta
pritisnjena dlje kot pol sekun-
de. Celotna procedura se sliši
težka, a je dovolj enostavna,
da se je privadimo v parih minutah. Pro-
gram za upravljanje ne komunicira z go-
nilnikom za miško temveč neposredno z
Okni (Windows), tako da upravljanje de-
luje ne glede od Proizvajalca, modela in
izvedbe miške. 
Kot zanimivost naj povem, da smo preiz-
kusili zagon računalnik brez priključene
miške. Okna takoj po zagonu sporočijo,
da je ne najdejo, ko pa se naloži 'PC re-
mote' deluje krmiljenje glodalca brez pro-
blema. Zanimivo deluje tudi zvočna pod-
pora, kjer se sliši vsak pritisk na tipko, za
premikanje miške pa se iz zvočnikov sliši,
kot da po ekranu premikamo težko meh-

nik sprejema informacije (četudi nepravil-
ne), in se prekine ob spustu tipke na pilo-
tu.
V programski ponudbi sta dva paketa in
sicer osnovni, ki je namenjen uporab-
nikom in dobro dokumentirano SDK
razvojno orodje s katerim lahko pro-
gramerji v Visual Basic-u (verzija 5 ali
več) razvijajo svoje aplikacije.
Če na kratko povzamem je 'PC remote'
zanimiv pripomoček, ki vas bo 'odvezal'
od računalnika namenjen tako za
domačo, predvsem pa strokovno rabo,
narejen po naslovnem sloganu 'vse za
ugodje'. A

James Bond in Control Technique
Informacije: PS d.o.o., Logatec

Controll Techniquesov "nenavadni te-
am" je oddelek, ki je bil 16 let nazaj us-
tanovljen za zadovoljevanje potreb raz-
ličnih koncertov in drugih prireditev pri
pripravi odrov in drugi logistiki, vendar
so se spoprijeli tudi z zahtevami holly-
woodskih filmarjev pri pripravi posebnih
efektov, ki jih je moč doseči s pomočjo
avtomatizacije. Javni agent 007 v filmu
"Tommorow never dies"
v nekem prizoru s part-
nerko skoči v globino
(kakih 15 nadstropij), pri
čemer njun padec ub-
laži ogromen plakat, ki
ga med padanjem para-
ta in tako preživita pa-
dec na tla. Podjetje je
dobilo 2-3 tedenski rok
za izdelavo opreme, ki
so jo morali dostaviti v
Bangkok na snemanje.
Odločili so se za rešitev

z dvema računalniško upravljanima škrip-
cema z jekleno vrvjo.
Glavni problem je bilo zapletanje vrvi pri
odvijanju, ker je bila zahtevana hitrost na
meji možnega. Za nadzor škripca so za-
to izbrali Unidrive z vdelanim UD70 soft-
logic modulom. Na škripcu je bil poseb-
en rotacijski enkoder, ki je bil povezan na
UD70.

UD70 je tako lahko v vsakem trenutku
držal kabel ravno toliko zategnjen med
odvijanjem, da se ni začel zapletati.
Dosežena hitrost odvijanja je bila 4.5
m/s brez kakršnihkoli problemov pri
odvijanju, pri tem pa je Unicode pri
vsakem spustu ustavil breme v natanko
istem položaju. A
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NADZORNI SISTEM PORABE PITNE
VODE V LUKI KOPER

Avtor: Borut Mu�eniè, univ.dipl.ing.

AVTOMATIZACIJA: Nadzorni sistem porabe vode v Luki Koper

LL
uka Koper d.d. ima zaradi svoje prostorske razširjenosti,
poleg ostale infrastrukture, zelo razvejano vodovodno
omrežje. Obseg le-tega znaša približno 40 kilometrov.

Spremljanje porabe pitne vode je smiselno iz dveh razlogov:
spremljanje stroškov po posameznih enotah (profitnih centrih)
ter kar se da hitro ugotavljanje morebitnega puščanja in
odpravo le tega.  Ob predpostavki, da imamo na Obali naj-
dražjo vodo v državi in da imamo v Luki Koper povprečno 30
puščanj letno, je zlasti slednji še posebej pomemben.

V ta namen je bil izgrajen računalniško
podprt sistem nadzora porabe pitne
vode. S tem se je reakcijski čas, to je čas
od ugotovitve puščanja, pa do zaprtja
ventila, bistveno zmanjšal. Ta je pred leti
znašal tudi nekaj tednov, sedaj pa je ta
čas pogostokrat krajši od ene ure. Zato
je, ekonomsko gledano, investicija v ta
namen več kot upravičena.

Na luškem vodovodnem omrežju je bilo
za ta projekt vgrajenih 12 magnetno/in-
duktivnih števcev podjetja Turbo Messte-
chnik. Ti so vgrajeni na pomembnejših ce-
vovodih in vodovodnih odcepih. Jedro
celotnega sistema predstavlja Intelov mik-
ro kontroler 80C535. Ta mikro kontroler
(v nadaljevanju µC) ima šest I/O paralel-
nih portov ter osem analognih vhodov, na
katerih lahko izvajamo A/D konverzijo.

Prvi izmed Intelovih µC je povezan nepo-
sredno s krmilnikom magnetno/induk-
tivnega, kot prikazuje spodnja slika 1.

Krmilnik ima tokovni izhod 0-20mA. Vred-
nost toka v tokovni zanki je sorazmerna
trenutnemu pretoku pitne vode skozi
merilnik. Ta tok najprej pretvorimo v na-
petost s pomočjo I/U pretvornika. Nape-
tost nato vodimo na enega izmed osmih
analognih vhodov µC, ki to napetost
vzorči, vrednost vzorčenja pa poleg
oznake števca pošlje po prenosni poti do
sprejemnega µC. Program, vpisan v spre-
jemnem µC, najprej preveri oznako štev-
ca in če je ta pravilna, sprejme še vzor-
čno vrednost napetosti.

Prenosna pot, to
je pot od oddaj-
nega µC,  ki se
nahaja v nepo-
sredni bližini ma-
gnetno induktiv-
nega števca, pa
do sprejemnega
µC je različna.
Odvisna je od ra-
zdalje med posa-
meznim števcem
in osebnim raču-
nalnikom na kate-
rem se izvaja na-
dzor porabe pit-
ne vode. Ta raču-
nalnik se pri nas
nahaja v vodoin-
stalaterski delav-
nici. Najbližji šte-
vci so z nadzorn-

KrmilnikKrmilnik
I/UI/U

pretvornikpretvornik
OddajniOddajni

µCµC
SprejemniSprejemni

µCµC
CentralniCentralni

µCµC

MagnetnoMagnetno
induktivniinduktivni

števecštevec

PrenosnaPrenosna
potpot0-5 V0-5 V

0-20mA0-20mA

Oddajni

µC

Optièni

modem

Sprejemni

µC

Optièni

modem

RS 232
Tx

Tx

Rx

Rx

RS 232

Mnogorodovno

optièno vlakno

Slika 1: Povezava oddajnega, sprejemnega in centralnega µC

Slika 2: Prenosna pot izvedena z mnogorodovnim optičnim vlaknom

Slika 3: Prikaz trenutnega pretoka pitne vode na osebnem računalniku
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im računalnikom povezani preko serijske
RS 232 komunikacije po navadni parici,
nekateri števci so povezani z RS 485
komunikacijo preko telefonske linije, naj-
bolj oddaljeni števci pa so s centrom po-
vezani z optičnim vlaknom. V primeru op-
tične prenosne poti je bil uporabljen asin-
hronski optični modem FOM
5A. Ta modem ima serijski 25-
pinski RS 232 konektor. Omo-
goča nam prenos do 19,2 Kbit
/s s pol ali full duplexno komu-
nikacijo. Poudariti moram, da
je ta modem zelo preprost, v
praksi pa se je izkazal za zelo
zanesljivega. Povezavo med
oddajnim in sprejemnim µC v
primeru optične prenosne poti
prikazuje slika 2.

Sprejemni µC nam torej spre-
jme številko števca ter vzorčno
vrednost napetosti, ki je soraz-
merna trenutnemu pretoku
pitne vode na izbranem
števcu. To vrednost napetosti
nato vodimo v centralni µC.
Na njega lahko priključimo

osem števcev hkrati. Glavne naloge cen-
tralnega mikro kontrolerja so naslednje:
l sprejemanje in izračunavanje povpreč-

ja šest minutnega vzorčenja
l shranjevanje podatkov po posamez-

nih števcih za zadnjih 25 dni
l komunikacija z osebnim računalnikom
Končen prikaz trenutnega pretoka pitne
vode na osebnem računalniku prikazuje
slika 3.

Program za prikazovanje je napisan v
Visual Basicu zaradi prijaznejšega dos-
topa do uporabnika. Omogoča nam kon-
tinuirano spremljanje trenutnega pretoka
pitne vode na vseh števcih hkrati, oscilo-

gram pretoka vode trenutno izbranega
števca, diagram porabe pitne vode za
izbrani dan, kumulativo dnevne porabe,
omogoča pa nam tudi statistično obdela-
vo podatkov ter prikaz letne in mesečne
statistike po posameznih števcih v numer-
ični in grafični obliki.
Za konec naj omenim še to, da je prikaz
trenutne porabe vode povezan tudi z
našo dežurno službo, kjer se ob vsakem
nepredvidenem povečanju porabe vode
sproži alarm, hkrati pa se obvesti za to
pristojno službo.
Na ta način smo uspeli puščanja vode in
s tem odtekanje denarja zmanjšati na naj-
manjšo možno mero. A
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REGULATOR ELTEC
Regulator daljinskega ogrevanja ELTEC,
ki je nastal v sodelovanju s podjetjem
SILON, vsebuje najnovejše dosežke mik-
roprocesorske tehnike in je izdelan za up-
ravljanje toplotnih postaj v sistemih daljin-
skega ogrevanja. 

Lastnosti regulatorja ELTEC:
Ø krmiljenje do treh ogrevalnih krogov in

enega kroga priprave sanitarne tople
vode,

Ø uporabniku prijazen prikazovalnik v
slovenskem jeziku,

Ø možnost neposredne priključitve raču-
nske enote toplotnega števca (M-Bus
vhod),

Ø možna je priključitev na industrijsko
mrežo LonWorks,

Ø samostojno obratovanje ali priključitev
v sistem daljinskega nadzora in uprav-
ljanja, ki omogoča optimizacijo siste-
ma daljinskega ogrevanja,

Ø popolno daljinsko vzdrževanje: para-
metriranje in nove verzije programov
preko podatkovne linije,

Ø natančno merjenje temperatur in naj-
boljše regulacijske strategije,

Ø spominski modul (DataLogger), omo-
goča nastavljivo frekvenco vzorčenja
vseh podatkov v regulatorju in arhivira-
nje na različnih nivojih sistema za kas-
nejše analize in poročila. Format po-
datkov je kompatibilen z Microsoft Of-
fice orodji.

Ø RS 232 vmesnik,

PRENOS PODATKOV
Ključna naloga pri načrtovanju sistema je
izbira medija za prenos podatkov. Žični
prenos podatkov je najenostavnejša in
najcenejša rešitev, vendar je v glavnem
mogoča le pri novih projektih, kjer komu-
nikacijska žica teče ob vročevodnih ce-
veh. V starih vročevodnih sistemih to ni
pravilo, zato se takrat uporablja druge
načine prenosa podatkov. Sistem ELTEC-
Mulej zato omogoča naslednje načine
prenosa podatkov:
Ø direktna kabelska povezava (novo-

gradnje vročevodov), telefonska linija,
kabelski sistem,

Ø brezžični prenos podatkov (GSM mo-
bilno telefonsko omrežje, radijska zve-
za).

Toplotne postaje so v daljinski inteligentni
sistem upravljanja povezane na osnovi
internet/intranet/infranet tehnologije TCP
/IP. Komunikacija med centrom vodenja
in lokalnimi postajami je tako neodvisna
od medija prenosa podatkov. 

NADZORNI CENTER
Temeljno vodilo pri izbiri in razvoju
SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) sistema je bilo omogočiti
uporabnikom sistema integracijo pro-
cesne informatike z ostalimi segmenti
informacijskih sistemov in jim zagotoviti
odprte, prilagodljive in multimedijsko
podprte vmesnike do merjenja para-
metrov in upravljanja procesa.

Ø možnost priključitve LONWORKS inte-
ligentnih senzorjev,

Ø možnost zveznega in diskretnega krmi-
ljenja regulacijskih ventilov,

Ø možnost priključitve Pump Managment
System,

Ø 12 relejskih izhodov, 
Ø 8 digitalnih vhodov,
Ø 8 temperaturnih vhodov, 4 analogni

vhodi (4 .. 20 mA, 0..10V),
Ø kompaktna izvedba.

VV
prispevku je predstavljen delujoč sodoben
sistem daljinskega nadzora in upravljanja
toplotnih postaj. Sodoben regulator, re-

zultat lastnega razvoja, omogoča zajem vseh
potrebnih podatkov z naprav v toplotni postaji,
vključno s toplotnim števcem in ostalimi senzor-
ji v prostoru toplotne postaje, hkrati pa omo-
goča upravljanje z vsemi parametri toplotne
postaje. Uporaba tehnologije LONWORKS®
omogoča enostavno razširitev možnosti nadzo-
ra in upravljanja tudi na ostale segmente hišne

avtomatizacije. Predstavljene so rešitve za žični in brezžični prenos
podatkov ter funkcije nadzornega računalnika. 
V sestavku je obravnavana problematika na področju daljinskega
nadzora in upravljanja toplotnih postaj. Prikazana je izvedena
rešitev in podane so razvojne smernice. 
Ključne besede: daljinsko ogrevanje, toplotna postaja, daljinsko
upravljanje, regulator, LONWORKS®, M-bus, TCP/IP, ...

Avtor: Miha Erklavec***,  Jo�e Torkar**, Marjan Robiè* Nadaljevanje...

SISTEM DALJINSKEGA NADZORA IN
UPRAVLJANJA TOPLOTNIH POSTAJ
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Programski paket v nadzornem centru se
imenuje SCADA ELTEC. Prednosti pro-
gramske opreme so cenenost, enostavno
oblikovanje želenega sistema ter upravl-
janje z njim, izredne možnosti daljinskega
upravljanja (preko SCADA sistema ali
preko telefona s tonskim izbiranjem),
prenos podatkov preko modema, interne-
ta ali intraneta, možnosti upravljanja z
alarmnimi sporočili, odličen grafičen
prikaz ter povezljivost z drugimi programi
(npr. Microsoft Excel). Glavna prednost
programskega paketa pa je njegova pod-
pora LONWORKS in mrežni tehnologiji.
Izdelan je za velike in male sisteme, delu-
je v operacijskih sistemih Windows
95/98 in NT4. Arhitektura odje-
malec/strežnik omogoča vplivanje odje-
malca na strežnik od kjerkoli z mreže.
Priključek na mrežni strežnik omogoča
končnim uporabnikom priključitev na
SCADA ELTEC, spremljanje procesov in
spreminjanje nastavitev preko obstoječe-
ga spletnega brskalnika (npr. Internet
Explorer). Vsak upravljavec omrežja
ima možnost neodvisnega in samostojne-
ga nadgrajevanja  sistema z novimi ele-
menti ali celotnimi sklopi, določati limite
alarmov in preusmerjati poročila na
enega izmed podprtih in dostopnih medi-
jev. Če upravljavec omrežja ne potrebuje
tovrstne  fleksibilnosti, se lahko odloči za
cenovno ugodnejšo kompaktno varianto
nadzornega sistema, ki na nivoju para-
metriranja in upravljanja nudi enake mož-
nosti. In nenazadnje, programski paket je
v slovenščini.

