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SIMATIC S7-300 procesor CPU 319-3 PN/DP postavlja novi standard
industrijskih krmilnikov. Je prvi S7-300 procesor s tremi komunikacijskimi vrati (MPI/Profibus DP, Profibus DP, Profinet). Poleg zelo visoke
procesne moči CPU 317-3 PN/DP podpira isohroni način delovanja
Profibus DP, časovne prekinitve v 500 µs, priključitev 256 IO naprav,
razširjeno povazavo preko Ethernet-a in časovno sinhronizacijo preko
NTP (Ethernet).

300
Obiščite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/s7-3

SIEMENS

Spoštovani,
Najprej kratko obvestilo:
”Prireditve AEFA spomladi ne
bo! Prireditev AEFA je prestavljena na jesen! Podrobno obvestilo sledi v naslednji številki.”
Drugo obvestilo: ”Tradicionalna prireditev Kotnikovi dnevi, oziroma posvetovanje o močnostni elektrotehniki, bo! Seveda, sicer ne bi bilo tradicionalno :)” No, šalo na stran! Lepo
vabljeni na prireditev Kotnikovi
dnevi, več o organizatorju Elektrotehniškemu društvu Maribor in sami prireditvi pa je na
voljo v članku na strani 7.
Na področju procesnih komunikacij je zavrelo! Vse hitrejši in varnejši Ethernet je postal
definitivno standard v procesnih komunikacijah, vsi hitijo
delati nove procesorje, ki se bodo spopadli z novimi Ethernet
vodili, obenem pa bodo še navzdol kompatibilni - tako, za
vsak slučaj.

D.Selan
urednik
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Strokovnjaki svetujejo

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme,
INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni vklopi,
izklopi v sili in varnostna stikala, senzorika.
Pokličete ga lahko po telefonu ali pošljete vprašanje po e-pošti.

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaščite motorjev.

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

Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese.

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

Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokličete ga
lahko na telefon: 03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Drago Metljak, univ. dipl. ing. el. teh.,
PSM d.o.o., tel. 01 51 50 115
e-mail: info@psm.si, splet: www.psm.si

Svetuje na področju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elektronike pri avtomatizaciji v industriji in nadzoru procesov spajanja in preoblikovanja.

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

ELEKTROMOTORNI POGONI

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

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

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.

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

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

MERITVE NIVOJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI

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

Podjetje /pravna oseba/:

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.
• Nepreklicno naročam(o) zgoščenko AVTOMATIKA Arhiv in
sicer naslednje številke: Arhiv 1 (1 - 22) ___ izvodov, Arhiv
2 (12 - 33) ___ izvodov, Arhiv 3 (23 - 44). Kupnino v višini
2.500 SIT/številko + PTT stroške bomo poravnali v 8 dneh
po prejemu ponudbe.
Podpis:
M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

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

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

Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica:
Pošta:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran /podjetja/:

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj Trdič, FDS Research, Computer
Vision Group, tel. 01/589-75-81,
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v podjetju Robotina d.o.o.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/721-80-20,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo
črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o.,
tel (01) 5680 884

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.
P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

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

Vsak celoletni naročnik na
revijo AVTOMATIKA prejme
tudi tekočo številko zgoščenke AVTOMATIKA CD
Arhiv v vrednosti 2.500 SIT
ob prvem naročilu in ob
vsaki obnovljeni naročnini!
Poleg tega prejme tudi brezplačno zgoščenko CD
HYDRA, ki nosi spletni reviji
ELEKTRONIKA Online in
AVTOMATIKA online, kadar
le ta izide.
Naročilnico izrežite ali fotokopirajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!
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27. POSVETOVANJE
KOTNIKOVI DNEVI
23. in 24. marec 2006 - Hotel Radin
TERME RADENCI
Informacije: http://www.ed-mb.si e-mail: info@ed-mb.si

P

osvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno strokovnjakom
elektroenergetike s področja vzdrževanja, projektiranja, investicijske
dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti.
Na letošnjem posvetovanju bomo predstavili novosti s področja elementov električnih instalacij, standardov, predpisov, preventivnega vzdrževanja v elektroenergetiki, tehnološke možnosti na področju obnovljivih virov in daljinskega
nadzora tehnoloških procesov.
V avli hotela Radin bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih
inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.
PROGRAM POSVETOVANJA
ČETRTEK, 23. 03. 2006
10.00 Otvoritev posvetovanja
10.25-13.00 Predstavitev referatov
1. Marko Kotnik
Novosti - standardi
Izbira instalacijskega sistema
V objektu vgrajena nizkonapetostna električna inštalacija predstavlja kompleksno celoto. Veliko faktorjev, kot so namembnost, naravni vplivi, tehnologija itd.,
vpliva na njeno namestitev. Standard SIST HD 384. 5.52 podaja rešitve in navodila o nameščanju in izbiri inštalacijskega sistema, tudi glede namestitve druge
opreme.
2. Danilo Ambrož, Bojan Postrašija
Požarno odporne električne napeljave, ki morajo delovati v primeru
požara
Mnoge napeljave v stavbah so gorljive, pri njihovem gorenju pa lahko nastajajo
zdravju škodljivi plini, dim ali vročina, ki ogroža stabilnost stavbe. Električne
napeljave predstavljajo potencialni vir ognja, plinov oziroma dima. Še večja
nevarnost pa je, da napeljave ob požaru izgubijo sposobnost napajanja naprav,
ki morajo delovati prav v požaru: naprave za javljanje požara, varnostna razsvetljava, požarna dvigala, naprave za odvod dima in toplote, prezračevalni
sistemi, naprave za dvig tlaka v evakuacijskih stopniščih in govorne alarmne
naprave.
11.30-11.45 Odmor
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
3. Prof. dr. Karel Jezernik
Nov sistem mehkega zagona asinhronskih motorjev
Z razvojem energetske elektronike se elektronski stikalni elementi vedno pogoAVTOMATIKA