INTEGRACIJA S POSLOVNIM 
SISTEMOM

Moderni sistem za nadzor in upravljanje
vročevodnih omrežij in toplotnih postaj
mora upravljavcu nuditi vse potrebne in-
formacije za sprotno odločanje, izdelavo
planov obratovanja in kasnejšo analizo
le-teh. Arhiviranje in obdelava podatkov
omogoča sprotno ali kasnejšo izdelavo
različnih analiz (dinamika gibanja ključ-
nih parametrov obratovanja, izračuni iz-
koristkov kotlov, lastne rabe energije, kro-
nologija alarmov in dogodkov, ugotavl-
janje obsega proizvodnje po strukturi in
količini porabe goriv in električne energi-
je, obratovalne ure, obračuni, kalkulacije,
plani, ...), ki so lahko podlaga za spreje-
manje različnih poslovnih odločitev. Sis-
tem ponuja veliko bazo podatkov, ki so
zanimivi vsem udeležencem v poslovno
informacijskem sistemu. Predvsem tistim, ki
so odgovorni za vodenje in poslovanje

podjetja. Vse to nam omogoča enostav-
na povezava programskega paketa EL-
TEC z obstoječimi programskimi paketi v
podjetju (SQL Server, ...). 

ALARMIRANJE  
K načrtovanju alarmnih sporočil je
potrebno pristopiti izredno skrbno. Pogoj
za učinkovito organiziranje alarmnih
sporočil je odlično poznavanje upravl-
janega sistema. Vsebovati morajo le
ključne podatke za ključne nepravilnosti v
sistemu. Sporočila morajo biti jasna in
priti do pravih prejemnikov v čim krajšem
času. Programski paket ELTEC-Mulej
omogoča izredne možnosti upravljanja z
alarmnimi sporočili: faks, e-mail, pagerji,
GSM telefoni, drugi PC-ji s programskim
paketom ELTEC - preko mreže ali mode-
ma).

ZAŠČITA OPREME
Komunikacijski vmesnik je načrtovan v
skladu z zahtevami EMC (Electro Magne-
tic Compatibility), kot tudi proti statičnim
motnjam ESD (Electro Static Discharge).
Upoštevana so navodila proti vibracijs-
kim in mehanskim motnjam. Digitalne iz-
hodne točke imajo relejsko ločitev. 
Komunikacijski vmesnik je preizkušen po
naslednjih standardih in nivojih.

Tabela 1

RAZVOJNE SMERNICE
Internet tehnologija je poleg osebnih
računalnikov in poslovnih sistemov
povezala v svetovni splet tudi omrežja za
procesno vodenje. Uporabnikom je že
omogočen stik z napravami, ki jih upora-
bljamo in srečujemo vsakodnevno. Na
podoben način, kot je intranet postal
podaljšek interneta na poslovnem podro-
čju, so tudi omrežja za nadzor procesov
ali infranet omogočila pretok podatkov in
ukazov od koderkoli kamorkoli in od kog-
arkoli komurkoli. V bližnji bodočnosti
lahko pričakujemo, da bomo odbirali po-
datke in krmilili procese preko inteligent-
nih toplotnih števcev, črpalk, senzorjev,
ventilov,... direktno preko LonWorks omre-
žja s pomočjo TCP/IP protokola, brez

vmesnih krmilnikov. Razvojne možnosti so
neomejene, možnih aplikacij je veliko, na
nas pa je, da jih koristno uporabimo.
Temeljna načela, ki nas vodijo pri nadalj-
njem razvoju sistema pa so: človeku prija-
zen, enostaven, učinkovit in cenovno opti-
malen sistem.

ZAKLJUČEK
Na področju daljinske energetike je pri-
dobivanje kupcev vedno bolj podvrženo
tržnim zakonitostim. Uspeh distributerjev
toplotne energije je v največji meri odvi-
sen od poznavanja, zadovoljevanja in
ugotavljanja stopnje zadovoljevanja po-
treb in želja porabnikov, kar udejanja os-
novni koncept marketinga. Le-ta jim zago-
tavlja uspešno poslovanje, nadaljnji raz-
voj ter zadovoljitev potreb zaposlenih na
višji ravni. Prodajati je potrebno ugodje in
udobje. Tu pa ima dobra in pravočasna
informacija neprecenljivo vrednost. 

Predstavljeni sistem ELTEC-Mulej omogo-
ča celostno optimizacijo sistema, od grel-
nega telesa do kotla v toplarni ter s tem v
veliki meri racionalizira uporabo toplotne
energije in izboljša kakovost uslug. Sistem
daljinskega nadzora in upravljanja
ELTEC-Mulej je v celoti rezultat domače-
ga znanja in vsebuje komponente kot so:
kompaktne toplotne postaje KTP BLED,

elektronski regulator daljinskega ogre-
vanja ELTEC ter SCADA ELTEC. Vse kom-
ponente sistema so slovenskega porekla,
upravljanje z njimi poteka v slovenskem
jeziku, servis in tehnična podpora za
celoten sistem pa sta združena na enem
mestu v podjetju ELTEC MULEJ.

LITERATURA

[1] http://www.imagecontrol.co.uk
[2] http://www.echelon.com
[3] http://www.LONMARK.org

Opomba:
* JEKO-IN d.o.o., Jesenice
** EL-TEC MULEJ d.o.o., Bled
*** SILON d.o.o., Ljubljana

EN test Opis Stopnja odpornosti
EN61000-4-2 ESD Nivo 4
EN61000-4-3 Obèutljivost na radiacije Nivo 3
EN61000-4-4 Burst Nivo 4
EN61000-4-5 Surge Nivo 4
EN61000-4-6 Prevodnost RF imunitete Nivo 3
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Komisije so ločene na več področij od
katerih so najpomembnejše:
Ø Ogrevanje in prezračevanje (HVAC)

kjer usklajujejo delovanje elementov
za avtomatizacijo, klime, ogrevanje in
prezračevanja. Ta skupina je potrdile
elemente za konvektorje, temperatur-
ne senzorje, senzorje vlage, prezrače-
valne naprave in podobno.

Ø Osvetlitev, kjer usklajujejo elemente za
avtomatizacijo luči, senzorje prisotnos-
ti, gibanja osvetljenosti in podobno.

Ø Protipožar, kjer usklajujejo elemente
za požarno javljanje, javljalci dima,
požara, signalne naprave in podobno

Ø Dvigala ozirome vertikalni transport,
kjer usklajujejo delovanje dvigal, nad-
stropna elektronika, pogonski motorji,
dvigalna elektronika.

Ø Transport, kjer usklajujejo delovanje
naprav v železniškem transportu, sig-
nalne naprave, vagoni, zavore in
podobo.

Ø Polprevodniki, ki so posebna grupa za
standardizacije elementov za avtoma-
tizacijo proizvodnje polprevodnikov.

Ø Integracija, ki je grupa namenjena za
usklajevanje vseh ostalih grup, prever-
janje objektov in sporočil, da se res
zagotovi odprtost in "interoperabil-
nost".

Izdelki posameznih grup so opisi spreme-
nljivk, ki jih mora posamezni objekt vse-
bovati. Spremenljivke so ločene na obve-
zne (morajo biti del objekta), neobvezne
(lahko so del objekta, ni pa nujno). Za ne-
obvezne velja, da če so del objekta mo-
rajo biti točno označene in samo take kot
so predpisane. Poleg teh spremenljivk la-
hko objekt vsebuje tudi spremenljivke, ki
jih doda posamezni proizvajalec. Tu ni tr-
dnih predpisov kakšni morajo biti. Proiz-
vajalec mora samo poskrbeti za dokume-
ntacijo ter vse potrebne datoteke za ne-
moteno delovanje in instalacijo modulov.
LonMark organizacija skrbi tudi za pre-
verjanje ali so posamezni elementi res na-
rejeni po predpisih, ki jih določajo posa-
mezne skupine. Znak LonMark pomeni,
da je izdelek res "interoperabilen in ga je
možno povezavati v odprta omrežja.
Poleg tega skrbi organizacija LonMark
tudi za promocijo podjetij in njihovih
izdelkov. Lonmark se udeležuje sejmov,
izdeluje oglase in publikacije. Poleg tega
skrbi tudi za stike z organizacijami za
standardizacijo. 
Lontalk protokol je od lanskega leta na-
prej del standarda EIA/ANSI 709.3 -
1999. V Evropi je LonWork del standar-

PP
ariz, 18-19 maj.  V tem času se je odvilo re-
dno letno srečanje organizacije LonMark.
LonMark je neodvisna organizacija, ki skr-

bi za standardizacijo in usklajevanje mrežnih
spremenljivk in objektov odprtega "interopera-
bilnega" sistema. Organizacija je bila ustanov-
ljena leta 1994 in ima že preko 400 članov. Po-
glavitna naloga članov, je da sodelujejo v posa-
meznih komisijah, kjer usklajujejo načine ko-
munikacije, tipe mrežnih spremenljivk in Lon-
Mark objekte za posamezne elemente

Avtor: Miha Erklavec, Silon d.o.o., Ljubljana

REDNO SPOMLADANSKO SREČANJE
ORGANIZACIJE LonMark

da CEN-TC 247, kjer podpira vse tri ome-
njene nivoje (nivo izvajalnih organov, kr-
milni nivo in tudi nivo prenosa podatkov).
Na letošnjem pomladanskem srečanjo
bili predstavljeni novi člani Lonmark orga-
nizacije:
q LUCKY GOLDSTAR ELECTRONICS,
JUŽNA KOREJA, kot eden večjih sve-
tovnih proizvajalcev elektronskih naprav
q ENEL ITALIJA, ki je distributor električ-
ne energije v Italiji in dela na projektu da-
ljinskega odčitavanja števcev ter nadzora
v urbanih naseljih
q AT&T ZDA, komunikacijski gigant, ki

nudi storitve na področju telekomunikacij
in bo promoviral LonWorks kot standard
za krmilno omreženje naselij. Letošnjega
pomladanskega srečanja se je udeležil
predstavnik podjetja SILON iz Ljubljane,
ki deluje kot pooblaščeni integrator odpr-
tih omrežij. Predstavnik SILONA je na po-
vabilo organizatorja predstavil enega od
projektov, ki se uspešno izvaja v Sloveniji.
Poleg omenjen je bilo tudi več drugih
predstavitev. Ena najodmevnejših je bila
avtomatizacija poslovne zgradbe na po-
dročju Pariza "La Defanse". Zgradba
obsega dva stolpa po 40 nadstropij in tri
stolpiče po 10 nadstropij. V vsakem nad-
stropju je 1.600 m2 poslovnih prostorov.
Zgradba je polno avtomatizirana (ogre-
vanje, hlajenje, osvetlitev, dvigala, nad-
zor dostopa, zasilna razsvetljava, proti-
požarni nadzor). Kot najustreznejši sistem
je bil izbran odprti LonWorks sistem. V
zgradbi je vgrajenih preko 15.000 raznih
modulov podprtih z LonWorks tehnologi-
jo različnih proizvajalcev.
Drugi zelo odmevni dogodek je bilo naz-
nanilo povezave podjetja ECHELON in
podjetja ENEL iz Italije. Podjetji sta pod-
pisali pogodbo, da bo ENEL uporabil
LonWorks tehnologijo za povezavo 27
milijonov domov v Italiji. Poleg osnovne
funkcije, ki je daljinsko odćitavanje štev-
cev bo ENEL, oziroma eno od njegovih
podjetij, nudil tudi dodatne usluge daljin-
skega vodenja in nadzora.
Naslednje redno jesensko srečanje orga-
nizacije LonMark bo v oktobru mesecu v
ORLANDU na FLORIDI kot del prireditve
LonWorld 2000, ki je srečanje vseh upo-
rabnikov LonWorks tehnologije od pro-
izvajalcev aparaturne opreme, proizva-
jalcev programske opreme, pooblaščenih
integratorjev omrežij do končnih uporab-
nikov.

Slika 1: Objekt za nadzor in kontrolo kon-
vektorja A



Avtomatizacija zgradb povezana v omrežje pridobiva v svetu
vse večji pomen. Vedno pogosteje bodo vgrajeni samodejni sis-
temi za nadzor vrat, klasičnih ročnih sistemov pa bo vse manj.
Odločujoča faktorja, ki vplivata na odločitev o vgradnji sodob-
nih avtomatskih sistemov sta zmanjšanje stroškov vzdrževanja in
zviševanje zanesljivosti delovanja.
Na tem področju pa lahko nekaj prispeva tudi TORMAX. S TOR-
MAX UNINET/UNICOM kot tudi s TORMAX DIAGNOSTIC
razpolagajo s paleto izdelkov, ki seveda vzdržijo tudi konkuren-
čno primerjavo s svetovnimi proizvajalci. Najmlajša prodajna
uspešnica potrjuje njihov vodilni položaj na področju omreženih
sistemov za nadzor vrat.

Paris La Defense - 
prestižni objekt visokega razreda

TORMAX France je pridobil v sodelovanju z GLS-Team v
Bulachu pomemben projekt za TORMAX. Nedvomno je bil za
pridobitev posla odločilen faktor neproblematična integracija
TORMAX-ovih vratnih pogonov v hišno napeljavo bazirano na
LON-vodilu. 
Odlična arhitektura prihodnjega ”Tour Hines” sredi utripa pos-
lovnega centra je osnova za nova merila takšnih projektov.
Sveda gre ob tej priložnosti zahvala za posebne prispevke vsem
sodelujočim na tem zahtevnem projektu avtomatizacije
inteligentne zgradbe.

SISTEM AVTOMATIZACIJE 
Paris La Defense

Cela 40 nadstropna, 150 metrov visoka stavba z imenom BB6,

”Paris La Defence” temelji na LONWorks vodilu. Graditi so jo
pričeli pred približno desetimi meseci, v letošnjem aprilu pa naj
bi jo končali. V celi zgradbi je 11.000 vozlišč od tega 3.500 za
nadzor klimatizacije, kjer so uporabljeni krmilniki Johnson
Controls, 3.000 vozlišč pa za nadzor razsvetljave. V vsakem
nadstropju se nahajajo štiri stikalne omare, ki so ravno tako
povezane z LON-vodilom. V zgradbi je še 16 velikih klima
naprav proizvajalca SPI - Francija in trije krmilniki za razne sen-
zorje proizvajalca Schneider.
Celotno upravljanje in nadzor zgradbe je izvedeno s šestimi PC
računalniki preko Ethernet omrežja. Vsako sedmo nadstropje
ima I-LON-Router, vsak od njih pa še en LON-Router filter. 
V vsakem nadstropju so vse naprave na LON-vodilu. Za sprem-
ljanje bivalnih pogojev so uporabljeni po štirje senzorji tempera-
ture, štirje senzorji za svetlobo ter šest senzorjev prisotnosti v vsa-
kem nadstropju. Za nadzor in upravljanje električne energije so
uporabljeni trije PLC-ji, en PLC pa je uporabljen za nadzor vode.

Poglejmo še, kako je pri celotni avtomatizaciji zgradbe zasto-
pan TORMAX: za nadzor in upravljanje vrat so uporabili 83
TORMAX TEP z LON vmesnikom TORMAX UNICOM, ki so
integrirani v celotno LON omrežje.

TORMAX projekti
Paris La Defense seveda ni prvi projekt, ki so ga izvedli pri TOR-
MAXU, saj imajo že kar nekaj svetovno znanih referenc.
Omenimo prvi večji sistem, ki ga je od TORMAX-a kupilo pod-
jetje STAP GmbH in ga je vgradilo na letališče ”Hahn” v
Frankfurtu. TORMAX UNINET nadzira in krmili 9 TORMAX TEP-
FRW vrat. Za pravočasno obveščanje in spremljanje dogodkov
je uporabljen diagnostični sistem TORMAX DIAGNOSTIC, ki
pravočasno obvešča mobilno varnostno službo.
Drugi večji projekt je glavna železniška postaja v Baslu v Nem-
čiji, kjer upravlja podzemne garaže.
Pravkar pridobivajo tudi novo naročilo za  TORMAX UNINET:
letališče Auckland na Novi Zelandiji. Tu bo UNINET uporaben
posebno za servisne službe. Okvare se bod o namreč obdelo-
vale s TORMAX DIAGNOSTIC sistemom in sporočale neposred-
no  TORMAX Servisu.