steje uporabljajo za krmiljenje in regulacijo električnega napajanja enosmernih in izmeničnih motorjev. Elektronski mehki zaganjalniki so danes
razširjeni v industriji in gospodarstvu,
ker so asinhronski motorji pretežni
porabniki električne energije. V vlogi
elektronskih stikal se uporabljajo tiristorji, ki uporabljajo princip faznega
krmiljenja napajalne napetosti motorja, ki povzroči nezvezno obliko napajalnega toka. Posledično napajalni tok
posebej vsebuje poleg osnovnega še
višjeharmonske komponente, ki znižujejo izkoristek pogona in neugodno
vplivajo tako na elektromehanske
lastnosti motorja in povzročajo negativne povratne učinke na napajalno
omrežje.
Elektronska tranzistorska stikala grajena z GTO, MOSFET in predvsem IGBT tranzistorji danes proizvajalci gradijo za srednje napetosti do 3 kV in
velike tokove do nekaj 1000 A.
Tranzistorska stikala nam v principu
delovanja omogočajo gradnjo ptretvornikov, ki uporabljajo princip delovanja pulzno širinske modulacije s
preklopnimi frekvencami višjimi od
omrežne frekvence. To lastnost bomo
uporabili za predlagano gradnjo tranzistorskega elektronskega mehkega
zaganjalnika, ki omogoča zagon asinhronskega motorja s pretežno sinusno
obliko napajalnega toka.
V referatu bo opravljena analiza in
prikazani rezultati mehkega zagona
asinhronskega motorja s komercialnim tiristorskim in novim tranzistorskim zaganjalnikom s predstavljeno
harmonsko analizo napajalnih napetosti in tokov ter njihovega vpliva na
lastnosti asinhronskega motorja in
napajalnega omrežja.
4. Mitja Vidmar
Problematika uporabe izdanih
predpisov in standardov v praksi
Trenutno je regulativa s področja
elektrotehnike zelo nepregledna, ne
dovolj sistematično urejena, med seboj
večkrat kontradiktorna, še prepogosto
zastarela in neusklajena s sodobnimi
dosežki znanosti in tehnologije ter se
prevečkrat po nepotrebnem spreminja
in popravlja ter drobi, ker so posamezni novi predpisi ob njihovem sprejemanju nepopolno domišljeni in oblikovani ter se skozi sezname standardov, katerih uporaba ustvarja domne62/2006 7
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NAMEN POSVETOVANJA
Posvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno
strokovnjakom elektroenergetike s področja vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti. Na
letošnjem posvetovanju bomo predstavili novosti s
področja elementov električnih instalacij, standardov,
predpisov, preventivnega vzdrževanja v elektroenergetiki, tehnološke možnosti na področju obnovljivih
virov in daljinskega nadzora tehnoloških procesov. V
avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in
opreme za elektroenergetske naprave.
STROKOVNA PRIPRAVA
Marjan ZORMAN, univ. dipl. ing. el., tel.: 02/22 00
120, fax: 02/25 22 241, GSM: 041-674 733 e-mail:
marjan.zorman@elektro-maribor.si
ORGANIZACIJA IN PRIJAVE
Inge, Rajko ROJS, tel./fax: 02/47 13 951, GSM: 051393 195
PRIJAVE ZA PRIKAZ PROIZVODNEGA
PROGRAMA
Drago HAUC, Tel./fax: 02/25 13 570; GSM: 040-374
897, Drago ČERNOGA, Tel./fax: 02/32 29 938; GSM:
040-836 961, e-mail: drago.cernoga@ed-mb.si
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 55.000 SIT na udeleženca z vključenim 20% DDV, za izvedbo posvetovanja in zbornik referatov. Znesek nakažite na naš transakcijski račun.
Račun prejmete po izvedenem posvetovanju.
ROK PRIJAVE IN GRADIVO
Do 10. marca 2006 Zbornik prejmejo udeleženci na
posvetovanju.
PRIJAVNICE POŠLJITE
Po pošti: ED Maribor-Rojs, Cesta XIV divizije 101,
2000 Maribor; po faxu: 02/47 13 951; e-mailu:
rojs@amis.net ; elektronska prijava: www.ed-mb.si
NASLOV ORGANIZATORJA
ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR, Vetrinjska 16, 2000 Maribor, Identifikacijska številka: SI
31299245, Davčni zavezanec: DA, TRR: 04173-0000733805 - Nova KBM
REZERVACIJE HOTELA
Do 10. marca 2006, TERME RADENCI podjetje za
turizem d.o.o. Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci,
Tel.: 02/520 27 00, 02/520 27 22, Fax: 02/520 27 23
terme@terme-radenci.si, www.radenska-zdravilisce.si/
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vo o skladnosti s predpisom, povezujejo z izredno velikim
številom standardov, ki večinoma niso niti prevedeni v slovenščino, kar vodi v to, da se vedno teže razumejo in
obvladujejo ter zato manj spoštujejo in izvajajo. Veliko
odgovornost v zvezi z upoštevanjem oziroma neupoštevanjem predpisov v praksi imajo predvsem tisti, ki predpise
oblikujejo in izdajajo, prav tako pa tudi organizatorji
seminarjev in predavatelji na teh seminarjih, ki pogosto
zavajajo z napačnimi interpretacijami veljavnosti predpisov in s tem ustvarjajo zmedo. Zato bi bilo najbolje predpisati obliko in vsebino predpisov, tako da bi Pravilniki in
Tehnične smernice zagotovili samo minimalne pogoje za
varnost, enotnost elektroenergetskega sistema, kompatibilnost in minimalno kakovost, projektantom pa bi bilo
prepuščeno, da na osnovi priporočil v referenčnih dokumentih in neobveznih standardih ter na osnovi sodobnih
tehničnih rešitev in dosežkov znanosti te minimalne zahteve v soglasju z investitorji nadgradijo.
13.15-15.00 kosilo
15.00-18.00 Predstavitev referatov
5. Prof. dr. Jože Furlan
Tehnologija sončnih celic
Klimatske spremembe zaradi rastočih koncentracij ogljikovega dioksida so vzbudile razvoj raznih obnovljivih virov
energije, med katerimi ima v zadnjih letih najvišjo stopnjo
rasti tehnologija sončnih celic. V referatu je uvodoma opisana zgradba in delovanje sončne celice, temu pa sledi prikaz tehnoloških korakov v proizvodnji kristalnih silicijevih
sončnih celic.
6. Albert Marzidovšek
Optimizacija izkoristka geotermalnih sond
Članek prikazuje rešitve optimiziranja izkoristka geotermalne energije. V primeru večjega sistema geosond se
izkazuje potreba po optimalnem izkoriščanju geotermalne
energije posamezne sonde. Vrtine, ki so izvedene na različnih mestih, predstavljajo povsem različne geodetske razmere, kar povzroča različno energetsko vsebnost. Regulacija, ki je predmet tega referata, na osnovi izmerjenih
parametrov zagotavlja optimalni izkoristek geotermalne
energije z regulacijo pretočnih količin medija za prenos
energije.
7. Prof. dr. J. Pihler, Mag. D.Koritnik, M. Koprivšek
Kakovost in preizkušanje inštalacijskih odklopnikov,
razvojni trendi in novosti
Prispevek prikazuje način preskušanja inštalacijskih
odklopnikov in rezultate meritev odklopnikov, ki so na
trgu. Podaja primerjavo med odklopniki različnih tehničnih sposobnosti in kakovostnih ter cenovnih nivojev. V
nadaljevanju je podana novost na področju instalacijskih
odklopnikov s poudarkom na inovativni zasnovi odklopnika z zmanjšano izgubno močjo, z vgrajeno selektivno
funkcijo in neodvisnostjo I-t karakteristike od okoliške
temperature.
16.30-16.45 Odmor
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
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8. Prof. dr. F. Jakl, Doc. dr. B. Zadnik
Nov slovenski standard SIST 50423 za nadzemne vode izmenične napetosti nad 1
kV do vključno izmenične napetosti 45 kV
S približevanjem vstopa Slovenije v EU so bile aktivnosti na področju izdelave novih slovenskih standardov za gradnjo prenosnih objektov usmerjene na harmonizacijo tovrstnih
predpisov v skladu z evropskim redom. V letu 2005 je bil v okviru EZS s finančno podporo distribucijskih podjetij Slovenije izvršen prevod standarda EN 50423-1, januar 2005 Nadzemni vodi izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti 45 kV, 1.
del: Splošne zahteve - splošna določila ter izdelan predlog SIST EN 50423-3 Nadzemni vodi
izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti 45 kV, 3. del: Nacionalna
normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50423-1: 2005). Referat prinaša okvirno vsebino standarda s področjem uporabe, električne zahteve in osnove gradbenega projektiranja električnih nadzemnih vodov izmenične napetosti nad 1 kV do
vključno izmenične napetosti do 45 kV s slovenskimi posebnostmi, ki bo skupaj z ustreznim standardom nadzemnih vodov izmeničnih napetosti nad 45 kV SIST EN 50341:2002
nadomestil stari pravilnik za gradnjo nadzemnih vodov od 1 kV do 400 kV iz obdobja
bivše Jugoslavije iz leta 1988.
20.00 Skupna večerja s plesom
PETEK, 24. 03. 2006
9.00-13.00 Predstavitev referatov
9. Dr. Aleš Arnšek
Elektrostatika v protieksplozijski zaščiti
Elektrostatične razelektritve so pogosto vzrok eksplozij. Namen ukrepov protieksplozijske zaščite je preprečiti vžig eksplozivnih zmesi z elektrostatičnimi razelektritvami. Zanesljivo preprečevanje nevarnih elektrostatičnih razelektritev zahteva dobro razumevanje procesov elektrostatike in dosledno izvajanje ukrepov. Opisanih je nekaj primerov iz
prakse, pri katerih nastajajo nevarne elektrostatične naelektritve.
10. Tomaž Stenšak
Mehanizmi neposrednega uvajanja digitalizirane papirne dokumentacije v E-CAD
okolje ter povezovanje z vzporednimi informacijskimi sistemi
Digitalna različica dokumentacije obstoječih EE sistemov je največkrat v obliki digitaliziranih papirnih dokumentov ali v običajnem CAD formatu. Takšna oblika predstavlja
težave z ažurnostjo ter neskladnost in podvajanje podatkov v vzporednih informacijskih
sistemih.
AVTOMATIKA
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Glavni vzroki teh težav so pomanjkanje
nadzora nad spremembami, podvajanje
postopkov ter slaba dostopnost dokumentov. V članku so opisani mehanizmi
neposrednega prenosa obstoječe dokumentacije v e-CAD format. Vnos sprememb je enostaven in lahko poteka tudi
na daljavo. Vsi podatki se sproti beležijo
v podatkovno bazo. To omogoča povezovanje z ostalimi informacijskimi sistemi,
ki služijo za spremljanje stanja na objektih in vodih (na primer GIS, TIS). Rezultat uvajanja sodobnih metod upravljanja
z dokumentacijo je hitro dostopna in
ažurna dokumentacija. Težave, kot so
nedostopnost, podvajanje podatkov, pomanjkanje nadzora nad spremembami so
s tem odpravljene.
11. Aleksander Turk
Daljinski nadzor tehnoloških
procesov
Sodobne tehnološke procese dandanes
vse bolj obvladujejo računalniki in računalniško podprti sistemi. Takšne sisteme
se zaradi velike procesne moči enostavno
poveže v celoto z namenom učinkovitejšega delovanja in izvajanja nadzora nad