TORMAX NOVOSTI
Posodobljena verzija TORMAX UNINET II bo nared letos jeseni.
Z njim bo možno nadzirati in upravljati tudi druge naprave (TDA,
TORDOR + ročna vrata). Sočasno bo dostopen zmogljiv ”Ser-
vice Screen” za daljinski nadzor.
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TORMAX UNINET
ODLOČILEN PRI VELIKIH PROJEKTIH

Avtor: Aleksander Krivec, Tec d.o.o., Ljubljana

Da je sistem TORMAX Uninet zanesljiv
in sodoben sistem za nadzor vrat po-
trjuje tudi dejstvo, da je z njim opre-

mljena ena največjih novogradenj v Pa-
rizu, sklop poslovnih stavb ”La Defense”,
ki obsega dve 40-nadstrobni stolpnici in
tri 10-nadstropne stolpiče. Med več kot
11.000 nadzornimi sistemi se je tako
znašel tudi sistem TORMAX Uninet.

Slika 1: Pogled na poslovni center ”La Defense” med gradnjo A
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Logični krmilni 
modul LOGO!

SIEMENS je s krmilnim modulom LOGO! tržišču prvi pred-
stavil produkt, ki popolnoma nadomešča klasična kon-
taktorsko časovno relejska ožičenja s pomočjo programa-

bilne logike. Prednosti reševanja preprostih problemov s po-
močjo programabljive logike so  več kot očitne in logični modul
LOGO! je že nekaj časa prisoten tudi na našem trgu. Zaradi vse
večjega zanimanja za LOGO! in pritiska konkurence je SIE-
MENS prenovil družine in jim dodal nekaj novih zelo zanimivih
funkcij.

Avtor: Samo Babuder, univ. dipl. in�., Siemens d.o.o., Ljubljana

SIEMENS je v letu 1995 tržišču pred-
stavil svoj novi produkt LOGO!,  prvi to-
vrstni produkt na trgu in s tem postavil nov
standard na najnižjem nivoju krmilnikov.
LOGO! pravzaprav ni krmilnik v pravem
pomenu, saj je bolj podoben progra-
mirljivi logiki, zaradi svojega enostavne-
ga uporabniškega vmesnika, pa je upora-
bo našel na področju, kjer je do tega leta
še vedno vladala klasična ožičena logi-
ka. Zaradi nizke cene je postal še pose-
bej popularen za reševanje manjših
nalog v avtomatizaciji. Na osnovno
družino, ki je imela 6 digitalnih vhodov in
4 digitalne izhode, z možnostjo pro-
gramiranja relacij med njimi in časovnimi
funkcijami, je kaj hitro odgovorila konku-
renca in poslala na trg skoraj identične
izdelke. V nadaljnem razvoju je SIEM-
ENS trgu predstavil še večjo družino, s

podvojenim številom vhodov in izhodov
ter povečanim spominskim prostorom ter
verzijo, ki jo je moč priključiti na AS inter-
face mrežo. 
Vse predstavnike družine se enostavno
programira preko vgrajenih tipk in LCD
prikazovalnika ali s PCjem preko serijske
komunikacije. Za hitro in enostavno kopi-
ranje programa iz enega na drug
LOGO! lahko uporabljamo tudi
cenene EEPROM module, ki nam
lahko služijo tudi za rezervno shran-
jevanje programov ali za tako imeno-
vano "know how" zaščito.
Naslednja novost je bila družina
LOGO! PURE, ki nima LCD prikazovalni-
ka in tipk je še cenejši in onemogoča
poseg v LOGO! med obratovanjem.
Programiranje se izvrši lahko le
preko PCja ali z EEPROM modulom.
Konkurenca ves ta čas seveda ni spala
in je svojim izdelkom dodala še nekaj
več kot je imel LOGO!. Ena pomembne-

jših tovrstnih lastnosti je analogni vhod ali
boljše rečeno vhodni komparator, ki omo-
goča preklope glede na prag vhodne
analogne vrednosti. Odgovor na to pote-
zo se skriva v novi  prenovljeni seriji
LOGO!
Na letošnjem sejmu v Hanovru je SIEM-

ENS predstavil prenovl-

Slika 1: Družina logičnih krmilnikov LOGO!

ali

Sočasni pritisk

Programiranje
Izmenjava podatkov s PC
Zagon programa

Vnos in urejanje programa
Brisanje programa
Nastavitev ure

= Kurzor ”_” è Pomikanje

= Kurzor ”_” è Izbiranje

= Potrditev

= Korak nazaj

Program input
(iz izhoda na vhod)

OPOMBE

Slika 2: Ročno programiranje z menuji

Slika 3: Pomen tipk na krmilniku LOGO!
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jeno serijo LOGO! Basic. Poleg že
obstoječih lastnosti ima nova serija
dodana dva prava analogna vhoda (0

do 10V), ki jih lahko uporabljamo tudi kot
običajne digitalne vhode. 
Vgrajenih ima deset novih funkcij, ki omo-
gočajo še enostavnejše programiranje in
izvedbo posebnih funkcij, ki pridejo prav
v veliko primerih aplikacij. Povečano je
število notranjih spremenljivk, v katere si
lahko shranjujemo vrednosti in povečan
sklad, ki omogoča postavitev več zapo-
rednih funkcij,  med vho-
dom in izhodom, kot jih
je bilo moč doslej. Še
ena zelo pomembna no-
vost je možnost pisanja
raznih tekstov in izpisa
parametrov na LCD pri-
kazovalnik. Najbolj raz-
veseljivo pa je dejstvo,
da kupec vse te novosti
dobi zastonj, saj se ce-
na novih modulov ni
spremenila!
Poleg omenjenih spre-
memb na strojni opremi je prišlo do ob-
čutnih sprememb tudi pri programski op-
remi, ki omogoča hitro, enostavno in pre-
gledno programiranje LOGO! modulov
na PCju, omogoča tiskanje vezalnih shem
in arhiviranje. 
Programska oprema LOGO!Soft Com-
fort V2.0 sedaj omogoča kompleten
razvoj aplikacije na PCju vključno s po-
polno simulacijo. Dodelan je tudi uporab-
niški vmesnik, ki je zelo preprost in učinko-
vit, cena paketa pa občutno nižja!
Z vsemi temi novostmi je LOGO! ostal na
prvem mestu na trgu in se po moči vztra-
jno bliža klasičnim krmilnikom. Kljub te-
mu, da je moč z njim realizirati že kar
rezmeroma zahtevne  operacije v avtom-
atizaciji, pa ostaja zelo preprost za
uporabo. Čas, ki je potreben, da lahko
pričnete z njim reševati različne naloge v
avtomatizaciji ni daljši od dveh ur, v kar
se lahko prepričate, če obiščete dvo urno
brezplačno šolanje, ki ga organizira SIE-
MENS d.o.o. v Ljubljani. 

Delovanje in programiranje
LOGO! modulov

Program se v LOGO! vnaša v obliki fun-
kcijskih blokov, ki jih smiselno povežemo
tako, da tvorijo neko funkcijo med vhod-
om in izhodom. Vnasanje funkcijskih blo-
kov vedno poteka od izhoda proti vhodu,
kar pomeni, da vsak izhod definiramo
preko vgrajenih funkcij na katere vplivajo
vhodne veličine. Vgrajenih je 29 funkcij,
od tega 8 osnovnih logičnih (in, ali...) ter
21 posebnih preko katerih lahko real-

iziramo časovne funkcije, števce, uro real-
nega časa, pulzni generator, analogne
komparatorje ter še mnogo drugih upo-
rabnih funkcij. Ena izmed funkcij pa nam
omogoča izpisovanje sporočil, poljubne-
ga teksta ali spremenjlivk na LCD prika-
zovalnik. Tako lahko med delovanjem iz-
pisujemo tudi analogne vhodne vrednos-
ti. Uporabniški vmesnik, ki nam omogoča
vnos programa  je zelo preprost in se ga
naučimo v nekaj minutah. 
Vsi, ki so jim logične in časovne  funkcije
blizu lahko LOGO! programirajo brez
učenja, s pomočjo tabele, na kateri so pri-
kazane funkcije, ki jih je mogoče upora-
biti. Za vse tiste, ki se še niso srečevali s
krmilniki, programabljivo logiko ali pisan-
jem programov in so probleme reševali s
klasičnim ožičenjem, kontaktorji in releji,
pa so na voljo tabele, ki za neko klasično
rešitev prikazujejo ekvivalentno funkcijo v
modulu LOGO!. S pomočjo teh primerjav
in preko primerov programov je prehod
na programabljivo logiko zelo preprost.
Čas, ki ga uporabnik porabi za učenje je
krajši, kot prihranjen čas pri realizaciji že
prve aplikacije. 
Za prenos programa na drug LOGO!
enostavno vstavimo EEPROM modul v
LOGO!, preko menija izberemo prenos
na EEPROM (slika 4) in s tem prekopi-
ramo program. Postopek ponovimo na
drugem LOGO! modulu in program je
prenešen. Postopek za prenos programov
med LOGO! modulom in PC računal-
nikom je podoben, le da poteka preko
povezovalnega kabla.

Slika 4: V LOGO! lahko prenesemo pro-
gram po kablu (zgoraj) ali pa s posebni-
mi EEPROM moduli

Slika 5: LOGO!Basic
1 - LCD zaslonček
2 - tipkovnica
3 - napajalne sponke
4 - digitalni vhodi
5 - digitalni izhodi
6 - vmesnik za programirne 

module ali serijski kabel

AVTOMATIZACIJA - Krmilniki
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Krmilnik ControlLogix
Novi komunikacijski protokol ”Producer/Consumer",

osnova za krmilnik ControlLogix

ControlLogix krmilni sistem proizvajalca Rockwell Auto-
mation je tudi v Sloveniji na voljo v svojem polnem
funkcijskem obsegu. Če najdemo pri podobnih proiz-

vodih sposobnost večopravilnosti, simbolnega programira-
nja in integriranih funkcij pozicioniranja, pa je svojstvena
značilnost novega krmilnika proti konkurenčnim PLC-jem
vgrajen način komuniciranja znotraj sistema ControlLogix.
Članek opisuje konkreten komunikacijski protokol, ki pove-
zuje posamezne informacijske nivoje opisanega sistema.

Avtor: Andrej Maselj, Tehna d.o.o., Ljubljana

Primerjava LOGO! - klasično
ožičenje

LOGO! je kot nadomestilo za klasično
ožičenje v vseh pogledih boljša rešitev saj
ima veliko prednosti, slabost pa bi težko
našli. Prva prednost je v ceni. LOGO! je
cenovno ugodnejši že pri aplikacijah, ki
zasedajo manj kot 10% njegove zmoglji-
vosti. Če upoštevamo še stroške dela za
izvedbo ožičenja in preprostost ponovitve
aplikacije z LOGO! modulom v primer-
javi s klasičnim rešitvam pa je prihranek
res velik! 
Naslednji pomemben faktor je prihranek
na času. Programiranje je v primerjavi z
ožičenjem veliko hitrejše, ponovitve apli-
kacij pa ne zahtevajo dodatnega časa.
Poleg tega ne prihaja do napak slabega
ožičenja, mehanskih poškodb ožičenja
med delovanjem, sprememba ožičenja je
preprosta in hitra. LOGO! modul zavza-
me precej manj prostora, ima garancijo,
je certificiran, zamenjava okvarjenega
modula pa neprimerno hitrejša, kot iskan-
je napake v klasičnem ožičenju.

Odgovor na pogosto vprašanje kako reši-
ti problem, ki je obsežnejši kot ga zmore
največji LOGO! se skriva v problemu
samem. V primeru obdelave obsežnejših
koračnih procesov je najbrž bolj smiselno
uporabiti krmilnik enakega cenovnega
razreda, kot so to npr. SIEMENS-ovi
krmilniki družine S7-200. Vsi tisti, ki so
vajeni klasičnih rešitev in se ne želijo
spustiti v svet pravih krmilnikov, pa lahko
na LOGO! modul gledajo kot na kompo-
nento pri klasičnem ožičenju in preko
povezav med vhodi in izhodi povežejo
več LOGO! modulov med seboj! 
LOGO! na svojem področju uporabe
nudi toliko prednosti, da je za optimalne
rešitve  njegova uporaba nujna, vsem tis-
tim, ki ga in bodo uporabljali pa zago-
tavlja konkurenčnost na trgu. Odločitev je
vaša...

Slika 5: Praktičen primer klasične vezave
stikala z zakasnitvijo in vezava z LOGO!

A

Model, ki služi kot sestavni del Control-
Logix krmilnika, je princip ponudnik/po-
rabnik oziroma s tržno znamko zaščiteno
ime "Producer/Consumer". Že samo ime
pove, da komunikacijski protokol temelji
na pravilu, kjer lahko vsak posamezni
mrežni vozel, najsi je to procesor ali vho-
dno izhodni modul v vodilu, ponuja v up-
orabo sporočila, ki so istočasno na voljo
vsem ostalim vozlom oziroma modulom
(slika 1).

Sistemsko vodilo
ControlLogix sistemsko vodilo lahko pred-
stavimo kot najbližjega sorodnika omrež-
ju ControlNet, ker uporablja enak model,
imenovan ponudnik/porabnik. Enako, kot
vozli v ControlNet omrežju, moduli na
vodilu enakovredno objavljajo in berejo
sporočila glede na svoje potrebe. To je
bistveni prihranek in prednost pred ostali-
mi konkurenčnimi programabilnimi krmil-
nimi sistemi, kjer glavni v protokolu
(običajno procesor) usmerja vse podatko-
vne prenose, ki nastajajo na sistemskem
vodilu.  
Prednost, pridobljena z modelom ponud-
nik/porabnik, je možnost vstavljanja več

procesnih enot v eno vodilo. Ker se sis-
temsko vodilo obnaša kot hitro omrežje,
je lahko vsak procesor kot posamezni
vozel na mreži. Poljubno število procesor-
jev lahko komunicira med seboj ne glede
na lokacijo v vodilu. Ta istočasna, večo-
pravilna zmožnost je podprta v vodilu za
katerokoli mesto v njem in za katerokoli
kombinacijo med moduli. 
Večopravilnost je tudi konfiguracijska
prednost pri načrtovanju zmogljivosti sis-
tema. Kadar je potrebno več procesne
moči, je moč v vodilo vgraditi dodatni
procesor, ki se ga programira z istim pro-
gramskim orodjem kot prvega, neodvisno
od priključnega mesta. Ob ohranjanju
prvotne strojne in programske konfigu-
racije tako na enostaven način pridobimo
na procesni moči.
Uporaba modela "Producer/Consumer"
odstranjuje mnogo omejitev, ki izhajajo iz
prejšnjih tehnologij. Vsak procesor se
pojavlja kot vozel na omrežju, zato
okvara posameznega procesorja ne vodi
nujno v odpoved celotnega sistema.
Poleg tega pa v situacijah, ko določen
procesor ne nadzoruje kritične funkcije
sistema, lahko preostali del omejeno

Slika 1:  Model "Producer/Consumer" vdelan v sistem ControlLogix



v sistem dodajati osne module na modu-
laren način, brez porušitve katerekoli že
vgrajene dinamične, regulacijske zanke,
pomembne za nadzor gibanja. Ob do-
dajanju vse več osi, procesor Logix5550
obvladuje profil gibanja in hitrosti za vsa-
ko os posebej s posredovanjem potrebnih
podatkov za delovanje na sistemsko vodi-
lo preko modela ponudnik/porabnik.
Brez tega načela bi opisan nadzor giban-
ja ne bil mogoč.

Vhodi/Izhodi
"Producer/Consumer" model vpliva tudi
na vhodno izhodne enote. Ob povzetju
že opisanega principa delovanja na sis-
temskem vodilu in podobnosti s Control-
Net omrežjem, je enostavno razložiti ka-
ko ControlNet omrežje predstavlja po-
daljšek sistemskemu vodilu. V arhitekturi
ControlLogix so vse oddaljene vhodno
izhodne točke spojene s ControlNet
omrežjem in dosegljive posameznemu
procesorju na enak način kot na enem
samem vodilu. Med konfiguracijo sistema
lahko uporabnik načrtuje vodilo s
posameznimi vhodno izhodnimi moduli in
oddaljenimi točkami povezanimi s Con-
trolNet omrežjem. Ob novem diskretnem
ali analognem vhodu/izhodu v sistemu
uporabnik enostavno samo dodeli dodat-
no programsko spremenljivko tej oddalje-
ni Vh./Izh. točki. Drugače povedano, ista
imena spremenljivk znotraj programa so
prepoznavna tako na lokalnem kot na
oddaljenih vodilih .
Načelo ponudnik/porabnik ponuja tudi
večjo diagnostično funkcionalnost znotraj
samega sistema. Mnogi od ControlLogix
Vh./Izh. modulov imajo zmožnost samo-
diagnostike, ki se razširjajo preko meja
običajnih vhodno izhodnih platform tradi-
cionalnih programabilnih krmilnikov.
Detekcija prekinitve žice, izguba breme-
na, verifikacija izhoda, elektronsko ščiteni
izhodi, pulzno testiranje izhodov in diag-
nostično časovno sledenje "time stamp-
ing", so vsi primeri ponujenih dodatnih
funkcionalnosti znotraj ControlLogix
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nadaljuje svojo nalogo vse do trenutka,
ko je okvarjeni procesor zamenjan, kar
lahko opravimo celo pri prisotni napajal-
ni napetosti. To omogoča brezprekinitve-
no povrnitev na polno opravilno sposob-
nost sistema.

Pozicioniranje
"Producer/Consumer" ponuja nov, modu-
laren pristop pri servo pozicioniranju. Za
obvladovanje gibanja s ControlLogix sis-
temom je temu dodeljen procesor z enim
ali več pozicionirnimi moduli, ki so vsi na
istem vodilu. Procesor opravlja dodatno
funkcijo s pomočjo vgrajenih inštrukcij
operacijskega sistema. Sistemsko progra-
msko orodje RSLogix 5000 pa na oseb-
nem računalniku nudi polno zmožnost po-
zicioniranja, kot smo ga vajeni na namen-
skih servo pogonih.
Ključna razlika med ControlLogix in ostal-
imi sistemi za pozicioniranje je v tem, da
načelo ponudnik/porabnik omogoča se-
gmentiranje osnovnih komponent obvla-
dovanja gibanja po celotnem sistemu.
Zgodovinsko so krmilja za pozicioniranje

vključevala arhitekturni model, ki  združu-
je glavni profil pozicij in hitrosti v fizično
samostojen del strojne opreme, kjer se
odvija dokaj zaprta  regulacijska zanka..
Zaradi upoštevanja tega načela, je takš-
na arhitektura običajno vodila k zelo
omejeni združljivosti z ostalimi programa-
bilnimi krmilniki in napravami - tako po
strojni kot po programski plati.
ControlLogix s svojo napredno arhitek-
turo ruši to omejitev.  Profil gibanja se pre-
računava v procesorju Logix5550, med-
tem ko se precizna regulacija pozicioni-
ranja izvaja v samem osnem modulu. Z
ločitvijo teh dveh nalog lahko uporabniš-
ki program pozicioniranja deli iste sim-
bole in podatke z ostalimi deli strojne in
programske opreme. To prinaša splošno
sistemsko sekvencioniranje pri obvladova-
nju gibanja v visoko integrirani, zvezni
obliki. Uporabnik izkorišča isto RSLogix-
5000 programsko orodje za programi-
ranje gibanja, kot tudi za programiranje
ostalega dela krmilnika - simboli in podat-
ki so enakovredno dostopni vsem delom
programa. Poleg te prednosti je mogoče

Mnogi ControlLogics sistemi bodo sestavljeni iz večih podomrežij, kot so na primer
ControlLogicsovi sistemi na ControllNetu, PLC-5 ali SLC sistemi na DataHighway Plus,
pa tudi povezav na Ethernet sisteme na nivoju tovarne.

POZICIJAHITROSTPOZICIJA

UPORABNIŠKI

PROFIL GIBANJA

LOGIX5550 PROCESOR

Slika 2. Segmentiranje komponent gibanja
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vhodno izhodnega sistema. V tem okolju
"Producer/Consumer" model zagotavlja
vhodno izhodnim modulom sredstvo,
potrebno za posredovanje diagnostike in
stanj enemu ali več procesorjem, ki te
informacije potrebujejo.

Povezovalni moduli
Ena od dodatnih sposobnosti modela
"Producer/Consumer", je tudi funkcional-
nost mrežnega usmerjevalnika. Pred urad-
no prodajo procesorja Logix5550, to je
bilo julija '98, so bili na tržišču že dostop-
ni Ethernet, ControlNet in DH+ moduli
(skupaj s šasijami in napajalniki), kot pro-
dukt ControlLogix Gateway. Model ponu-
dnik/porabnik dovoljuje povezovanje in
usmerjanje sporočil med različnimi omre-
žji brez nujne prisotnosti PLC procesne
enote. 
Ta zmožnost komuniciranja je mogoča,
ker že samo sistemsko vodilo deluje kot
samostojno omrežje. Sporočila so lahko
posredovana iz enega tipa mreže na
drugega (sistemsko vodilo predstavlja sa-
mo dodatni tip mreže v celotnem, z us-
merjevalnikom povezanem omrežju), kar
je posledica zelo prožnega in učinkovite-
ga komunikacijskega modela.  

Povzetek
Prednosti "Producer/Consumer" modela,
uporabljenega v ControlLogix sistemu, la-
hko povzamemo kot:
l Sistemsko vodilo - več procesnih enot na en-

em vodilu in možnost nadaljnjega delovanja
sistema kljub odpovedi enega izmed njih

l Pozicioniranje - skupna strojna in pro-
gramska platforma za pozicioniranje
ter ostali PLC del sistema

l Vh./Izh. - oddaljeni vhodi/izhodi so
dostopni kateremukoli krmilniku na en-
ak način, kot bi bili na lokalnem vodilu

l Povezovalni moduli - povezovanje in
usmerjanje sporočil med različnimi
omrežji brez nujne prisotnosti PLC pro-
cesne enote v sistemu

Prevladujoča prednost načela ponud-
nik/porabnik je povečana modularnost,
ki je omogočena pri načrtovanju krmilne-
ga sistema. To povečuje uporabniku
možnost reševanja regulacijskih in krmil-
nih problemov tako logično kot učinkovi-
to, z lažjo preslikavo fizikalne slike v
model krmilnika.

Literatura:
How A Communications Model Influences Control
Design, by Steve Zupancic, AB Journal

A
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Trendi v industrijskih 
komunikacijah

„Industrial Ethernet" kot komunikacijsko sredstvo prihodnosti
Avtor:  Jure �tangl univ.dipl.ing., Siemens d.o.o. 2. del

EE
thernet je daleč najbolj razširjeno lokalno om-
režje po svetu. V skoraj vseh podjetjih je bist-
veni sestavni del IT (information technology)

omrežne infrastrukture. Napadom novih, proti mul-
timedijskim aplikacijam usmerjenih lokalnih omre-
žij kot sta FDDI in ATM se lahko Ethernet zahvali za
novi inovacijski zagon. Zadnja leta so pri Ethernetu
potegnili na dan celo vrsto pomembnih inovacij, ki
Ethernetu zagotavljajo vrhunsko pozicijo na svetovnem tržišču.

Eden od najpomembnejših rezultatov je
"Fast Ethernet" s stopnjo prenosa 100
Mbit/s. Ta, za faktor 10 povišana hitrost
prenosa podatkov zbuja sicer največ
pozornosti, nikakor pa ni edina novost.
Ob malo bližjem opazovanju izstopi pra-
va korist za industrijsko avtomatizacijo:
osnova za hitre redundance medijev, po-
udarek na podatkovnih paketih, praktično
neomejena razširitev omrežja, fleksibil-
nost glede topologije omrežja, najbolj
preprosta pravila projektiranja, "plug &
play", kompatibilen s standardnim Ether-
netom, fleksibilna kombinacija optičnih in
električnih prenosnih tehnik. Fast Ethernet
od leta 1999 prodira v industrijski Ether-
net. Vendar s Fast Ethernetom še zdaleč
nismo prišli do dna tehnologiji Etherneta!
Tržišče pisarniške komunikacije pa med-
tem že nudi proizvode za Gigabit Ether-
net, torej s prenosno hitrostjo podatkov 1
Gbit/s. V združenju IEEE se ukvarjajo z
10-Gigabitnim Ethernetom. Ta inovacijska

dinamika, kot tudi visoka stopnja uporab-
nosti in sprejemljivosti Etherneta tudi v
industrijski avtomatizaciji trenutno sproža
zelo zanimivo diskusijo: Ethernet kot
komunikacijsko sredstvo v polju. Ob vsem
navdušenju za Ethernet je treba pomisliti
na to, da osnovni koncepti Etherneta na
eni strani in enostavne komunikacije v
polju (PROFIBUS, AS-Interface, Interbus)

na drugi strani kažejo popolnoma različ-
ne načine uporabe in sledijo različnim cil-
jem. Ethernet v naslednjih letih ne bo iz-
podrinil klasičnih komunikacijskih rešitev v
polju, kot bi nas želele prepričati neka-
tere publikacije. Prišlo pa bo do tesnejših,
prehodnih in predvsem odprtih povezav
med Ethernetom in internetom na eni stra-
ni ter komunikacij v polju na drugi strani.

Optični prenos podatkov
Optični prenos podatkov v industrijskih
aplikacijah je že več kot dve desetletji
poznana tehnologija. Ni čudno, saj so
fizikalne osnove za to že dolgo znane,
očitne pa so tudi prednosti za uporabni-
ka; robusten proti elektromagnetnim mot-
njam, brez sevanja, brez izravnalnih
tokov preko kabla itn. Tem prednostim pa
so dolgo nasprotovale nekatere nema-
jhne pomanjkljivosti, ki so preprečevale
široko uporabo v industrijski avtomatiza-
ciji: visoke cene in težko konfekcioniranje

optičnih kab-
lov. Potem ko
so se cene
optičnih ko-
mponent bis-
tveno zniža-
le in je bilo
konfekcioni-
ranje plastič-
ne optike dr-
astično poe-
nostavljeno,

je že nekaj let opaziti skokovito naraščan-
je optičnih instalacij. To ne velja le za Eth-
ernet, temveč tudi za komunikacije v pol-
ju. Tako so danes na voljo, na primer za
PROFIBUS, optični proizvodi, ki dovolju-
jejo razširitev omrežja teoretično do več
kot 100 km. Pri PROFIBUS-u se uveljavlja
plastična optika, katere priključki bodo v
prihodnosti integrirani neposredno v nap-

rave v polju. Kompromis glede razdalje,
cene in preprostosti konfekcioniranja
predstavljajo PCF optični kabli (polymer
cladded fiber). Pri PCF optičnih kablih gre
za relativno "debela" steklena vlakna s
prevleko iz umetne mase. Zaradi njegov-
ih prednosti se bo trend k optičnemu pre-
nosu podatkov v naslednjih letih gotovo
nadaljeval. Številni uporabniki so se pri
novih inštalacijah omrežij v načelu že od-
ločili za to tehniko, čeprav imajo v primer-
javi z bakrenimi kabli še višje stroške. Pri
ustreznem konstruiranju teh omrežij dose-
žemo namreč visoko dolgoročno varnost
inštalacije. 
Optične proge praviloma niso uporabne
le za aktualno uporabljeno prenosno
hitrost podatkov. Kar zadeva pasovno širi-
no prenašanja nudijo velike rezerve, tako
da so primerni tudi za v bodoče pričako-
vane višje prenosne hitrosti podatkov.
Dolgoročna varnost se doseže tudi z
uporabo večvlakenskega optičnega
kabla. Dodatni stroški za rezervna vlakna
v optičnem kablu se relativno nizki,
dosežena dolgoročna varnost pa je viso-
ka.

Brezžični prenos podatkov
Poleg električnih in optičnih prenosnih
tehnik so v zadnjih letih nastale tudi
brezžične tehnike prenašanja na osnovi
radijskih in infrardečih povezav. Čakamo
pa še na velik prodor v industrijsko komu-
nikacijo. Infrardeča tehnika dovoljuje rel-
ativno preprosto realizacijo proizvodov,
je pa omejena na vidno razdaljo do okoli
200 m. Bistvenih korakov v inovacijah na
tem prodročju ne pričakujemo. 
Nasprotno pa je pri tehniki radijskega
prenašanja, področju z zelo močnimi ino-
vacijskimi aktivnostmi. Razpoznavni sta
dve bistveni zasnovi: GSM in DECT pri te-
lekomunikacijah in postopka kot "Spread
Spectrum" in "Frequency Hopping" za
uporabo v vojski. GSM je osnovna teh-
nologija mobilnih telefonov, DECT pa je
znan iz brezvrvičnih telefonov iz naših
domov. Obe izvirata iz masovnega tržiš-
ča z ustrezno visokimi količinami in nizki-
mi stroški. 
Tudi v industrijski komunikaciji bosta našli
svoje mesto, vsekakor pa le tam, kjer je
možno shajati z relativno nizkimi hitrostmi
prenosa podatkov od okoli 10 kbit/s do
100 kbit/s. Precej višje prenosne hitrosti
podatkov kot 1 Mbit/s in več lahko dose-
gamo z drugimi tehnologijami, ki delujejo
v frekvenčnem pasu od 2,4 Gbit/s oz. 5
Gbit/s. 

Slika1: Prihodnost industrijskih komunikacij
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V letu 2002 pričakujemo nov standard
mobilne telefonije, torej naslednika GSM-
a. UMTS (Universal Mobile Telephony
System), ki bo v primerjavi z GSM-om
izkazoval skoraj za faktor 1000 poveča-
no hitrost prenosa podatkov in bo zato
zelo primeren za multimedijske aplikaci-
je. Vsem tem tehnologijam pa je skupno
to, da se uporaba v industrijskem okolju z
določenim načrtovanjem in preudarnost-
jo mora še zgoditi. Industrijske stavbe s
številnimi jeklenimi vgradnjami so za radi-
jsko tehniko najslabše možno okolje.
Nešteto možnosti za refleksije, interferen-
ce in radijske sence zahteva strokovno
analizo lokalnih radijskih danosti in ustre-
zno postavitev anten. Te težave so do
sedaj onemogočale razširitev radijske
tehnike v industrijski komunikaciji. Pričaku-
jemo pa lahko, da bo z nadaljnjimi izbolj-
šavami tehnologije v bodoče lahko rešen
vsaj del teh težav.

Preprosta inštalacija, montaža in
spuščanje v pogon

Ena od najpomembnejših koristi za upo-
rabnika enostavnih komunikacij v polju
(decentralne periferije) je prihranek pri
stroških inštalacije, montaže in spuščanja
v pogon. S tem pa ne mislimo le na pri-
hranke, ki izhajajo iz novih struktur kabli-
ranja. Tudi v inštalaciji infrastrukture
omrežja tičijo veliki potenciali za raciona-
liziranje, zlasti v deželah z visokimi stroš-
ki dela. 
Začetnik koncepta preproste inštalacije in
montaže, ki je postavljal do sedaj ne-
dosežena merila, je AS-Interface, komuni-
kacijski sistem za preproste aktuatorje in

senzorje. Med tem pa se tudi pri drugih
komunikacijskih sistemih v polju silovito
razvijajo rešitve za preprosto in hitro inš-
talacijo in montažo. SIEMENS, na pri-
mer, nudi nov koncept z imenom "Fast-
Connect", ki skrajšuje čas montaže PRO-
FIBUS priključkov na le delček do sedaj
potrebnega časa.