celotnim sistemom. Sistemi daljinskega
nadzora omogočajo udobnejše delo s sistemom in dvig kvalitete dela zaposlenih.
Članek opisuje nekaj prijemov pri reševanju daljinskega nadzora oddaljenih tehnoloških procesov oziroma sistemov.
10.45-11.00 Odmor
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
12.Nikolaj Ivo Tršan, Miha Gregorčič
Uporabnost termokamer v IR termografiji na področju vzdrževanja v
elektroenergetiki
Osnove IR termografije in zgradba sodobnih termokamer s poudarkom na osvetlitvi tehničnih lastnosti, ki so pomembne za pravilno izbiro termokamere glede
na željeno aplikacijo in zahteve uporabnika.
Praktični primeri uporabe termokamere
v elektroenergetiki s posnetki termogramov in komentarji o učinkovitosti ter
pravilni uporabi termokamer.
13. Ivan Ravnikar, Ervin Seršen
Priprava novega pravilnika za nizkonapetostne električne inštalacije
V razpisih po Zakonu o javnih naročilih
in zahtevah varnega obratovanja po
Energetskem zakonu se morajo uporabljati prostovoljni slovenski standardi, ki
so privzeti evropski standardi. Po zakonu
o gradbenih proizvodih je bila podaljšana
veljavnost Pravilnika o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije iz leta 1988 in uporaba JUS standardov. V referatu bo pojasnjena dvojnost uporabe standardov katere posledica je različen nivo varnosti in podani
predlogi za nov predpis in spremljajočo
tehnično dokumentacijo.
13.00 Zaključek posvetovanja
NASLOV ORGANIZATORJA
Posvetovanje Kotnikovi dnevi se tradicionalno odvija v hotelu Radin v Termah
Radenci. Namestitev je možna v samem
hotelu in v ostalih nastanitvenih kapacitetah kompleksa.
Posvetovanje organizira:
ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR, Vetrinjska 16, 2000 Maribor, Id.
št.: SI31299245, Dav. zav.: DA, TRR:
04173-0000733805 - Nova KBM
A
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Tehnični specialistični treningi
s področja avtomatizacije
Svetovanje k proizvodni odličnosti
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije
Programi vključujejo spoznavanje specifičnih
strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja
sproti preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:
• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca
do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje
in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih
sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko;
Hidravlika Basic; Hidravlika Advanced;
Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic;
Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC
Advanced; Industrijska omrežja;
Elektrotehnika; Elektronika in digitalna tehnika; Varnostno pooblastilo obratnega električarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnevmatičnih naprav idr.

ICA d.o.o. Izobraževalni center za avtomatizacijo FESTO DIDACTIC
Mestni trg 18 • 3210 Slovenske Konjice • Tel: 03/7592611 • Faks: 03/7592612 • E-mail:marketing@ica.si • www.ica.si
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Frekvenčni pretvorniki z vgrajenim krmilnikom

Vgrajeni krmilnik in
frekvenčni pretvornik

ATV 71

Jože Perko, Schneider Electric d.o.o.

V

lanskem letu je podjetje Schneider Electric d.o.o. na slovensko tržišče uvedlo novi frekvenčni pretvornik vrhunskih zmogljivosti ATV 71. V tem produktu je tudi prvič implementirana možnost vgrajenega krmilnika.

1 Uvod

in njegovim grafičnim terminalom, je to v veliko primerih ustreznejša rešitev kot posebni krmilnik.

Koncept vgrajenega krmilnika ni nov. Frekvenčni
pretvorniki blagovne znamke Telemecanique (Telemecanique je blagovna znamka podjetja Schneider
Electric) so imeli to možnost že prej, vendar je bila
uporabniku neprijazna, saj ni imel na voljo zadosti
zmogljivega in enostavnega razvojnega orodja.
Krmilnik se je tako tržil predprogramiran za posebne namene. Sedaj je krmilnik na voljo z vrhunskim
in prijaznim razvojnim orodjem. Strojegaditelju oz.
sistemskemu integratorju je tako omogočeno, da
aplikacijo krmiljenja motorja izvede na frekvenčnem
pretvorniku samem in izkoristi vse prednosti takšnega koncepta.

2.2 Nižji stroški. Strošek rešitve z vgrajenim krmilnikom je v primerjavi s klasično izvedbo (PLC + frekvenčni pretvornik) nižji.
2.3 Izboljšana zmogljivost. Vgrajeni krmilnik prevzema vse funkcije motorskega krmiljenja in izboljšuje odzivni čas sistema. Delovanje vgrajenega krmilnika lahko pri kritičnih funkcijah sinhroniziramo
s frekvenčnim pretvornikom z uporabo t.i. "synchronised task" procedure.
2.4 Dodana vrednost tistemu, ki jo obdeluje!
Razvojno orodje ne zahteva registracije. Vgrajeni
krmilnik je mogoče samo naložiti s programom in
ostane domena tistega, ki ga je razvil. Na ta način
ščitimo ceno in pamet strojegraditelja ali sistemskega integratorja.
3 Arhitektura
Namembnost vgrajenega krmilnika je izvedba motorskega krmiljenja v kombinaciji s frekvenčnim

Slika 1.1 - Vgradnja dodatne kartice
2 Nova dimenzija frekvenčnega pretvornika
Sam frekvenčni pretvornik ima vgrajenih preko 150
aplikativnih funkcij, ki so enostavno na voljo preko
grafičnega terminala na čelni strani. Kdaj uporabiti
vgrajeni krmilnik in kakšne prednosti nam takšen
koncept prinaša?
2.1 Fleksibilnost. Funkcije, ki standardno niso na
voljo oz. jih je potrebno uporabiti drugače, kot je to
predvideno, lahko implementiramo z vgrajenim krmilnikom. Ker je programsko in strojno vgrajeni krmilnik tesno povezan s frekvenčnim pretvornikom
12 62/2006
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pretvornikom. Frekvenčni pretvornik pa je modularno razširljiv z dodatnimi karticami (max. 3 kartice:
dodatni I/O + komunikacijski protokol + vmesnik
za enkoder).

minal na frekvenčnem pretvorniku zadosti zmogljiv.
Grafični terminal ima na voljo proste parametre, ki
jim z razvojnim paketom lahko spremenimo imena
in jim priredimo vrednosti - na ta način torej programsko priredimo uporabniški vmesnik aplikaciji.

Sistem je torej mogoče izvesti na več različnih načinov, v splošnem pa je konfiguracija ena izmed treh v
nadaljevanju predstavljenih možnosti.
3.1 Samostojni
stroj. V tem primeru je uporabljen frekvenčni
pretvornik s krmilnikom. Število I/O točk na
krmilniku je 10
LI, 6 LO, 2 AI, 2
AO, lahko pa naslavljamo tudi
I/O točke na frekvenčnem pretvorniku ali dodatni I/O kartici.
Operacijski paSlika 3.2 - Samostojni stroj
nel na sliki pa je
opcijski (povezava preko Modbus ali CANopen), saj je že grafični ter-

Slika 3.3 - Prirejanje uporabniškega vmesnika na
grafičnem treminalu
3.2 Samostojni stroj + CANopen. Konfiguracija je
podobna kot v prejšnjem primeru, vendar je tukaj
namesto klasičnih žičnih povezav uporabljen protokol CANopen. Močna funckionalnost vgrajenega krmilnika je namreč master port, ki ga lahko konfiguriramo s priloženim razvojnim orodjem, in omogoča
povezavo s senzorji in aktuatorji ter porazdeljenimi
I/O enotami. Protokol CANopen je izbrani protokol
podjetja Schneider Electric in je implementiran tudi v
vseh ostalih produktih za motorsko krmiljenje (mehki zagoni, frekvenčni pretvorniki, TeSys U) ter I/O
enotah.

AVTOMATIKA
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tako izkušenemu integratorju dobro poznan; programer lahko v dveh dneh osvoji osnovne principe
uporabe tega orodja in začne z razvojem aplikacij.
Na voljo so tudi knjižnice oz. "template" projekti, s
pomočjo katerih je razvoj hitrejši, CANopen parametre pa lahko nastavimo v posebnem oknu. Uporabnik lahko definira svoje funkcijske bloke.
4.1 Na voljo je šest programskih jezikov:
 "Structured text"
 "Ladder"
 "Function blocks diagram"
 "Continuous flow chart"
 "Grafcet"
 "Instruction list"

Slika 3.4 - Samostojni stroj + CANopen
3.3 Decentralizirana arhitektura. Je nadgradnja
točke 2. V tem primeru je samostojni stroj del sistema, ki ga nadzira krmilnik ali je del SCADA sistema.
Poleg vgrajenega krmilnika in opcijsko I/O kartice
tak sistem vključuje še dodatno kartico s komunikacijskim protokolom. V angleški arhitekturi koncept
samostojnega avtomatizacijskega sistema znotraj
večjega opisujejo kot "Automation Island".

4.2 Simulacija in debugiranje. Program je mogoče
simulirati. Seveda pa to ne velja za komunikacijo. V
tem primeru je potrebno imeti priključen krmilnik in
vzpostavljeno povezavo, preko katere želimo komunicirati. Med delovanjem je mogoče tudi prebirati in
zapisovati spremenljivke, kar bistveno olajša simulacijo in nastavljanje frekvenčnega pretvornika in
debugiranje. Možno je tudi nastavljanje prekinitvenih točk (ang. "breakpoints") za debugiranje. Vse vrednosti je mogoče spremljati tudi na osciloskopu.
4.3 Nalaganje programa. Kot že omenjeno, je
mogoče program samo naložiti na krmilnik.
Povezan je preko specifičnega protokola (podoben
Modbusu). Na ta način je omogočeno ščitenje programa in spreminjanje samo pooblaščenim osebam.
4.4 Sinhronizacija. Poleg množice ostalih lastnosti
in zmogljivosti naj omenim še možnost sinhronizacije delovanja krmilnika in frekvenčnega pretvornika. Ta možnost je kritičnega pomena pri motorskih
aplikacijah, ki zahtevajo determinizem in hitro odzivanje (npr. pozicioniranje, regulacija).
5 Zaključek
Podjetje Schneider Electric je trženje vgrajenega krmilnika pričelo z izobraževanjem zaposlenih in naših
poslovnih partnerjev Sintel Commerce iz Celja ter
Telem iz Maribora, produkt pa je že v prodaji. S tem
produktom blagovna znamka Telemecanique spet
dokazuje, da je v samem tehnološkem vrhu industrijske avtomatizacije.
A

Slika 3.5 - Decentralizirana arhitektura
4 Razvojno orodje PS 1131
Razvojno orodje je skladno z IEC 61131-3 standardom. Programski jezik in uporabniški vmesnik je
14 62/2006
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Nagrajeni LabVIEW 8

LabVIEW 8 med najbolj
pomembnimi inovacijami
v letu 2005
LabVIEW 8 podjetja National Instruments prejel nagrado
"izbor uredništva" revije Control Engineering
Informacije: National Instruments, Celje

1

8. 01. 2006 - Podjetje National Instruments je danes objavilo, da je revija Control Engineering računalniškemu
okolju za grafični razvoj NI LabVIEW 8 podelila nagrado "izbor uredništva" in jo označila kot eno izmed najbolj pomembnih inovacij leta 2005.
"Z veseljem naznanjamo, da je bilo podjetje National Instruments z izdelkom LabVIEW 8 izbrano, da prejme nagrado "izbor uredništva" revije Control Engineering za leto 2005," je dejal Mark T. Hoske odgovorni urednik
revije Control Engineering. "LabVIEW 8, najnovejša različica grafičnega
programskega jezika podjetja NI, je inovativen izdelek, ki zadovoljuje širok
spekter potreb inženirjev, ki se ukvarjajo z testiranjem, nadzorom ter načrtovanjem."
Control Engineering je letošnje dobitnike nagrade "izbor uredništva" izbrala med vsemi novimi proizvodi, predstavljenimi v številkah revije
Control Engineering letnika 2005, spletne različice revije ali enega izmed
tematskih elektronskih biltenov revije Control Engineering. Uredništvo
je zmagovalce izbiralo na osnovi treh kriterijev - uporabnost v industriji, tehnološki razvoj ter učinek na tržišče. Kot dobitnik nagrade "izbor
uredništva" je LabVIEW 8 v igri, da dobi eno izmed osmih nagrad "izbora inženirjev" revije Control Engineering, ki bo potekalo marca.
LabVIEW 8 podjetja National Instruments, najnovejša različica računalniškega okolja za grafični razvoj, namenjena testiranju, nadzoru ter
načrtovanju, prinaša inženirjem in znanstvenikom porazdeljeno inteligenco - zajeten niz novih možnosti za preprosto načrtovanje, razvrščanje ter usklajevanje naprav in sistemov. Najnovejša različica LabVIEW-a
predstavlja poenostavljen, prilagodljiv vmesnik za sporazumevanje in
usklajevanje med oddaljenimi inteligentnimi napravami ter sistemi, na
primer realnočasovnimi procesorji in FPGA sistemi. Načrtovalci vgradnje, inženirji za testiranje in odgovorni za nadzor sistemov lahko sedaj
uporabljajo isto računalniško okolje za enostaven prenos podatkov,
deterministično realnočasovno sporazumevanje in omrežno usklajevanje
med integriranimi alarmi, dogodki ter beleženjem podatkov.
LabVIEW 8 vključuje tudi LabVIEW Project, nov sistemski pogled za
upravljanje razvoja velikih aplikacij. LabVIEW Project integrira razlikovanje vizualnih kod, izboljšuje integriranje nadzora vira (source control)
s standardnim programskim orodjem za nadzor vira drugih proizvajalcev in poskrbi za brezšivno postavitev v mobilnih, industrijskih in vgrajenih ciljnih objektih.
Poleg tega LabVIEW 8 z orodji za nadzor inštrumentov in zajem podatkov nadaljuje gradnjo na tehnologiji Express. Z novim LabVIEW iskalcem gonilnikov lahko inženirji in znanstveniki avtomatsko prepoznavajo povezane inštrumente ter iščejo, snemajo in nameščajo primerne
16 62/2006
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Nagrajeni LabVIEW 8
gonilnike z NI-jevega omrežja gonilnikov za inštrumente (Instrument
Driver Network), ki vsebuje prek 4.000 gonilnikov.
"Uporaba povratnih informacij in ustvarjalnosti s strani LabVIEW-jevih
uporabnikov nam pri National Instruments že dolgo pomaga usmerjati naše
napore ter navdihuje odkritja, kot je na primer LabVIEW 8," je dejal John
Pasquarette, direktor trženja programske opreme pri NI. "Ta nagrada je
dokaz za to, da ima LabVIEW-jevo računalniško okolje nepretrgan vpliv na
širjenje področij uporabe."
O reviji Control Engineering
Control Engineering (www.controleng.com) pokriva 115 milijard ameriških dolarjev vredno svetovno tržišče nadzora, uporabe inštrumentov
ter sistemov avtomatizacije. Z naklado 88.000 izvodov predstavlja glas
globalne industrije avtomatizacije, ki končnim uporabnikom, proizvajalcem opreme ter sistemskim integratorjem v več kot 64 industrijskih
panogah prinaša novice ter obširne informacije o smernicah razvoja in
tehnologiji.
O podjetju National Instruments
National Instruments (www.ni.com) je že 30 let tehnološko pionirsko ter
vodilno podjetje s področja instrumentacije - revolucionarnega koncepta, ki je spremenil način, kako se inženirji in znanstveniki, zaposleni v
industriji, na državnih inštitutih ter univerzah, lotevajo meritev in avtomatizacije. Navidezna instrumentacija omogoča boljši izkoristek računalniških in komercialnih tehnologij glede na vloženi denar, zvišuje produktivnost ter s pomočjo programskega orodja, ki ga je enostavno vključiti v proizvodni postopek, na primer NI LabVIEW-ja, zmanjšuje stroške testiranja, nadzora in načrtovanja aplikacij ter stroške modularnih
meritev in kontrole strojne opreme za PXI, PCI, PCI Express, USB in Ethernet. Podjetje s sedežem v Austinu (Texsas), ZDA, zaposluje več kot
3.800 uslužbencev in usmerja delovanje v skoraj štiridesetih državah po
svetu.
Zadnjih sedem let revija FORTUNE uvršča NI med prvih 100 podjetij v
Ameriki, v katerih je najbolje biti zaposlen.
A
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Frekvenčni pretvorniki
nove generacije
VLT® AutomationDrive s svojo odprto modularno zasnovo predstavlja prvega v seriji novih
frekvenčnih pretvornikov, ki jim je skupna enkratna prilagodljivost in programabilnost
Informacije: damjan.bercic@danfoss.com, Danfoss d.o.o.