Odprti standardizirani programs-
ki vmesniki

V industrijski avtomatizaciji igrajo raču-
nalniki pomembno vlogo že veliko let. Do
sedaj so v uporabi v prvi vrsti za sisteme
upravljanja in nadzorovanja, informaci-
jske sisteme in sisteme vodenja, z imenom
PC-based Control pa prodirajo v vedno
nove načine uporabe. Za PC-based
Control tržni raziskovalci napovedujejo
visoko stopnjo rasti. Zaradi tega je nasta-
la potreba po tem, da se v PC-ju ustvari
programska arhitektura z odprtimi vmes-
niki, ki omogoča fleksibilno kombinacijo
najrazličnejših programskih aplikacij tudi
v industrijske namene. 
Z vidika industrijske komunikacije se izka-
zuje zahteva po povezavi PC-ja z najraz-
ličnejšimi industrijskimi komunikacijskimi
sistemi, brez posledic za programske ap-
likacije. Za rešitev te naloge obstajajo
različne zasnove, usmerjene na objekt in
komponente. Z današnjega vidika gle-
dano bo na tržišče prodrl koncept OPC,
ki je zgrajen na COM arhitekturi Micro-
softovega operacijskega sistema Wind-
ows. Leta 1996 je bila v ZDA ustanovlje-
na organizacija OPC-Fundation, ki si je
zadala nalogo, da naprej razvija in koor-
dinira OPC vmesnik. Sodobne delovne

skupine se ukvarjajo z naslednjimi tema-
mi:
· nadaljnja izdelava funkcij za dostop

do podatkov,
· alarmi in dogodki,
· dostop do shranjenih zgodovinskih

podatkov,
· recepture,
· varnost informacij.

Z velikim tržnim deležem, ki ga ima
operacijski sistem Windows, kot tudi s
široko podporo OPC-ja s strani industrije,
je OPC že danes tehnologija prihodnosti,
s katero bodo programske aplikacije v
računalniku dostopale do podatkov v
industrijskih komunikacijskih sistemih.

Zanimiva prihodnost
Trendi v industrijski komunikaciji so več-
plastna tema. Glavni motor sodobnih
trendov pa je brez dvoma:
l prehod na porazdeljeno avtomatizaci-

jo,
l informacijska in še posebno internet

tehnologija,
l objektno in komponentno usmerjene

programske arhitekture v povezavi z
PC-based Control,

l LAN tehnologija iz sveta IT.
Industrijska komunikacija je in bo fasci-
nantna tema z neprekinjeno dinamiko
inovacij še v prihodnje.

Literatura: 
Dr. Raimund Sommer (General Manager
Industrial Communications, SIEMENS
AG)

DOBRODOŠLI V REALNEM SVETU ELEKTROTEHNIKEDOBRODOŠLI V REALNEM SVETU ELEKTROTEHNIKE
najnovejša 32-bitna tehnologijanajnovejša 32-bitna tehnologija
- sprotno obnavljanje dokumentacije- sprotno obnavljanje dokumentacije
- produktivnost od zaèetka- produktivnost od zaèetka
- enostavna uporaba- enostavna uporaba
- objektno orientirane baze- objektno orientirane baze
- 100% Windows- 100% Windows

ZAHTEVZAHTEVAJTE BREZPLAÈNI DEMO CD!AJTE BREZPLAÈNI DEMO CD!

SAMO 84.000,00 SIT + DDV

SAMO 84.000,00 SIT + DDV

TTeelleeffoonn:: ++338866 0011 556655 7722 5500,, 556655 7722 5544
ee--mmaaiill:: iinnffoo@@iibb--pprrooccaadddd..ssii

DDuunnaajjsskkaa 110066,, 11000000 LLjjuubblljjaannaa

A



AVTOMATIKA36 6/2000

AVTOMATIKAAVTOMATIKA AVTOMATIZACIJA - Regulator v PLC-ju z IDR BLOK-om

Večzančni regulator v programabilnem
logičnem krmilniku

Avtor: mag. Damjan Jane�iè, INEA d.o.o., Ljubljana

Uvod
Procese in sisteme lahko razvrstimo v dve
veliki skupini: diskretne (t.j. sekvenčne ali
saržne) in zvezne. V naravi lahko najde-
mo procese od predominantno diskretnih
do predominantno zveznih in medseboj-
no povezane oblike, kot so "semi-saržni"
predominantno sekvenčni, "semi-saržni"
predominantno zvezni itd. Za različne
procese so primerne različne vrste voden-
ja sistemov.
Osnovni element avtomatizacije v indus-
triji, programabilni logični krmilnik, je na-
menjen predvsem za logično in sekven-
čno vodenje. Taka oblika vodenja je pri-
merna predvsem za sisteme, ki so predo-
minantno diskretni, to pomeni, da se lah-
ko strukturirajo v logična stanja. Vodenje
takih sistemov pomeni predvsem določi-
tev logičnih stanj in določitev pogojev
procesa, s katerimi definiramo prehajanje
med posameznimi stanji. Logična stanja
se lahko določijo za diskretne spreme-
nljivke, določene z digitalnimi signali in
za zvezne spremenljivke, merljive z ana-
lognimi signali.
Za sisteme, ki so predominantno zvezni,
sekvenčno vodenje ni primerno. V tem
primeru morajo biti uporabljeni zaprto ali
odprto zančni regulatorji. Medtem, ko pri
sekvenčnem vodenju prehajamo med po-
sameznimi logičnimi stanji procesa, več-
zančni regulator deluje zvezno na proces
in zagotavlja, da je razlika med želeno in
dejansko vrednostjo procesne veličine
čim manjša.
V praksi lahko opazimo, da je večina in-
dustrijskih procesov delno diskretnih in
delno zveznih. V takem primeru moramo
uporabiti sekvenčno in večzančno voden-
je. Navadno so v PLK-jih vgrajene tudi
enostavne oblike povratnozančnih regu-
latorjev, ki pa za bolj kompleksne sisteme

ne zadostujejo. Za vodenje takih proce-
sov moramo poleg PLK-ja uporabiti tudi
večzančni regulator. Pomanjkljivost take-
ga vodenja je velika izmenjava podatkov
med obema sistemoma (t.j. PLK in indus-
trijski regulator), podvajanje določenih
funkcij in višja cena podvojene opreme.
Pojavi se vprašanje, kako uporabiti pred-
nosti PLK-jev v povezavi s funkcionalnost-
jo večzančnih regulatorjev? 
Odgovor na zgornje vprašanje pri upora-
bi Mitsubishijevih PLK-jev, je programski
paket IDR BLOK.

Mitsubishi PLC + IDR BLOK =
večzančni regulator v PLK-ju

IDR BLOK je uporabniško prijazno okolje
za načrtovanje regulacijskih shem, ki se
prevedejo v izvršljivo kodo za programa-
bilne krmilnike Mitsubishi. Krmilnikom
omogoča izvajanje operacij direktne di-
gitalne regulacije (DDC) tako, da so le-ti
zmožni izvajati tudi kompleksne večzan-
čne regulacije.
Osnova programskega paketa je pro-
gramski jezik IDR BLOK (Interpretativni
Digitalni Regulat-
or), ki je problems-
ko orientiran in s
tem namenjen vo-
denju različnih pro-
cesov. 
IDR koda se tvori
avtomatsko na os-
novi sheme defini-
rane z grafičnim ur-
ejevalnikom. Nato
se koda prevede v
kompaktno kodo
za interpreter in se
skupaj z interprete-
rjem prenese v PLK.
Za uporabo pake-

ta ni potrebno posebno programersko
znanje. Aplikacijski program gradimo
grafično s sestavljanjem različnih blokov,
ki definirajo funkcije (slika 1). Struktura
blokov in način tvorbe programa sta načr-
tovana tako, da modelirata način razmiš-
ljanja inženirja avtomatike ob ustvarjanju
regulacijske sheme. Tako je zagotovljeno
intuitivno učenje in visoka učinkovitost
programiranja. Poleg tega pa IDR BLOK
stimulira "topološki" način reševanja pov-
ratnozančnih regulacijskih problemov in s
tem nadomesti teoretični pristop k razvija-
nju regulacijskih algoritmov.

Programiranje v IDR BLOK-u
Osnova programskega jezika so bloki,
shranjeni v knjižnico (slika 1). Program
generiramo z nizanjem blokov, katerim
podajamo ustrezne parametre oziroma
vhodne podatke. Vsakemu bloku ustreza
podprogram, ki nad vhodnimi podatki iz-
vede določeno operacijo in izračuna
izhodno vrednost. Bloke logično razvrsti-
mo v skupine, imenovane zanke. Posame-
znim zankam priredimo določeno perio-
do izvajanja in prioriteto. Znotraj ene lo-
gične zanke lahko izvajamo več neodvis-
nih regulacijskih krogov.
Vsak blok ima enega ali več vhodov in en
izhod, ki se lahko veže na vhode drugih
blokov. Sheme so strukturirane po straneh
za direktno tiskanje in so opremljene z
glavo, z namenom dokumentiranja regu-
lacijskih zank.
Preskušanje in preverjanje programa je
mogoče prek simulacije ali prek sprotne-
ga spremljanja spremenljivk (t.j. online
način) v grafični ali numerični obliki, kar
prikazuje slika 2.
Omogočeno je tudi sprotno spreminjanje
vseh parametrov sheme v fazi preskušan-
ja. Tako lahko nastavljamo regulacijske

Slika 1: Vstavljanje bloka iz knjižnice

PP
rogramski paket IDR BLOK omogoča programi-
ranje regulacijskih zank v programabilnih
logičnih krmilnikih (PLK) Mitsubishi. Z upo-

rabo IDR BLOK-a postanejo PLK-ji sposobni izvrše-
vati operacije direktne digitalne regulacije. Z drugi-
mi besedami povedano, programabilni logični krmil-
nik (PLK) se prelevi v večzančni regulator, ki oprav-
lja poleg te funkcije (t.j. industrijskega regulatorja)
tudi funkcijo sekvenčnega vodenja sistema, to je
funkcijo PLK-ja.
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parametre s poskušanjem, ob spremljanju
odzivov preko grafičnega prikaza pa je
mogoča tudi optimizacija parametrov z
drugimi npr. Ziegler-Nichols).

Tipi blokov
Bloki so po namembnosti razdeljeni v sku-
pine, ki odražajo filozofijo vodenja: mer-
jenje, urejanje, reguliranje, izvajanje. Ob-
staja šest skupin (slika 3):
· vhodni bloki so namenjeni za branje

vrednosti analognih, digitalnih in pulz-
nih signalov in pretvorbi vhodnih veli-
čin procesa v inženirske enote,

· funkcijski bloki izvajajo razne odloči-
tvene funkcije, npr. iskanje minimalne
vrednosti, izbiranje vhodnega signala,
računanje povprečja, digitalno filtrira-
nje šuma vhodnega signala in podob-
no,

· aritmetični in logični bloki izvajajo ari-
tmetične in logične operacije,

· regulacijski bloki izvajajo regulacijs-
ke algoritme, npr. PID, dvo- in tri-polo-
žajni regulator, mehki regulator in po-
dobno,

· izhodni bloki krmilijo izvršne člene,
npr. analogni izhod, pulzno širinsko
moduliran digitalni izhod, izhod za
motorni pogon s povratno informacijo
in podobno,

· pomožni bloki izvajajo različne doda-
tne operacije, npr. omejevanje izhod-
nih vrednosti, izmenjavo podatkov z
relejnim lestvičnim programom in po-
dobno.

Novejši regulacijski bloki vključujejo tudi
samonastavljivi PID regulator (ang. auto-
tuning) in mehki regulator (tipa Sugeno 0.
reda). Slednji ima svoj uporabniški vmes-
nik za nastavljanje parametrov.

Napredni algoritmi vodenja 
vgrajeni v IDR BLOK-u

PID regulator
Programski paket IDR BLOK ima vgrajen
PID regulator s pozicijskim (slika 4) in hit-
rostnim algoritmom z naslednjimi izboljša-
vami:
· Brezudarni prehod iz avtomatskega v

ročni režim omogoča enostavno reali-
zacijo tudi ročno vodenega sistema,
npr. iz oddaljenega nadzornega siste-
ma,

· Sledilno delovanje regulatorja nam
omogoča preklop med ročnim in avto-
matskim vodenjem regulatorja. Tako
lahko v ročnem načinu vplivamo na re-
gulirno veličino,

· Vgrajeni algoritem za preprečevanje

i n t eg ra l s kega
pobega pride do
izraza predvsem
v sistemih, ki niso
optimalno načr-
tovani, in se izvr-
šni člen pogosto
nahaja v skrajn-
em položaju (po-
polnoma odprt,
oz. popolnoma
zaprt),

· Diferencialni del
PID regulatorja
je lahko povezan
na regulacijski

Slika 2: Okno za sprotno spremljanje vrednosti

Seznam
vzorèenih blokov

Vstavitev izbranega
bloka v seznam

prikazanih blokov

Polje barve bloka

Seznam prikazanih
blokov

Potrditveno polje
omejitvenega

obmoèja

Tekstovni blok
minimuma

vertikalne osi

Vertikalna os
(vrednost bloka)

Èasovna os

Prikazovalno obmoèje

Kri�

Diagram
vrednosti bloka

Drsnik premika
èasovne osi

Koordinate
kri�a

Tekstovni blok
obmoèja

èasovne osi

Tekstovni blok
premika

èasovne osi
Drsnik obmoèja
èasovne osi

Brisanje izbranega
bloka iz seznama
prikazanih blokov

Tekstovni blok
maksimuma

vertikalne osi

Slika 3: Različni tipi blokov

Slika 4: Regulacijska shema s PID regulatorjem



AVTOMATIKA38 6/2000

AVTOMATIZACIJA - Regulator v PLC-ju z IDR BLOK-om

InfInforormatizacimatizacijaja inin vvodenodenjeje indusindustritrijskihjskih procesoprocesovv
INEA d.o.o., 1INEA d.o.o., 1230 Domžale, L230 Domžale, Ljubljubljanskjanska 80, Sloa 80, Slovvenienijaja
TTelefelefon:on: +386+386 1/721/7211 8000,8000, FFax:ax: +386+386 1/721/724411 11667272
DDEEMMOO IIDDRR BBLLOOKK hhttttpp::////wwwwww..iinneeaa..ssii//iiddrrbbllookk

pogrešek, na regulirno vrednost ali pa
na popolnoma svoj signal, ki je npr.
povezan z meritvijo motnje v regulacij-
ski zanki.

Enthalpijski regulator
Enthalpijski regulator (slika 5) uporablja-
mo za regulacijo HVAC sistemov. Algori-
tem izračuna optimalno pozicijo mešalne-

ga ventilatorja za
svež in povratni
zrak, na osnovi po-
rabe energije in zah-
tevanega razmerja
pretoka energije za
hlajenje ali gretje pr-
ostora. 
Ko pride do konflikta
pri zahtevani energi-
ji, npr. v primeru:
l gretja in sušenja
ali
l potrebe po hlajen-
ju in vlaženju zraka
istočasno, enthalpijs-
ki regulator upošte-
va stroške porabe
energije za pripravo
zraka in optimizira
pozicijo ventilatorja.

Mehki (Fuzzy) regulator
Mehki regulator se pogosto uporablja v
sistemih, kjer s konvencionalnimi regula-
torji ne dobimo zadovoljivih rezultatov.
Mehki regulator omogoča uporabniku
uporabljati njegovo znanje o nelinearnih
sistemih in tako prenos znanja v sistem
vodenja. IDR BLOK Fuzzy regulator ima
vgrajene določene funkcije, ki jih lahko s
pridom uporabimo pri načrtovanju sis-
tema vodenja:
l uporaba simulacije v fazi načrtovanja

(slika 6),
l spreminjanje parametrov v IDR BLOK

ONLINE načinu.

Značilnosti vgrajenega mehkega regula-
torja so naslednje:
l FLC tip: Sugeno 0 reda,
l število vhodov: 1 ali 2,
l število izhodov: 1,
l število segmentov za posamezni vhod:

3 do 7,
l oblika segmentov: trikotna,
l maksimalno območje vhoda: -10000

do +10000,
l območje izhoda: -10000 do +10000.

Prednastavitveni algoritem
Prednastavitveni algoritem (slika 7) je fun-
kcija, ki določi najbolj primerne začetne
parametre regulatorja med hladnim za-
gonom sistema. Namen algoritma je, da
določi parametre regulatorja avtomatsko
pri prvem zagonu sistema ali po večjem
servisu. Glavne prednosti vgrajenega al-
goritma so naslednje:
l ko je v regulator v prednastavitvenem

načinu, regulator še vedno deluje v
zaprti zanki,

l po končanem prednastavitvenem al-
goritmu lahko uporabnik vidi izračuna-
ne parametre regulatorja,

l prednastavitveni algoritem ni občutljiv
na šume vhodnega signala,

l pred pričetkom prednastavitve, algori-
tem samodejno pregleda, če so izpol-
njeni potrebni pogoji za start algorit-
ma.

Samonastavitveni algoritem
Samonastavitveni algoritem (slika 8) nad-
zoruje odziv regulacijske zanke med
delovanjem. V primeru, da odziv regu-
lacijske zanke postane slabši od pred-
hodno določenih kriterijev, algoritem
prične z nastavljanjem parametrov regu-
latorja v taki smeri, da kriteriji postanejo
izpolnjeni. Glavne značilnosti algoritma
so:Slika 5: Enthalpijski regulator
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l sistem ne potrebuje dodatnih motenj za start samonas-
tavitvenega algoritma,

l algoritem ne povzroča motenj na procesu,
l operater lahko ves čas spremlja izračunane parametre,
l izračunane parametre regulatorja je možno omejiti,
l samonastavitveni algoritem ima štiri detektorje:

l merilnik šuma,
l detektor prenihaja,
l detektor oscilacij,
l detektor trajanja približevanja želeni vrednosti,

ki samodejno sprožijo samonastavitveni algoritem.

Zaključek
IDR BLOK je zelo uporaben pripomoček za načrtovanje in
izvedbo regulacij in izdatno poveča funkcionalnost programa-
bilnih logičnih krmilnikov. Zaradi številnih izvedb v avtomati-
zaciji vodenja procesov in v energetiki ga lahko štejemo med
preverjena in uveljavljena orodja.
Številne so tudi prednosti uporabe IDR BLOK-a v programabil-
nih logičnih krmilnikih, pred uporabo PLK-jev in večzančnih reg-
ulatorjev skupaj. Z uporabo IDR BLOK-a je povezava med
logičnimi stanji in regulacijskimi deli vodenja veliko enostavne-
jša in zanesljivejša. Tudi ni potrebno, da imamo poleg PLK-ja še
mnogozančni regulator, ker ga lahko izvedemo na PLK-ju. S tem
se zniža cena opreme in poveča zanesljivost. 
Poleg tega lahko, poleg PID regulatorja, uporabimo tudi druge
algoritme vodenja, kot so: ON/OFF regulator, vnaprejšnji reg-
ulator, kaskadni regulator, regulator razmerja, mehki (Fuzzy)
regulator, samonastavljivi regulator in druge.
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Slika 6: Simulacija izhoda mehkega regulatorja

Slika 7: Prednastavitveni algoritem

Slika 8: Auto-tuning algoritem
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AA
li lahko vse močnejši trend po zamenjavi
strojne opreme s programsko opremo, ki
je pred desetletji botroval nastanku indus-

trijskih krmilnikov, danes ogrozi njihov obstoj?
Programabilni industrijski krmilnik (PLC) je na-
zoren primer iz pionirskih časov računalništva,
ki pokaže, kako s programi lahko nadomestimo
strojno opremo. Programi v krmilniku  nadome-
ščajo množico stikal, časovnih relejev, polpre-
vodniških logičnih vezij in elektronskih krmil-
nih vezij.  V zadnjem času vse več proizvajalcev

industrijskih krmilnikov ponuja novo generacijo industrijskih
krmilnikov 'mehke' krmilnike' (Soft PLC). Torej namesto fizičnega
krmilnika njegovo delo opravlja program, ki teče na industrijskem
PC računalniku.

Avtor: Dare �agar, univ. dipl. in�., Raga d.o.o., Ljubljana

'Mehki' industrijski krmilniki 
‘‘MMeehhkkaa’’  llooggiikkaa  vv  iinndduussttrriijjsskkeemm  PPCC--jjuu

Zahteve po izredni 
zanesljivosti industrijskih 

krmilnikov
Že ob rojstvu prvih 'mehkih krmilnikov' se
je strokovna javnost razdelila v dva tabo-
ra: navdušenci so 'mehkim krmilnikom'
napovedovali bliskovit vzpon in postopno
ukinitev klasičnih krmilnikov, medtem ko
so skeptiki zatrjevali, da sta PC in njegov
operacijski sistem premalo zanesljiva, da
bi jima lahko zaupali tako pomembno
opravilo, kot je vodenje industrijskih pro-
cesov. Poglejmo si nekatere argumente in
protiargumente za prenos opravil iz
krmilnikov v industrijske PC-je. 
Nekateri opominjajo že na protislovnost v
imenu: industrijski PC (industrijski osebni
računalnik?). Ustreznejše ime bi sicer bilo
'PC v industrijski izvedbi'. Vsekakor pripo-
na PC opozarja, da je pri temu tipu indus-
trijskega računalnika uporabljena arhitek-
tura, ki je bila najprej uporabljena v oseb-
nih računalnikih. Medtem ko so običajni
PC-ji idealni računalniki za osebno upo-
rabo in manj zahtevne operacije je bila
njihova uporaba za vodenje industrijskih
procesov vprašljiva. Proizvajalci so seve-
da odgovorili na specifične zahteve, ki jih
prinese uporaba v zahtevnem industrij-
skem okolju. Napori vloženi v višjo kvali-
teto in zanesljivost so se odražali v visoki
ceni industrijskih PC-jev. Medtem ko so
problemi izdelave kvalitetnih tiskanih
vezij enaki pri izdelavi krmilnikov ali indu-
strijskih PC-jev, moramo pri slednjih rešiti
še probleme zanesljivih diskov, moni-
torjev neobčutljivih na motnje, zaščitenih
tipkovnic in ostale periferne opreme. Na-
vedenih enot industrijski krmilniki obi-
čajno sploh ne uporabljajo. Če so skepti-
ki še nekako pristajali na možnost, da je
za višjo ceno možno izdelati bolj
zanesljive PC računalnike, pa je bila
zanje nesprejemljiva ideja, da bi operaci-
jski sistemi, kot so na primer različne ver-
zije MS WINDOWS, lahko krmilili zah-
tevne industrijske procese. Ne samo, da
tovrstni operacijski sistemi niso bili namen-
jeni delovanju v  'realnemu času', ampak
so bili na začetku tudi sicer zelo nestabil-
ni. 
Skeptiki so torej napovedovali, da PC-ji
ne bodo prodrli na področje krmiljenja
procesov. Nezanesljivo delovanje običaj-
nih PC-jev povzroča le neprijetne izpade,
ki pa običajno niso usodni. Podoben iz-
pad v računalniku, ki krmili industrijski
proces, pa lahko povzroči nepopravljivo
škodo. Na primer, če izpade krmiljenje
temperature v talilni peči, lahko to pov-

zroči uničenje celotne sarže v peči. Naj-
bolj črn scenarij pa lahko predvideva to-
plotno poškodbo  oboda peči, izlitje nje-
gove vsebine, požar in tudi človeške žrt-
ve. Torej škoda, ki bi lahko nastala zara-
di napake pri vodenju je lahko nepre-
cenljiva. To seveda niso zgolj le črni
scenariji v domišljiji projektantov in
uporabnikov, ampak se take nesreče
na žalost v resnici dogajajo. Vsi, ki so
soočeni s tovrstno problematiko, so
prav gotovo pristaši struje, ki je zatrje-
vala, da programi na PC-ju nikoli ne
bodo zamenjali industrijskih krmilnik-
ov. 
Določeno skepso je izražal tudi avtor
tega članka, toda kot pravi pregovor
…'zarečenega kruha se največ poje '.

Mehki krmilniki v PC-jih.
PC računalniki so kljub vsem pomisle-
kom prodrli v svet industrijske avtoma-
tizacije. Seveda so morali proizvajalci
krepko poprijeti za
delo, da so
naredili

PC-je dovolj zanesljive in odporne na
agresivno okolje. Postopno so tudi
operacijski sistemi (predvsem MS-WIN-
DOWS) postali že dokaj stabilni. Zaradi
velike procesne moči, dobre grafike,
možnosti obdelave velikega števila

podatkov in drugih

PC-ji v industrijski izved-
bi: robustni ter zanesljivi v 19” ohišju in panelni poganjajo zahtevne industrijske procese
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Ulica bratov Ulčakar 114
1000 Ljubljana
tel.:    (061) 150-18-70
fax:    (061) 150-18-74
GSM: 041/63-73-83
E-mail: info@raga.si

www.raga.si

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, MSF, EX-TEC,

INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, INDUCODER

Nemška kakovost...
...nizke cene!

SSiimmppllyy
tthhee

bbeesstt!!

. . . . . .

SCADA sistem za vodenje procesov

prednosti so postali standardna delovna
postaja v sistemih za nadzor in vizual-
izacijo industrijskih procesov (SCADA sis-
temi). Tako so PC-ji in WINDOWS-i

počasi, toda nezadržno začeli prevze-
mati bistveno večjo vlogo, kot smo jo bili
skeptiki pripravljeni napovedati. 
Nov korak v razširitvi uporabe PC-jev v

PC v krmilni omari skupaj z inteligentnimi vhodi

Enokartični malček PC104: ”ima vse kar imajo veliki”
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procesnem vodenju so PC-procesorske
plošče, ki jih kot glavne ali dodatne
plošče vstavimo v večje krmilnike in jim s
tem povečamo procesorsko moč. V zad-
njem času je nekaj proizvajalcev tržišču
ponudilo celo krmilnike, ki vsebujejo eno-
ploščni procesor s PC arhitekturo. Ome-
nim naj tudi množico različnih enokar-
tičnih računalnikov tipa PC/104 (embed-
ed procesors), ki jih vgrajujejo v množico
različnih proizvodov za industrijo in za
široko potrošnjo.
Čeprav so industrijski PC-ji na začetku
najpogosteje sodelovali v procesiranju iz-
ven realnega časa (vizualizacija, simula-
cije procesov, sekundarne obdelave itd.),
so pred nekaj leti izvršili naskok tudi na
tako zahtevne proizvode kot so industrijs-
ki krmilniki, ki naj bi imeli najvišjo stopnjo
zanesljivosti. Pojavili so se programi ime-
novani 'mehki krmilnik', ki so na industrij-
skem PC-ju simulirali delo  krmilnika. 
Po nekaj letih besednih bojev je goreč-
nost nasprotujočih si taborov popustila.
Strokovnjaki za vodenje industrijskih pro-
cesov skupaj ugotavljajo, da bodo še lep
čas klasični industrijski krmilniki nepogre-
šljivi pri vodenju nekaterih zahtevnih pro-
cesov, ki zahtevajo največjo stopnjo za-
nesljivosti. Svoj obstoj so si zagotovili tudi
'mehki krmilniki', ki kažejo določene pred-
nosti pri vodenju manj zahtevnih industri-
jskih procesov. Pomembna prednost
'mehkih krmilnikov' je predvsem njihova
nizka cena. Z njimi lahko simuliramo vse
funkcije klasičnih krmilnikov razen zajema
podatkov iz procesa. Zajem podatkov
lahko izvedemo na dva načina. 
Z uporabo tako imenovanih 'inteligentnih
sponk', ki so bistveno cenejše od krmil-
nikov. Te enote imajo poleg priključnih
sponk, na katere priključimo senzorje še

preprost procesor, ki signale pretvori v
digitalno obliko in omogoča komunikaci-
jo za prenos digitalnih podatkov na
industrijski PC. Enote povezujemo na
industrijski PC in med seboj s pomočjo
industrijske mreže (PROFIBUS, INTER-
BUS, CAN BUS, FIELDBUS itd.). 
Drugi, še cenejši način za zajem proces-
nih veličin je neposredna priključitev sen-
zorjev in aktuatorjev na vhodno/izhod-
ne kartice v industrijskem PC-
ju. Ta način je pri-
meren za manjše
procese, kjer so vsi
senzorji v neposre-
dni bližini računal-
nika. V slednjem
primeru ni ničesar,
kar bi spominjalo
na klasični krmil-
nik.

Vse v enem
Na konkretnem
primeru 'mehkega
krmilnika' lahko sp-
oznavamo ostale
prednosti, ki jih
uporabniku omo-
goča okolje indus-
trijskega PC računa-
lnika. Podrobneje si oglejmo izdelek
nemškega podjetja LAUER, ki poleg
'mehkega krmilnika' v kompletu ponuja še
množico koristnih dodatnih programskih
modulov. Firma LAUER je znana pred-
vsem po izdelavi odličnih operaterskih
panelov in industrijskih PC-jev. Pod  krati-
co AIO (All In One - vse v enem) so tržiš-
ču ponudili novo družino PC-jev v indus-
trijski izvedbi, ki vsebujejo tudi 'mehki kr-
milnik'. Tega lahko programiramo v popu-
larnem jeziku STEP5/STEP7, ki je razširjen
po celem svetu. Množica uporabnikov
Siemensovih krmilnikov družine S5 in S7

torej ne bo imela
nobenih težav pri programiranju 'meh-
kega krmilnika' v računalniku AIO. 
'Mehki krmilnik'v računalniku AIO pro-
gramiramo lahko še na drug način. Na
voljo nam je programsko orodje po stan-
dardu ICE 1131. Ker je ta standard eden
od najpomembnejših standardov na
področju uporabe krmilnikov v zadnjih
letih, naj ga v nekaj besedah opišemo za
tiste, ki ga še ne poznajo. Standard pred-
pisuje univerzalen jezik za programiranje
krmilnikov  različnih proizvajalcev, ki so ta

Inteligentne sponke povežemo na PC pre-
ko industrijske mreže

Zgoraj: Uporaba robustnih PC računal-
nikov v zahtevnih industrijskih aplikacijah
Desno: PC-ji za vgradnjo na stroje ali
nadzorne pulte
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standard že vključili v svoje krmilnike. 
Standard omogoča uporabnikom, da lah-
ko npr. pokvarjen krmilnik enega proizva-
jalca zamenjajo s popolnoma drugačnim
krmilnikom drugega proizvajalca in ohra-
nijo prvotni ICE 1131 program. Ta stan-
dard ni ravno pogodu nekaterim mono-
polnim proizvajalcem krmilnikov, vendar
ga ne morejo ignorirati zaradi zahtev
uporabnikov, ki se krepko zavedajo po-
membnosti tega standarda. Omogoča vi-
dne prihranke pri stroških programiranja,
dokumentiranja in vzdrževanja, saj omo-
goča enoten pristop do povsem različnih
krmilnikov. Torej držimo pesti da bi ICE
1131 resnično postal 'lingua franca' za
programiranje krmilnikov.
Če bi se omejili le na prenos opravil krmil-
nika na industrijski PC, to ne bi imelo več-
jega pomena. Pridobitev je ravno v zdru-
žitvi množice med seboj združljivih pro-
gramskih paketov, ki iz industrijskega
računalnika naredijo kompaktno delavno
postajo, s katero lahko hitro in učinkovito
realiziramo vodenje manj zahtevnih indu-
strijskih procesov. Pri nakupu sistema AIO
poleg določitve strojne opreme določimo
tudi programsko opremo. Proizvajalec
jamči združljivost vseh programskih pake-
tov, ki jih dobavi kot enoten sistem. Ta je
sicer povsem odprt za dodajanje pro-
gramske opreme drugih proizvajalcev s
katerimi želimo dograditi sistem. Naštej-
mo še nekaj pomembnih programov, ki jih
nudi proizvajalec.
Nepogrešljivi so programi za  postavitev
industrijske mreže. Pri nakupu lahko izbi-
ramo med  mrežami: MPI, Profibus, Inter-
bus in Canbus. Proizvajalec  poskrbi, da
so vsi potrebni programi naloženi na trdi
disk računalnika AIO. Za komunikacijo z
višjimi nadzornimi sistemi oziroma ostali-
mi računalniki lahko uporabimo lokalno
mrežo s protokolom TCP/IP.
AIO nudi tudi orodji za vizualizacijo pro-
cesa: EasyWare ali ZenOn NT. V prime-
ru, da želimo uporabljati programe za
vizualizacijo drugih proizvajalcev (I-Fix,
CITECT, InTouch,…), jih lahko kupimo lo-
čeno in sami namestimo na sistem.
Sistem omogoča servisiranje preko mode-
ma. Vse programe in podatkovne struktu-
re je možno spreminjati na daljavo brez
obiska lokacije končnega porabnika. Na
ta način lahko veliko prihranimo pri servi-
siranju in vzdrževanju oziroma pri man-
jših spremembah na sistemu. Pri posegih v
sistem preko modema, nam lahko poma-
gajo vzdrževalci na lokaciji, ki nadzirajo
vplive sprememb na odvijanje procesa. 