Frekvenčni pretvorniki VLT®
AutomationDrive so na voljo v
dveh različicah, FC301 in FC302.
Izvedenka FC301 je z VVC-plus
vektorsko regulacijo namenjena
manj zahtevnim motorskim aplikacijam, deluje pa lahko v odprtozančni ali zaprtozančni aplikaciji.
Različica FC302, z dodatno vektorsko regulacijo magnetnega pretoka, zagotavlja vrhunske rezultate tudi na servo področju. Skupaj s PM motorjem je zato namenjena najzahtevnejšim industrijskim pogonom.
Omenjena principa regulacije
zagotavljata nazivni moment od 0
do 50 Hz. Vsi frekvenčni pretvorniki VLT® AutomationDrive so opremljeni z DC mrežnimi dušilkami. Standardno so vključene naslednje funkcije: samodejna prilagoditev motorju, natančno zaustavljanja motorja tudi pri odprtozančni regulaciji in RS 485 serijska komunikacija. Če k temu dodamo še intuitivni, uporabniku
prijazni lokalni krmilni panel, ki
govori tudi slovensko, lahko za18 62/2006

ključimo, da VLT® AutomationDrive postavlja nove standarde na
področju frekvenčnih pretvornikov.
S tehnološko zasnovo, ki temelji na modularni zgradbi, je narejen velik korak naprej v primerjavi s predhodnimi generacijami
frekvenčnih pretvornikov. Osnovna različica frekvenčnega pretvornika predstavlja platformo, ki
vključuje funkcionalnosti, potrebne za regulacijo velike večine industrijskih elektromotornih pogonov. Vse ostale funkcije, ki jih večji del uporabnikov potrebuje le
redko in v posebnih aplikacijah, pa
je možno tovarniško ali naknadno
nadgraditi preko štirih razširitvenih mest na osnovnem frekvenčnem pretvorniku.
Razširjene funkcije, ki jih vgradimo z dodatnimi moduli, so
narejene na podlagi 38-letnih
Danfoss-ovih izkušenj pri razvoju
in proizvodnji frekvenčnih pretvornikov za specifične potrebe
končnih uporabnikov. Število razAVTOMATIKA

ličnih verzij frekvenčnih pretvornikov je v kombinaciji z razširitvenimi moduli večje od milijona.
VLT® AutomationDrive s pomočjo inteligentnega sistema za
zgodnje opozarjanje predčasno
zazna mogoča alarmna stanja in
tako spremlja dogajanje na motorju ter svoje lastno stanje. Na ta
način je zagotovljeno pravočasno
ukrepanje in minimalno število
neželenih zaustavitev med delovanjem. V ta sistem so vključene številne zaščitne funkcije, ki varujejo
tako motor kot frekvenčni pretvornik sam.
Še ena v nizu novosti je t.i.
Smart Logic Controller (SLC), ki je
standardno vgrajen v vsak frekvenčni pretvornik VLT® AutomationDrive. S pomočjo SLC lahko
uporabnik realizira osnovne funkcije, za katere običajno skrbi ločeni prosto programabilni krmilnik
(PLC). Kot opcija bo na voljo tudi
modul, ki bo omogočal realizacijo
vseh PLC funkcij.

Frekvenčni pretvorniki nove generacije
V nujnih primerih je možno določiti prilagojene
načine delovanja pretvornika, da imate na voljo več
časa za učinkovito odpravo težave na procesu. Na ta
način je možno preprečiti nastanek nepotrebnega
zastoja in škode med delovanjem pogona. Hkrati je
sam frekvenčni pretvornik izjemno odporen na obrabo in okvare. Ključni sestavni deli so posebej zaščiteni, dodatni opcijski moduli so zaščiteni v posebnih
ohišjih, priključi se jih direktno preko posebnega
vtiča in ne preko občutljivih ploskih kablov.

Možnost uporabe na različnih področjih
Različne izvedenke VLT® AutomationDrive-a lahko uporabite na številnih področjih, z različnimi tipi
motorjev. Tako lahko večje število frekvenčnih pretvornikov, uporabljenih na določenem stroju ali proizvodni liniji, temelji na enotni platformi s skupnimi
razširitvenimi možnostmi. Celoten koncept razširljivosti temelji na inteligentni plug-and-play tehnologiji, ki skupaj z izredno zanesljivostjo poskrbi, da so
vgradnja, obratovanje, ponovno konfiguriranje in
vzdrževanje, sila enostavni. Uporabniki bodo enostavnost uporabe VLT® AutomationDrive-a doživeli
ob stiku z dobro poznanim lokalnim krmilnim panelom. Na njem je na voljo široka paleta prilagodljivih
možnosti, vključno z uporabo lokalnega jezika, tudi
slovenščine!
Izjemna zanesljivost - lahko ste popolnoma
brez skrbi
VLT® AutomationDrive FC 302 je vrhunsko zanesljiva naprava. Sistemi, ki skrbijo za pravočasno
opozarjanje, namesto vas nadzirajo aplikacije, katerih nemoteno delovanje je za vas ključnega pomena.

Prilagodljivost - izpolni vaše želje
Kot že rečeno je VLT® AutomationDrive modularen, prilagodljiv in programabilen frekvenčni pretvornik. Enostavno ga je možno vključiti v vsa standardna industrijska komunikacijska omrežja. Kadar
je potrebna sprememba na programskem ali elektronskem delu naprave, je to skladno z vašimi željami možno napraviti hitro in enostavno.
S frekvenčnim pretvornikom VLT® AutomationDrive lahko upravljate preko lokalnega krmilnega
panela. Panel je prenosen, enostavno ga lahko namestite na vrata elektro omare. Omogoča tudi kopiranje nastavitev med različnimi frekvenčnimi pretvorniki.

AVTOMATIKA
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Frekvenčni pretvorniki nove generacije

Nastavljanje in zagon frekvenčnega pretvornika
VLT® AutomationDrive je s pomočjo programske opreme MCT 10 možno tudi preko računalnika. Povezljivost med računalnikom in frekvenčnim pretvornikom sledi plug-and-play zasnovi saj je USB priključek standardno vgrajen. Še vedno pa je na voljo tudi
možnost komunikacije preko serijskega RS 485 priključka.

Ob zamenjavi ni potrebno ponovno ožičenje
VLT® frekvenčnega pretvornika. Enostavno pretaknete celotno skupino sponk.

Vzmetne vrstne sponke z dvojnimi vhodi so razvite posebej za VLT® AutomationDrive. Pritisnite na
vzmet, vstavite vodnik, popustite vzmet in dobili ste
zanesljivo povezavo, ki ne potrebuje dodatnega preverjanja in servisiranja.
"Cold plate"
tehnologija

Snemljivi lokalni krmilni
panel, LCP

DC
dušilki
Prosto programibilna
opcija
Opcije
Grafièni
zaslon

Snemljivi
ventilator

Usmerjevalnik
zraka

Potem, ko ste povezali vse krmilne sponke na
frekvenčnem pretvorniku, enostavno pritisnete črno
zatezno objemko preko neizoliranega dela oklopljenega kabla. Na ta način ste hkrati zagotovili dober
električni kontakt oklopa kabla in čvrsto ter stabilno
pritrditev.
20 62/2006

Inteligentna plug-and-play tehnologija je osnova
VLT® AutomationDrive-a. Tudi napajalne in motorske povezave so priključene preko snemljivih vtičev
(do 7,5 kW). Enako velja za DC povezavo in zaviralni upor.

Opcijski komunikacijski moduli se prigradijo pod
prednjo ploščo na zgornjo stran frekvenčnega pretvornika. Če želite komunikacijski kabel na frekvenčni pretvornik priključiti z zgornje strani je to
prav tako mogoče. Najbolj praktična povezava VLT®
AutomationDrive-a z računalnikom je standardni
USB kabel.
A
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VLT® AutomationDrive FC 300

Nova generacija postavlja

nove standarde.

Novi VLT® AutomationDrive FC 300 ponovno določa standarde na globalnem
trgu frekvenčnih pretvornikov. Predstavlja enkraten koncept enega frekvenčnega
pretvornika za vse aplikacije, od preprostih do najzahtevnejših, na kateremkoli
stroju ali proizvodni liniji. Zanesljivi AutomationDrive inteligentno spremlja
dogajanje na motorju in svoje lastno stanje, da lahko pravočasno ukrepa. Na ta
način zagotovi minimalno število zaustavitev in skrbi za vaš miren spanec.
Odprta modularna tehnološka platforma, na kateri je zgrajen, mu omogoča
enkratno prilagodljivost in programabilnost. Njegov intuitivni, uporabniku
prijazni lokalni krmilni panel govori tudi SLOVENSKO.
Z AutomationDrive-om kupite inteligentno plug-and-play tehnologijo, ki skupaj z
izredno zanesljivostjo poskrbi, da izzivi pogonske tehnike postanejo otroška igra!

Za več informacij se obrnite na: Danfoss d.o.o., Ul. Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid

www.danfoss.si

Oprema za avtomatizacijo - varnostni elementi

Varnostna svetlobna mreža M4000
Prepričljiva funkcija in design
Božidar Zajc d.o.o., SICK d.o.o., Ljubljana

V

arnostni senzorji usmerjeni v prihodnost združujejo inteligenten design z majhnimi prostorskimi zahtevami in maksimalne varnostne funkcije z minimalnim motenjem proizvodnega procesa. S tem podpirajo optimalno izkoriščenost kapacitet in
povečanje produktivnosti.

V skupino sodobnih varnostnih senzorjev usmerjenih v prihodnost spadajo tudi varnostne svetlobne mreže družine M4000, ki ne le zagotavljajo varnost in številne napredne funkcije, ampak tudi dobro izgledajo. Tako se je odločila žirija, ki je
Sickovi svetlobni mreži M4000 in muting modulu UE403 podelila nagrado IF Design Award 2005.
Seveda pa je varnost na prvem mestu in vse verzije ustrezajo varnostni kategoriji 4 v skladu z IEC61496 in SIL3 po IEC61508.
M4000 Advanced verzija z vgrajenim RS232 vmesnikom
za nastavitev in diagnostiko, kodiranjem žarkov, blokado ponovnega zagona (restart interlock), nadzorom zunanje enote
(external device monitoring) in Safety Data Link (SDL) vmesnikom za povezavo z varnostnim vodilom ponujajo uporabnikom superiorne varnostne rešitve. Skupaj z UE403 muting
modulom predstavlja inovativne, decentralizirane rešitve za zaščito dostopa med avtomatiziranim transportom materiala.
22 62/2006
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Oprema za avtomatizacijo - varnostni elementi
M4000 Standard verzija, namenjena varovanju dostopa, ponuja
poleg standardnih funkcij 2- do 4-žarkovnih varnostnih mrež z dometom do 70m tudi mnoge ne ravno standardne funkcije: tipke za nastavitev na sami napravi, vgrajen laserski pripomoček za poravnavo za
vsak žarek posebej, LED signalno svetilko na ohišju sprejemnika, poseben priključek na sprejemniku za reset tipko in vgrajen AS-i Safety-atWork vmesnik.

Tako pri M4000 Advanced kot pri M4000 Standard obstajata tudi
active/passive (A/P) varianti z oddajnikom in sprejemnikom v enem
ohišju in pasivno enoto (z ogledali) na drugi strani.
M4000 Area, z medsebojno razdaljo med žarki 60 ali 80 mm, pa je
namenjena za nadzor nevarnega področja do razdalje 70 m. Tudi ta verzija ima vgrajena RS232 in SDL vmesnik.
S svojimi odlikami ponuja družina M4000 več možnosti kot drugi
sistemi in to ne le pri tehničnih zmožnostih ampak tudi pri gospodarnosti. Uporabnik lahko izbere optimalen nabor funkcij za določeno aplikacijo in tako kupi le tisto kar dejansko potrebuje.
A
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Merilna oprema - Termokamera InfraCAM

Pravočasen termografski pregled
lahko prepreči milijonske škode

Termokamera InfraCAM
Avtor: Niko Tršan

Švedsko-ameriško podjetje FLIR, ki je že leta
1965 pod imenom AGA, prvo v svetu razvilo in proizvedlo termokamero za civilno uporabo in tako
postavilo temelje moderni termografiji, je 15. februarja letos javnosti predstavilo novo termokamero, ki
so jo poimenovali "InfraCAM".

24 62/2006

Termokamera InfraCAM se odlikuje z:
 Visokotehnološkim nehlajenim IR detektorjem v
obliki matrike s 120 × 120 bolometrskimi detektorskimi elementi iz vanadijevega oksida.
 Optiko izdelano iz monokristalnega germanija.

AVTOMATIKA

Termokamera InfraCAM
 Veliko temperaturno občutljivostjo (šumna temperatura 0,2
°C).
 Veliko točnostjo meritve temperature, ±2 °C .
 Enostavnostjo uporabe.
 Majnimi dimenzijami, 243 mm
× 81 mm × 103 mm.
 Majhno maso, 550 g z baterijo.
 Mehansko trdnostjo, IP 54.
 Laserskim kazalcem.
 Vgrajenim FLASH pomnilnikom
(50 slik).
 Najdaljšim časom neprekinjenega delovanja med vsemi termokamerami (7 ur z eno baterijo).
 Merilnim območjem od -10 °C
do +350 °C.
 Temperaturnim območjem delovanja od -15 °C do +50 °C.
In najpomebnejše, cena termokamere, brez DDV, je 5950.-Euro.
InfraCAM predstavlja velik
premik na področju tradicionalno
drage termografske opreme. Tako
dostopno ceno so dosegli predvsem z uporabo najnovejših tehnoloških dosežkov na področju
izdelave IR detektorjev, tako da za
InfraCAM lahko rečemo: ima vse,
kar imajo veliki, a za nekajkrat nižjo ceno.
S to termokamero lahko izpolnite vsaj 80% vseh zahtev in potreb po termografskih pregledih v
podjetju, povsod tam, kjer nastaja, se pretaka in ponira toplota.
Praktično bi vsak vzdrževalec moral tedensko usmeriti termokamerino oko na svoje napeljave in stroje ter tako locirati obremenjena
mesta ter opazovati in dokumentirati trende segrevanja. To lahko
prepreči velike, tudi stomilijonske
škode v SIT, ki so že nemalokrat
nastale, in ki bi jih pravočasen termografski pregled zagotovo preprečil. Uporabnost termokamere
je seveda veliko širša, danes praktično ni več področja človekovega
delovanja, kjer je ne bi mogli s pridom uporabljati.
Za vse dodatne informacije
prosimo pokličite Dat-Con d.o.o.,
tel.: 03/703 33 00 ali info@datcon.si.
A
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Procesne komunikacije - Novo EtherCAT vodilo
mom sta spremenjeni predvsem
dve stvari. Pri Ethernetu, ki je
osnova za EtherCAT, je onemogočena detekcija trkov (CSMA/CD)
in nadomeščena s sinhronizirano
komunikacijo.

EtherCat:

novo vodilo,
novi mejniki v hitrosti

Druga bistvena lastnost pa se
nanaša na komunikacijo krmilnik
- periferija. Krmilnik preko EtherCAT vodila neposredno dostopa do
vhodno izhodnih modulov. Krmilnik pošlje Ethernet paket (frame),
ki je sestavljen iz glave paketa
(header) in I/O paketov. Posamezni I/O modul prebere ali doda
podatke in paket pošlje na naslednji I/O modul.

Čas cikla sistema v rangu nekaj mikrosekund ni več
nedosegljiv, postaja realnost.
Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

Uporaba Etherneta v industriji ni več vprašanje. Danes je
vprašanje, katero izmed vodil zasnovanih na Ethernetu bo
uspešnejše. Tokrat vam predstavljamo novo vodilo
EtherCAT.
Za začetek si poglejmo klasično zasnovo krmilniškega sistema.
Jedro tvori krmilnik, ki preko področnega vodila in perifernih I/O
modulov bere vhodne in nastavlja
izhodne vrednosti procesnih spremenljivk. Krmilnik kot tudi vodilo
in I/O moduli imajo vsak svoj cikel delovanja, ti pa so neusklajeni.
Posledica tega je različna odzivnost sistema, kar lahko pri sistemih z visoko stopnjo determinizma predstavlja problem. Na sliki 1
vidimo primer takšnega delovanja
in dva skrajna odziva sistema.