Programska oprema AIO vsebuje popu-
larna orodja ACCESS in EXCEL. Z njuno
pomočjo si uporabnik lahko izvede
nadaljnje obdelave procesnih veličin,
kalkulacije, izpis poročil, arhiviranje in
pripravo podatkov za prenos na druge
računalnike.  
AIO vsebuje tudi posebna programska
orodja za statistične obdelave, specialne
programe za odčitavanje in procesiranje
črtne kode, ter programe za nadzor mo-
tornih pogonov in pozicioniranje. Poleg
navedenih osnovnih programskih orodij
uporabnik lahko dodaja tudi druge koris-
tne programske pakete. 

Zaključek
Končni sklep je dokaj jasen. Tega vlaka
ne bo mogoče zaustaviti! Dejstvo je, da
programska oprema prevzema primat na
vseh področjih. Aparaturna oprema
postaja za uporabnika vse bolj transpar-

entna. Kmalu za uporabnika ne bo več
bistveno, ali v njegovem računalniku teče
Pentium, RISK procesor ali kar večproce-
sorski sistem, pomemben bo predvsem
aplikativni del programske opreme. Tako
kot lahko občutljive CRT monitorje  zame-
njajo manj občutjivi LCD monitorji ali kot
trde diske zamenjajo 'polprevodniški dis-
ki', na podoben način bomo postopoma
prišli do zanesljive aparaturne opreme za
uporabo v zahtevnih okoljih. 
Predvsem bo v prihodnosti potrebno po-
svetiti več pozornosti zanesljivi program-
ski opremi. 
Zavedati se moramo, da s prenosom funk-
cij krmilnika v industrijski PC vstopimo v
okolje, ki je zelo odprto za zunanji svet.
Teoretično postane 'mehki krmilnik' dosto-
pen zunanjemu svetu preko lokalnih mrež
in celo interneta, hkrati pa postane obču-
tljiv celo na računalniške viruse, kar vča-
sih ni bilo možno.

PC računalnik AIO (All in One) in že pripravljeni programski moduli za različna opravila

A
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Avtor: Jure Hrvatiè, Robotina d.o.o., Izola

WizFactory 1.2: Procesi na
Internetu za vsakogar

BBiillii  ssmmoo  nnaa  ssvveettoovvnneemm  ssrreeččaannjjuu  PPCC  SSooffttoovviihh  ddiissttrriibbuutteerrjjeevv

Ob pripravi velikih novosti je PC Soft
International, vodilni razvijalec
Internetsko povezljivih SCADA in

kontrolnih programov, pripravil svetovno
srečanje distributerjev (World Wide Dis-
tributors Meeting). Letos je potekalo od
15. do 17. februarja 2000, v prijetnem
francoskem kraju Aix en Provence. Ude-
ležba srečanja je bila izredno močna, saj
so se ga udeležili skoraj vsi PC Softovi
predstavniki z vsega sveta. V teh treh
dneh je PC Soft predstavil dve prelomni
smernici:
l Preimenovanje podjetja PC Soft Inter-

national v eMation.
l Nov koncept trendov - priključitev

SCADE na najnižje nivoje, istočasno
pa tudi v največji meri izkoristiti vse
možnosti Interneta ter nanj prenesti vse
funkcije SCADA sistemov.

Obe novosti predstavljata veliko spre-
membo v delovanju korporacije, ki je
razdeljena na dva dela, na različnih kon-
cih sveta. Glede na dejstvo, da prihaja
PC Soft iz Izraela, je moral izvesti po
združitvi s podjetjem Factory Soft iz ZDA,
vodilnim razvijalcem OPC strežniških in
klientskih aplikacij, precejšnjo reorgani-
zacijo in uvesti močan in zanesljiv sistem
prenosa informacij med obema podjetje-
ma, (nahajata se v Tel Avivu - Izrael in v
Bostonu - ZDA, da bi lahko še naprej
zagotavljal svojim strankam kvaliteten
razvoj in hitro distribucijo svojega SCA-
DA informacijskega paketa WizFactory
1.0. Le-ta že več kot 3 leta omogoča
enostaven prenos informacij na Internet
brskalnike.
Zaradi širine internetnega področja so
povečali razvojni oddelek na obeh loka-

cijah za več kot 100%, da bi lahko znot-
raj svojega programskega SCADA pake-
ta integrirali vse internetne funkcije. Za
prenos enostavne postavitve SCADA ap-
likacij in dela z njimi na nivo Interneta so
potrebne ogromne spremembe v ozadju
SCADA paketa, ki pa ne smejo vplivati
na delo uporabnika. Tako lahko le-ta še
vedno povsem enostavno postavlja svoje
SCADA aplikacije, istočasno pa se v oza-
dju avtomatično gradi tudi internetni nas-
tavek njegovih slik, grafov, prikazov alar-
mov in dogodkov ali pa vnosnih polj, kar
je v istem trenutku tudi že na voljo Internet
brskalnikom kot sta Explorer in Naviga-
tor.
V Sloveniji in na območju bivše Jugosla-
vije zastopa PC Soft pojetje ROBOTINA,
ki se je učinkovito vključila v PC Softov
razvoj, saj prav tu poleg zastopanja tudi
izdelujejo nekatere komunikacijske gonil-
nike. Prav tako se skozi apliciranje PC
Softovega programskega paketa veliko-
krat pojavljajo določene nove zahteve, ki
jih PC Soft skupaj z Robotino zabeleži,
poišče ustrezno rešitev in jo ob izidu nove
verzije uvede. Tako je podjetje Robotina
v dogovoru s PC Softom na področju
prehrambne industrije, hišne avtomatike
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KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov vrhunske kakovosti, ki vam
omogočajo hitro in kakovostno servisiranje vseh vrst naprav (npr.fotokopirnih).
Poleg tega je na voljo tudi več vrst kovčkov ameriškega proizvajalca PLATT iz
najlona in polipropilena (POLNIH IN PRAZNIH!). Snap-on ročna orodja vam
zagotavljajo kakovost in učinkovitost!

VISOKO KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ

KOMPLETNI SERVISNI KOVČKI Z ORODJEM IN
PRAZNI KOVČKI Z VLOŽKI ZA ORODJE PO IZBIRI
KOMPLETNI SERVISNI KOVČKI Z ORODJEM IN
PRAZNI KOVČKI Z VLOŽKI ZA ORODJE PO IZBIRI

ORODJE, NAMENJENO
PROFESIONALNIM SERVISERJEM

in naprav tehničnega varovanja razvilo
večje število komunikacijskih gonilnikov
prav za naprave, ki so v Sloveniji naj-
pogosteje uporabljane.

Preimenovanje PC Soft International v
eMation poudarja moč povezljivosti z In-
ternetom. PC Soft International je s spre-
membo imena korporacije v "eMation"
predstavil svojo novo identiteto na tržišču
SCADA in kontrolnih aplikacij. Novo ime
je uvedeno 15. februarja 2000, njegov
pomen pa naj bi reflektiral naraščajočo
potrebo Interneta znotraj svojih program-
skih paketov ter nadaljevanje razvoja
ponudbe vsestranskih internetskih
poslovnih (e-Business) rešitev.
"Ob združevanju naše vizualizacije v
realnem času, vodenja procesov, mrežnih

povezljivosti skupaj z Internetom nam je
postalo jasno, da mora tudi podoba naše
korporacije odsevati širši pomen naših
smernic," razlaga Dale Calder, predsed-
nik in CEO podjetja eMation.  "eMation-
ova vizija je pomagati celi vrsti podjetij,
osvetliti pomen informacij znotraj njihovih
procesov ter jim jih pomagati na enos-
taven način prenesti s pomočjo Interneta
in njegovih tehnologij z nivoja različnih
naprav na informacijski nivo podjetja, vse
do planskih, nadzornih, kakovostnih,
računovodskih in servisnih oddelkov."
Internet ponuja os-
novno infrastruktu-
ro, preko katere la-
hko na enostaven
in hiter način pove-
zujemo ljudi in njim
potrebne informaci-
je. Kot tak nudi no-
ve priložnosti za
povečanje učinko-
vitosti pretoka infor-
macij, izboljšuje se-
rvisne storitve in
gradi boljše odno-
se med ponudbo in
povpraševanjem. 

Hitro uvajanje Etherneta na nivoju indus-
trijske proizvodnje skupaj z novimi
brezžičnimi tehnologijami prinaša inter-
netsko povezljivost povsem novih vrst
naprav na nižjih nivojih, kjer so do sedaj
veljale zgolj klasične digitalne ali
analogne povezave. eMation se je
usmeril predvsem na nivo internetske
povezljivosti znotraj različnih podjetij,
katero zagotavlja z lastnimi novimi pro-
dukti nove generacije, na tem novem,
izredno hitro rastočem tržišču.
eMation ponuja široko paleto rešitev
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Brodišèe 7, IOC Trzin, SLO-1236 Trzin
tel: (+386)61/1623070, FAX: (+386)
61/16232208 sales@asystelectronic.si
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8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logièni analizatorji...Emulatorji, Logièni analizatorji...

C-prevajalnikiC-prevajalniki

ProgramatorjiProgramatorji

iC181 PowerEmulatoriC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulatoriC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.

iC2000 PowerEmulatoriC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.

iC3000 ActiveEmulatoriC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokon-
trolerje.

Opcijska mo�nost Logiènega ana-
lizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

iLA128 Logièni analizatoriLA128 Logièni analizator

EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA
EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

8051, C1668051, C166
Let's Embed the World

SOFTWARESOFTWARE

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.

uporabnikom, da priključijo svojo proiz-
vodnjo, procese in sisteme na Internet.
Kot uveljavljeni izdelovalec programov
za vizualizacijo in kontrolo preko Inter-
neta ima eMation znanje, izkušnje in
tehnologijo za pomoč podjetjem, da si
ustvarijo funkcionalen vmesnik med vgra-
jenimi platformami (embedded platforms)
in ljudmi, ki jih uporabljajo. Kot en prvih
uvajalcev Interneta v proizvodnjo ponuja
eMation zadnja 3 leta internetsko pove-
zljivo SCADA (nadzor, kontrola in zajem
podatkov) orodje WizFactory za nadzor
in krmiljenje. Novi produkt Unity, razšir-
ljiv HMI (vmesnik človek - stroj) in SCADA
program ponuja lokalno in Internet vizua-
lizacijo vseh svojih komponent na nivoju
Windows CE, NT Embedded in klasičnih
NT. Unity pa prav tako ponuja razširljivo
povezavo večih nivojev v enega z vgrad-
nimi (embedded) Internet aplikacijami tu-
di na VxWorks in Linux verziji, ki sta trenu-
tno v razvoju. Randy Thompson, eMati-
onov direktor marketinga:
"Produkt Unity postavlja
eMation v položaj, da za-
gotovi informacijskim pot-
rebam odprt in interaktiv-
en program, ki deluje na
vseh glavnih operacijskih
sistemih, uporablja Java
platformo, da bi lahko po-
nujal informacije in pod-
pira bodoče komunikacij-
ske standarde vključno z
XML, WAP, Universal Plug
and Play, ter mnoge druge.". Internetna po-
vezljivost vgrajenih naprav (embedded de-
vices) bo zagotovila uporabniku naslednje:
l daljinsko diagnostiko
l javljanje alarmov
l daljinski nadzor
l daljinsko izvajanje različnih operacij
l istočasno zagotovljene vse klasične lo-

kalne funkcije
Sam Unity pa zagotavlja
uporabniku:
l enostavno priključitev

vseh standardnih nap-
rav na nadzorni sistem

l brez potrebe po pro-
gramerskem predzna-
nju za izdelavo web
aplikacij,

l objektno orientirano
izdelavo aplikacije,

l daljinsko nalaganje      
programov preko se-
rijskih ali ethernet po-
vezav,

l enostavno kombiniranje opreme razli-
čnih proizvajalcev.

Poleg zgoraj naštetih lastnosti pa deduje
Unity vse lastnosti svojega predhodnika
Wizcon za Windows in Internet. To pa je
vektorska vizualizacija, dogodkovno gna-
no komunikacijsko jedro, odprta pove-
zljivost preko ODBC in SQL strežnikov,
odprta povezljivost preko OPC strežnika
ali klienta, odprta povezljivost preko
Active X povezav z lastnimi aplikacijami
Visual Basic, C++ ali Delphi, različne
možnosti pretvorb, vnosov ali izvozov
(importiranj ali exportiranj). Tu je še pove-
zava na programska paketa tipa "SOFT-
PLC", WizPLC ter WizDCS, ki sta namen-
jena povezovanju naprav različnih tipov
in proizvajalcev v samostojno celoto z
interaktivnim delovanjem, katero ne bi
bilo možno ob poizkusu samostojnega
oz. neposrednega povezovanja med
samimi napravami. 

Tako nudi uporaba paketa Unity in
WizFactory korporacije eMation celovito
rešitev enega proizvajalca, ki ponuja
prenose podatkov na nivojih senzorike,
nivojih krmilij, nivojih nadzornih računal-
nikov ter podatkovnih datotek in istočas-
no tudi Internet nivoju. Za več informacij
si oglejte spletne strani www.robotina.
com in www.emation.com. A
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Informacije: Robotina d.o.o., Izola

INTEGRA: Trdite, da se obnašate tržno?

Pestra ponudba na trgu avtomatizacije in vse ostre-
jši pritisk svetovne konkurence nas neusmiljeno
ženejo v preudarno ravnanje pri odločitvi za

“tisto pravo”, dolgoročno optimalno rešitev obvladova-
nja sistemov in procesov. V najboljši veri, da smo se
odločili za tržno najbolj upravičeno rešitev, se nam
počasi začnejo pojavljati segmenti procesa, ki “izstopa-
jo” iz sistema, ker zaradi pomanjkanja tehnološkega
znanja pri izvedbi avtomatizacije niso obvladovani in
nam predstavljajo dodaten, vsekakor nepotreben stro-
šek. V Robotini se strokovnjaki razvojnega oddelka že
daljše obdobje posvečajo tej konkretni problematiki in
nekako tiho smo do zaključne faze pripeljali idejo o uni-
verzalnem sistemu celovitega vodenja in obvladovanja
procesov, z imenom INTEGRA. Sistem integracije vseh
hardverskih in softverskih rešitev je s svojimi podsistemi
veliko preobsežen za predstavitev v eni številki revije,
zato vas bomo z vsemi podsistemi seznanjali kontinuira-
no v naslednjih mesecih. Tokrat vam predstavljamo:

IntegRA MM (Maintenance Manager):
Vodenje služb vzdrževanja

Moderno podjetje, izpostavljeno zahtevam sodobnega
poslovanja, vzdrževanja opreme ne more več pre-
puščati samo skrbnosti in natančnosti vodje vzdrževal-
ne službe. Vedno zahtevnejše naprave sicer na eni stra-
ni zmanjšujejo zahteve po vzdrževanju, a se to čedalje

bolj specializira, po drugi strani pa prav te
naprave postavljajo celotne dejavnosti nekega
podjetja v vitalno odvisnost od kakovosti
vzdrževalcev. Postavlja se tudi vprašanje
učinkovite obdelave velike količine podatkov, ki
izvirajo iz posamezne opreme, orodja, delovnih
nalogov, delovnih poročil in podobno. Te
podatke je potrebno evidentirati, posodabljati,
arhivirati,... Za nemoten potek proizvodnje je
življenjskega pomena preventivno vzdrževanje,
ki ga je potrebno pravočasno planirati. Za vse
vrste posegov je potrebno vzdrževati zalogo rez-
ervnih delov. Vzdrževanje pa je vedno vpeto v
ostale dele podjetja s katerimi komunicira; z
računovodstvom glede obračunavanja stroškov,
z nabavno službo glede nabave rezervnih delov
in zunanjih storitev ter seveda z vodstvom.
Navzven pa se podjetja na tržišču soočajo z
vedno ostrejšimi zahtevami po racionalizaciji
poslovanja in zmanjševanju stroškov. Vse te
zahteve rezultirajo v nujnosti vzpostavitve sis-
tema vzdrževalne službe, ki bo jamčil kakovost-
no delovanje naprav ob minimalnih stroških: Te
zahteve izpolnjuje sistem IntegRA MM.