Kljub temu, da imamo hiter krmilnik in hitro področno vodilo
(npr. Ethernet 100Mb), odzivnosti
sistema ne moremo časovno uokviriti.
EtherCAT je zasnovan drugače. V primerjavi z opisanim siste-

Slika 1
26 62/2006
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Paket potuje od krmilnika do
prvega modula preko vseh modulov in nazaj v krmilnik. Prehod
paketa preko enega modula se
zgodi v nekaj nanosekundah, kar

Procesne komunikacije - Novo EtherCAT vodilo / Kompaktni embedded računalnik/krmilnik

Beckhoff
CX9000:
kompaktna izvedba
'embedded' računalnika/krmilnika
Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

CX9000 lahko umestimo med krmilnik serije BX in CX1000. Zasnovan je na 'embedded' krmilniku CX1000 in ohranja večino
procesnih zmogljivosti. Procesni in napajalni del sta združena v eno ohišje z dvema Ethernet priključkoma, brez diagnostičnega zaslona in z vgrajenim flash spominom. Posledica tega je še ugodnejša cena, ki je nižja od nekaterih bistveno manj
zmogljivih krmilnikov.
Tudi CX9000 lahko naročimo z dodatnimi moduli npr. DVI/USB ali RS232, prav tako pa omogoča
montažo vhodno izhodnih modulov.
Slika 2
omogoča čas cikla celega sistema v rangu mikrosekund. Zasnovo sistema in številne možnosti vidimo
na sliki 2.
Lastnosti:
 1000 perifernih I/O v 30 µs vključno s časom krmilnika,
 200 analognih I/O (16 bit) v 50 µs, ustreza 20 kHz
vzorčenju,
 1486 bytov procesnih podatkov v enem Ethernet
paketu,
 100 servo osi v 100 µs,
 topologija omrežja: linija, zvezda ali drevesna,
 odprt protokol s hitro rastočim številom proizvajalcev in uporabnikov.
Več informacij na www.ethercat.org ali zahtevajte brezplačno brošuro pri zastopniku za slovensko tržišče, podjetju Genera d.o.o..
A

Slika 1 - CX9000 združuje dobre lastnosti krmilnikov
in PC računalnikov: je hiter, zmogljiv, robusten, 'odprt'
in uporabniku prijazen.
CX9000 lahko uporabimo kot industrijski računalnik ali kot zelo zmogljiv PLC ali 'motion control'
krmilnik. Posebej zanimiva je kombinacija obojega,
saj lahko CX9000 istočasno uporabimo kot nadzorni
računalnik (CE SCADA) in kot krmilnik.
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Procesne komunikacije - Nport IA Strežnik

Nport IA Strežnik
1 ali 2-p
portni Industrijski
Serijski Strežnik Naprav
jure.hrvatic@robotina.si,www.robotina.si

Pregled
NPort IA strežnik naprav omogoča enostavno in
zanesljivo serijsko-v-Ethernet povezavo na področju
industrijske avtomatike. NPort IA strežnik naprav
lahko poveže katero koli napravo s serijskimi vrati v
Ethernet omrežje, s pomočjo TCP Strežnik, TCP Odjemalec in UDP načinom komunikacije pa zagotavlja povezljivost z mrežnimi programi.
NPort IA je idelana izbira za
povezovanje RS-232/422/485
serijskih naprav, kot so PLC
krmilniki, senzorji, merilniki,
motorji, pogoni, čitalci črtne
kode in HMI prikazovalniki v
Ethernet omrežje.
 266 Mhz Pentium kompatibilen procesor,
 16MB flash spomina, 32
MB RAM-a, oba do 128 MB,
 opcija: win CE, TwinCAT
runtime, EtherCAT,
 vmesniki: USB, RS 232, RS
485 Ethernet, DVI-VGA,
 omogoča neposredno montažo vhodno/izhodnih sponk,
 majhne dimenzije, montaža
na standardno DIN letev,
 odlično razmerje cena/zmogljivost!
CX9000 lahko naročimo tudi
v izvedbi, ki podpira hitro vodilo
EtherCAT, o katerem lahko več
preberete v tej številki. Takšen krmilnik ima poleg zgoraj naštetih
lastnosti tudi izredno hitro komunikacijo na I/O nivoju.
Več o krmilniku CX9000 lahko izveste pri zastopniku za slovensko tržišče, podjetju Genera
d.o.o.
A
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Vsi NPort IA modeli imajo
kompaktno in robustno ohišje z
možnostjo montaže na DIN
letve.

Slika 1 - Koncept

Značilnosti
 Vaši napravi omogoči da je
pripravljena za internet
 Več
možnosti
delovanja
vključno z TCP Strežnikom,
TCP Odjemalec, UDP in gonilnik Realne Komunikacije
 2- ali 4-žični RS-485 s patentiranim ADDC™ (Automatic
Data Direction Control)
 Ozko ohišje, <3cm širok industrijski strežnik naprav
 DIN-letev ali montaža na ploščo
 Omogoča kaskadno Ethernet
povezavo za enostavno ožičenje (RJ45 model)
 Možnost Redundantnega DC napajanja
 Opozarjanje preko releja ali E-mail
 10/100BaseTX (RJ45) ali 100 BaseFX (SC konektor, Single/ Multi
mode)
 Stopnja zaščite IP30

AVTOMATIKA
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Vgrajeno Ethernet kaskadno povezovanje (model
RJ45)
Vsi NPort IA strežniki naprav imajo dvoje Ethernet
vrat za lažje ožičenje (RJ45 model). Taka kaskadna
topologija povezave dveh ali več NPort IA strežnikov
naprav med seboj je omogočena preko klasičnega
mrežnega kabla z RJ45 priključki. Tak način povezave nam omogoča Ethernet povezavo brez switch-ov
ali hub-ov.

napajalnike. Če pride do izpada enega od napajalnikov, se Nport IA avtomatično začne napajati iz drugega ne da bi zaznali prekinitev. Tak način napajanja vam zagotavlja dodatno varnost pred izpadi.

Slika 3 - Priključki za dvojno napajanje

Slika 2 - Kaskadno povezovanje
REDUNDANTNO NAPAJANJE
NPort IA strežnik naprav ima dvoje priključkov za
napajanje, ki sta lahko priključena istočasno na DC

Slika 4 - Alarm ob izpadih napajanja
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(ADDC™)
Izolacija: 2 KV (5150I / 5150I-M-SC / 5150I-S-SC)
Zaščita Serijske linije: 15 KV ESD za vse signale

Opozarjanje z alarmnim relejem
in e-pošto
Vgrajen relejni kontakt vam pomaga nadzorovati
stanje Ethernet omrežja ali stanja napajanja vsake
NPort IA naprave, detajlne informacije pa so vam na
voljo tudi preko web konzole. NPort IA lahko javi
opozorilo tudi ob pojavi izjemnih dogodkov. Relejski
kontakt in E-poštna funkcionalnost omogočata
službi vzdrževanja, da reagira pravilno in pravočasno v kritičnih trenutkih.

NPort IA 5250 Serijski priključki
2 RS-232/422/485 ports, moški DB9
RS-232 Signali:
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2-žični): Data+, Data-, GND
RS-485 (4-žični): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 Podatkovna Smer: Patentiran Automatic
Data Direction Control (ADDC™)
Zaščita Serijske Linije: 15 KV ESD za vse signale
Parametri Serijske Komunikacije
Parity: None, Even, Odd, Space, Mark
Data Bits: 5, 6, 7, 8
Stop Bit: 1, 1.5, 2
Flow Control: RTS/CTS (samo RS-232), XON/XOFF
Hitrost: 110 bps do 230.4 Kbps