IntegRA MM je računalniško podprt informacij-
ski sistem, ki poleg standardnih funkcij podobnih

sistemov (delovni nalogi, naprave, skladišče rezer-
vnih delov, viri...) omogoča tesno povezavo z osta-
limi službami in sistemi vodenja ter nadziranja pro-
cesov. 
PRAV TU KONKURENČNIM PROGRAMOM PRA-
VILOMA POIDE SAPA, saj so to bolj ali manj kako-
vostni prevodi tujih programov, ki jih najrazličnejši
prodajalci ponujajo podjetjem brez prave podpore
uporabniku. IntegRA MM je zgrajen tako, da
preko povezave s sistemi vodenja procesov dobi
informacije o dejanski obrabi posameznih elemen-
tov in na osnovi teh podatkov postavlja zahteve po
preventivnih posegih. Tako je poseg opravljen na-
tančno takrat in v obsegu, ko je to resnično potreb-
no: preden bi element odpovedal. Tako se zane-
sljivost vzdrževalnega procesa bistveno poveča,
stroški vzdrževanja pa so kljub temu minimalni. Isto-
časno pa so vsi podatki, npr. o porabljenih de-
lovnih urah in ubračunu stroškov, orodju, rezervnih
delih, planiranih posegih in podobno na voljo vsem
v mrežo povezanim službam v podjetju. Opisane
lastnosti so seveda le del številnih prednosti, s kater-
imi se sistem IntegRA MM ponaša pred konkuren-
co.

Če sistema še ne poznate, nas pokličite za obširnej-
ši prospekt in predstavitev ali pa se pogovorite s
strokovnjaki ROBOTINE o možnosti vgradnje siste-
ma v vašem podjetju. Sistem vam v podjetju vgradi-
mo BREZPLAČNO za poizkusno obdobje, ko vam
tudi nudimo vso informacijsko podporo. A
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ZZ
aradi nove, evropski prilagojene, zakono-
daje s področja ekologije, se je podjetje MPI
iz Žerjava v letu 1998 odločilo za razžvep-

ljevalno napravo (v nadaljevanju RDP), ki naj oči-
sti odpadne dimne pline iz procesa predelave raz-
nih svinčevih sekundarnih surovin. Za to nalogo
se je podjetje ESOTECH,d.d. iz Velenja povezalo z
Inštitutom Jožef Stefan in CEE. 

Avtor: Samo Bastiè, Esotech d.d.

Avtomatizacija
razžvepljevalne naprave

Zaradi nove, evropski prilago-
jene, zakonodaje s področja
ekologije, se je podjetje MPI
iz Žerjava v letu 1998 odloči-
lo za razžvepljevalno napra-
vo (v nadaljevanju RDP), ki naj
očisti odpadne dimne pline iz
procesa predelave raznih
svinčevih sekundarnih surovin.
Za to nalogo se je podjetje
ESOTECH,d.d. iz Velenja
povezalo z Inštitutom Jožef
Stefan in CEE. 
Najbolj zahteven problem
načrtovanja celotne naprave
je predstavljalo veliko nihanje
vstopne koncentracije žveplo-
vega dioksida (SO2), kar v
sami konstrukciji naprave po-
meni velik odmik od standard-
nih rešitev razžvepljevanja re-
cimo v termoelektrarnah, kjer
imajo na vhodih v podobne
naprave relativno konstantne
koncentracije (ali vsaj zelo po-
časno spreminjajoče). 
Izbran je bil mokri kalcitni
postopek, pri katerem se v pot

dimnih plinov razpršuje zmes
kalcita in vode (suspenzija), ki
nase veže SO2. Tako oboga-
tena suspenzija se nato de-
hidrira v sadro (po domače
gips), ki se nato brez škode za
okolje odlaga na deponijo ali
pa se lahko celo koristno upo-
rabi na primer v gradbeništvu.
Slika 1 prikazuje osnovno zg-
radbo razžvepljevalne napra-
ve.
Jedro naprave je pralnik, ki je
sestavljen iz absorpcijskega
dela � (kjer so šobe za raz-
prševanje suspenzije v dimne
pline) in reakcijske posode �,
ki predstavlja rezervoar po-
trebne suspenzije in v katerem
potekajo dodatne kemične re-
akcije. Obtočne črpalke �
prečrpavajo suspenzijo iz re-
akcijske posode preko šob v
absorbcijski del. Za ustrezen
pretok dimnih plinov skrbita vs-
topni in izstopni ventilator �.
Silos za kalcit in pod njim sis-
tem za doziranje kalcita v pra-

Slika1
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lnik je označen s številko �. Kalcit se do-
zira v pralnik preko dveh dozatorje in
dveh mokrih polžev. Opis regulacije dozi-
ranja kalcita je namen tega članka, zato
se bomo k njej vrnili kasneje. S številko �
je označen sklop za izločanje sadre iz si-
stema (izpod hidrociklonov vodimo gosti
del na bobnast filter, ki sadro dodatno
dehidrira),  tehnološko vodo pa zamenju-
je filtrat, ki ga dobimo iz preliva hidrocik-
lona, z njim pa izpiramo črpalke in moči-
mo kalcit. Filtrat hranimo v rezervoarju fil-
trata �. Izpraznilni jami 1 in 2 (�) služi-
ta za akumulacijo odpadnih voda, ki jih
po principu zaprtega tokokroga periodič-
no prečrpavamo v pralnik.
Naprava je prav zaradi karakteristike
dimnega plina, katerega koncentracija
SO2 se neprestano spreminja, projekti-
rana tako, da je sposobna avtonomnega
avtomatskega obratovanja z minimalnimi
posegi operaterja. Za krmiljenje skrbi Sie-
mensov krmilnik S7-300, za vizualizacijo
in prenos ukazov na sistem pa je na PC
računalniku inštaliran Siemensov sistem
WinCC (Slika 5 prikazuje prikazuje eno
izmed slik na nadzornem sistemu). Za
avtonomni (navzven zaprt) in iz dveh po-
staj sestavljen sistem se je kombinacija
obeh Siemensovih komponent z MPI
(multi point interface) povezavo izkazala
za zelo posrečeno in dovolj hitro rešitev,
saj je na primer naslavljanje v WinnCC-ju
enako enostavno in enako funkcionalno
kot v STEP7, MPI komunikacija pa s stališ-
ča uporabnika enostavnejša od ostalih
mrežnih povezav. Poglavitno delovanje
naprave zajema doziranje kalcita v pral-
nik in vključevanje in izključevanje obto-
čnih črpalk, s čimer povečujemo oziroma
zmanjšujemo stopnjo čiščenja dimnih
plinov. Cilj čiščenja je doseganje koncen-
tracije pod 400 mg/m3 na izstopu iz
naprave, ter zakonsko predpisanih 800
mg/m3 v "dimniku" po dogrevanju s plini
z majhno vsebnostjo SO2. Stopnja čiščen-
ja je odvisna od števila vklopljenih obtoč-
nih črpalka in od pH faktorja suspenzije,
ki jo razpršujemo. Tako predstavlja pral-
nik z omenjenimi črpalkami in dozatorji
zapleten regulacijski sistem. S kemičnega
vidika naj bi z dodajanjem kalcita urav-
navali nivo prostega kalcita v pralniku, ki
je nase sposoben vezati žveplov dioksid.
Najboljše merilo za količino prostega kal-
cita v pralniku je pH suspenzije. Tako je
potrebno regulirati pH suspenzije v pral-
niku za dosego želenih regulacijskih cil-
jev.  Vendar se v praksi izkaže, da enos-
taven regulacijski model ne zadostuje. 

Slika2

Na izhodu (dejanskem pH) zaznavamo
prevelike oscilacije regulirane veličine,
kar kaže na "prepočasen" odziv regu-
lacije. Poleg tega postane pri takšnem
načinu regulacije problematična poraba
regulirne veličine (kalcita) kar je bistvene-
ga pomena za naročnika naprave. Mas-
ni pretok žveplovega dioksida (MSO2)
skozi napravo se kar sam ponuja za ude-
ležbo v regulaciji. Tako dobimo naslednji
model regulacijskega sistema (slika 3),
kjer dodajanje kalcita ne reguliramo, tem-
več krmilimo s pomočjo MSO2.

Slika3

Vendar se tudi ta sistem ne deluje zado-
voljivo, predvsem pri majhnih koncentra-
cijah na vhodu, ko nismo sposobni urav-
nati ustrezen pH. Ustrezen model regula-
cijskega sistema dobimo šele, ko združi-
mo prej omenjena koncepta. Tako dobi-
mo regulacijski sistem s predkrmiljenjem
motnje. Motnjo v tem primeru predstavlja
MSO2, ki prispeva približno tretjino trenu-
tnega regulirnega signala, PD regulator,
z referenco pH predstavlja naslednjo tre-
tjino regulirnega signala. Zadnja modifi-
kacija sistema je dodan D člen predkrmi-
ljenju motnje, ki prispeva preostalo tretji-
no regulirnega signala. Tako dobimo na
koncu model regulacijskega sistema z en-
im PD regulatorjem, ki se odziva na spre-
membo pH, in enim PD krmilnikom, ki se
odziva na spremembo masnega pretoka
SO2 (regulator brez povratne vezave). Ta
sistem je na sliki 4.

Slika4

Optimiranje tega modela zajema nas-
tavitev PD parametrov regulatorjev in ute-
žnega razmerja med obema regulirnima

veličinama, ki jih seštevamo. Celotnemu
krmilnemu sistemu RDP je nadgrajen sis-
tem za nadzor in vodenje, ki omogoča
vse klasične funkcije podobnih sistemov,
tudi ročno vodenje vseh regulacijskih
zank (nastavitev referenc ali celo reguli-
rnega signala). Napravo je tako mogoče
prepustiti avtomatskemu vodenju, lahko jo
vodimo ročno, v skrajnem primeru pa je
dopuščeno (pooblaščeno) servisno vode-
nje, kjer imamo dostop do vsakega venti-
la, pogona in ostalih parametrov.

Slika5

Razžvepljevalna naprava v Mežici se pri-
bližuje zaključku poskusnega obratovan-
ja, sistem pa v praksi dosega projektno
zastavljene parametre.

PROJEKTI V EKOLOGIJIPROJEKTI V EKOLOGIJI

ENERGETSKI INENERGETSKI IN

TEHNOLOŠKI SISTEMITEHNOLOŠKI SISTEMI

INFORMACIJSKEINFORMACIJSKE

TEHNOLOGIJETEHNOLOGIJE

Esotech d.d., Preloška 1, 3320 VEsotech d.d., Preloška 1, 3320 Velenje, Telenje, Tel: 063 42 06 100,el: 063 42 06 100, FaxFax::

063 42 06 105, V063 42 06 105, Video: 063 42 06 266, wwwideo: 063 42 06 266, www.. esotechesotech.si.si

wwwwww..esotechesotech.si.si
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Informacije: Step d.o.o., Maribor

STROKOVNI SEJMI V MARIBORU
MMeeddnnaarrooddnnii  ssppeecciiaalliizziirraannii  sseejjmmii  EENNEERRGGEETTIIKKAA  &&  NNaašš  ddoomm  

iinn  TTEERROOTTEECCHH  --  VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  &&  LLOOGGOOTTRRAANNSS    vv  MMaarriibboorruu  
mmeedd  99..  iinn  2266..  mmaajjeemm  22000000

Ovseh štirih sejmih (toliko je bilo namreč uradno sejmov, če-
prav so bili združeni pa dva na en termin) in njihovem po-
menu za industrijo, distribucijo energije, načrtovanje logis-

tike in transporta, pa tudi za vzdrževanje smo govorili že v najavah
v prejšnjih številkah Avtomatike. Na kratko bomo le strnili nekaj
vtisov o organizaciji sejma, prilagamo pa tudi nekaj slikic, ki Vam
bodo morda obudile spomin na sejemski vrvež in boste z večjo
nestrpnostjo pričakovali ljubljanski sejem Sodobna elektronika.

Avtomatika je na sejmu Energetika spre-
jela obiskovalce že na vhodu

Obisk smo pričeli v hali A kjer smo obis-
kali podjetje Siemens, ki v tej številki pred-
stavlja mali krmilnik LOGO!

Metrel iz Horjula s svojim železnim reper-
tuarjem merilne opreme

Med najlepše urejenimi razstavnimi pros-
tori je bil prav gotovo Danfosov

Tehna d.o.o. v šotorski hali G še v jutran-
jem hladu

Toshiba, IDR BLOK, INEA. Vam je to znano,
ali pa ste opazili prispevek v tej številki?

Čudovito vreme, ki je zdržalo ves čas tra-
janja prvega sejma - Energetika & Naš
dom je najbrž razjezilo razstavljalce v šo-
torski hali G in jim zavrelo kri, ko so orga-
nizatorji za hlajenje uporabili sistem ”ga-
silske cevi in vode”. Pa šalo na stran!
Župan mesta Maribor, g. Sovič, je v otvo-
ritvenem govoru najavil novo sejmišče in
upam, da se bomo naslednjič že videli
tam.
Kljub napovedim, da bo sejem po statisti-
ki obiskalo najmanj 20.000 obiskoval-
cev, kažejo naši rezultati bistveno manj.
To se je kazalo tudi na gostoti obiskoval-
cev na sejmišču, še posebno pa na sejem-

skih gostiščih, kjer se je prejšnja leta trlo
žejnih sprehajalcev.  Verjetno je prav, da
ima tudi štajerska metropola več sejmov,
vendar se mi zdi, da deljenje nekdaj
skupnih sejmov na dva termina ni ravno
uspela poteza (razen za organizatorje, ki
prostor pač dvakrat prodajo), saj mora
obiskovalec dvakrat na sejem, prav tako
pa tudi razstavljalec, ki bi želi predstaviti
izdelke in storitve za obe panogi - ener-
getika in vzdrževanje. 
Na sejmih so se seveda predstavili vsi, ki
kaj pomenijo na teh področjih, mi pa smo
si ogledali podjetja, ki se ukvarjajo z
avtomatizacijo. Največ je bilo podjetij, ki
so ponujala razne sisteme za nadzor kli-
matskih pogojev, ogrevanja in porabe.
Večinoma so bili le individualni sistemi,
podjetja kot so Robotina, Siemens, Eltec
in drugi, pa so ponujala vodljive in
omrežene sisteme. LONWorks, EIB, vse
bolj pa se za nadzor in upravljanje
uporablja tudi moderne brezžične sis-
teme, ki temeljijo na GSM telefoniji.
Vsekakor je poudarek na odprtih sis-
temih, kjer lahko več proizvajalcev izdelu-
je naprave po enakem standardu.
Nikakor ne moremo opisati vse množice
razstavljalcev in eksponatov, bomo pa v
prihodnjih številkah podrobneje pred-
stavili nekatere razstavljalce, ki so se nam
zdeli še posebno zanimivi.

SEJEMSKE DEJAVNOSTI - Strokovni sejmi v Mariboru

A
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PrPrekeko določo določenega univenega univererzalnega vzalnega vodlodljivjivega sisega sisttema za aema za avtvtomatizaciomatizacijojo
žželitelite kre krmiliti in nadzmiliti in nadzororoovvati dosati dosttope do zgrope do zgradb.adb.
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mobilno alarmobilno alarmirmirananjeje
dobrdobra naloa naložba (hitžba (hiter poer povrvračilo vloačilo vložženih srenih sredsedstteev)v)
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SisSisttem za uprem za upraavlvljanjanje vrje vratat

Technology for Doors and Gates
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