Slika 5 - Opozarjanje preko e-pošte
SPECIFIKACIJA
LAN
NPort IA-5150-M-SC / 5150I-M-SC / 5150-S-SC /
5150I-S-SC
Optični priključek: 1 100BaseFX vhod (SC konektor)
NPort IA-5150 / 5150I / 5250
Ethernet Switch Vhod: 2 10/100BaseT(X) priključek (RJ45 konektor)
Zaščita: Vgrajen 1.5 KV izolator
Optično Vlakno
Razdalja:
Multi mode: 0 do 2 km, 1310 nm (62.5/125 µm,
500 MHz*km)
Single mode: 0 do 40 km, 1310 nm (9/125 µm,
3.5 PS/(nm*km))
Min. TX Output:
Multi mode: -20 dBm
Single mode: 0 to 40 km, -5 dBm
Max. TX Output:
Multi mode: -14 dBm
Single mode: 0 to 40 km, 0 dBm
Občutljivost:
-36 to -32 dBm (Single), -34 to -30 dBm (Multi)
NPort IA 5150 Serijski priključki
1 RS-232/422/485 port, moški DB9 za
RS-232, 5-pin priključek za RS-422/485
RS-232 Signali:
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2-žično): Data+, Data-, GND
RS-485 (4-žično): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 Podatkovna Smer:
Patentiran Automatic Data Direction Control
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Programske Zmožnosti
Protokoli:
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet,
Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
Programska orodja:
NPort Administrator for Windows 95/98/ME/NT/
2000/XP/2003
Real COM/TTY Gonilniki:
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 COM gonilnik, Linux real TTY gonilnik
Konfiguriranje:
Web browser, Telnet konzola, Windows orodje
ali Serijska konzola
Napajanje
Napajanje:
12 to 48 VDC
Poraba:
5150: 358 mA at 12V (max.)
5150I: 417 mA at 12V (max.)
5250: 390 mA at 12V (max.)
Mehanske Specifikacije
Ohišje: IP30 zaščita
Dimenzije (ŠxGxV): 29 x 89.2 x 118.5 mm
Teža:
5150: 0.15 kg (0. 33lb)
5250: 0.16 kg (0.35 lb)
Pogoji Okolice
Delovna temperatura:
0 to 55°C (32 to 131°F), 5 to 95% RH
Temperatura hranjenja:
-20 to 85°C (-4 to 185°F), 5 to 95% RH
Regulatory Approvals
EMC: FCC Class A, CE Class A
Varnost: UL (pending), CUL, TÜV (pending)
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DIMENZIJE

A

PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

Industrijska ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Kompaktna ohišja za industrijo: iz jeklene in nerjaveče pločevine,
polikarbonatna, aluminijasta, ohišja v EX in EMC zaščiti, industrijski, komandni in upravljalni pulti, ohišja za namestitev računalnikov.

Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških komponent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namizna ohišja.

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Hladilni sistemi, klima naprave za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in rešetke.

Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR
ŠMARTINSKA 152,
HALA 1
1533 LJUBLJANA
TEL. +386 (0)1/546 63 70
FAX +386 (0)1/541 17 10
http://www.rittal.si

PE MARIBOR
Limbuška cesta 2
Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

2341 Limbuš

Ohišja za kontrolo in nadzor komunikacij, ohišja za mreže, ohišja
za namestitev strežnikov, stenski mrežni delilniki, telekomunikacijska ohišja in optični delilniki, CMC-TC nadzor in upravljanje.

Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

Tel.:+386 (0)2 4213 700 / 701
GSM: +386 (0)41 684 680

Fascinantna
prihodnost ...

Fax.:+386 (0)2 4213 702
E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.
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Novost na tržišču:

SIMATIC S7- 300
krmilnik CPU 319 -3 PN/DP
Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

SIEMENS A&D načrtuje še zmogljivejši procesor v družini S7-300 krmilnikov, to je CPU 3193 PN/DP. Novi krmilnik postavlja novi standard industrijskih krmilnikov. Je prvi S7-300 procesor s tremi komunikacijskimi vrati (MPI/Profibus DP, Profibus DP, Profinet ). Poleg zelo visoke procesne moči podpira CPU 319-3 PN/DP isohroni način delovanja Profibus DP, časovne prekinitve v 500µs, priključitev 256 IO naprav, razširjeno povezavo preko Ethernet-a in
časovno sinhronizacijo preko NTP (Ethernet).
Uporaba novega procesorja je usmerjena v produkcijsko avtomatizacijo, v katerih je visoka zahteva po

CPU-Memory
4M

CPU-Perf./Bit
10 ns

319
319

2M
1M
512k

319

25 ns

318
317

256k

50 ns

128k

315

64k

314

32k

313C

16k

312
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kratkem odzivnem času in kratkem času cikla procesorja. Če primerjamo novi krmilnik CPU 319 z do
sedaj najzmogljivejšim krmilnikom v družini S7300, CPU 317, je uporabniški program hitrejši 5 do
10 krat. Doseženi so procesni časi do 10ns za bitne
operacije. Na voljo imamo tudi več uporabniškega
spomina, spominskih bitov, čarovnikov, števcev, večje število blokov,…

100 ns

200 ns

317

313C/
314/315
/318
312

Novi procesor CPU 319-3 PN/DP je opremljen s
tremi komunikacijskimi vrati. Prva vrata so kombiAVTOMATIKA

Oprema za avtomatizacijo v Ex okolju
nirana MPI/DP in so lahko uporabljena kot »DP master« ali »slave«. Drugi komunikacijski vmesnik je
Profibus-DP, ki je prav tako lahko uporabljen kot
»DP master« ali »slave«. Ni pa mogoče istočasno uporabljati obeh vmesnikov kot »slave«. Kot tretji vmesnik so vrata z Ethernet/PROFINET komunikacijo.

hronizacijah, zaprto-zančnih sistemih ipd.
Kaj je to isohroni način delovanja? Uporabniški program je sinhroniziran z I/O enotami oziroma so
vhodi brani v enakih časovnih intervali. Tudi izhodi
se postavljajo ob istem času in enakih časovnih korakih. Vsi podatki v procesni sliki so med seboj logično
povezani in časovno usklajeni.
Brez isohronega načina
delovanja na distribuirani Profibus mreži so
procesni časi neusklajeni in medsebojno nesinhronizirani.
V isohronem načinu se
celotni sistem časovno
sinhronizira v en sam
procesni čas. Komponente so med seboj časovno usklajene.
Več informacij je na voljo na spletnem naslovu:
A
http://www.siemens.com/s7-300.

Vgrajeni PROFINET/Ethernet vmesnik nam omogoča programiranje preko Etherneta
brez dodatnih
vmesnikov in
komuniciranje z IT standardi (pot do
pisarniškega
sveta). Podpira odprte komunikacijske protokole, kot so TCP/IP, UDP ali ISO
na TCP (RFC 1006). Vključuje se v koncept modularne avtomatizacije (CBA – Component Based Automation). Integrirane funkcije CBA dovoljujejo tehnološko modularnost komponent in sistema. Omogoča
nam povezljivost s HMI in SCADA sistemi.
Z novim standardom Profinet se pri novem krmilniku srečamo s komunikacijskim konceptom PROFINET IO. To je mreža dislociranih komponent, kot so
ET200. Odzivni časi na Profinet IO so manjši od 1ms,
s čimer smo bližje Real-Time komunikaciji.
Profibus DP vmesnik lahko deluje v isohronem načinu. To je rešitev za aplikacije v pogonski tehniki, sinAVTOMATIKA
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Novosti s področja krmilne
tehnike podjetja Moeller
Igor Jug, igor.jug@synatec.si, Synatec, d.o.o., Idrija

Pred slabima dvema letoma je Moeller napovedal novo družino modularnih krmilnikov XSystem. Uvajanje nove generacije krmilnikov je dolgotrajen proces. V
zadnjih tednih smo bili priča številnim novostim. Moeller je predstavil programirni vmesnik (gateway) XI/ON za področno vodilo CANOpen, nove upravljalne panele z zaslonom občutljivim na dotik, nove razširitvene module za krmilnike XC, če
omenimo le nekatere. Med novostmi lahko izpostavimo tudi vmesnik Ethernet za
krmilnorelejne module Easy in krmilnorelejne module MFD-Titan. Krmilnorelejnih
modulov Easy in MFD-Titan sicer ne prištevamo med krmilnike, z razvojem njihove funkcionalnosti in vse širšo povezljivostjo pa se ta meja vztrajno briše.
Programirni vmesnik XI/ON za
področno vodilo CANOpen
Moellerjev sistem dislociranih
vhodno/izhodnih modulov XI/ON
številni izmed vas že dalj časa uporabljate, večinoma povezanega na
področno vodilo Profibus DP Master. Odkar je Moeller z novo družino modularnih krmilnikov XC
začel uporabljati vodilo CANOpen
so moduli XI/ON postal zanimiv
tudi za uporabo v kombinaciji z
novo družino krmilnikov.
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Programirni vmesnik XN-PLC-CANOPEN prinaša
novo dimenzijo uporabe sistema XI/ON. Programa-

Slika 1 - Primeri uporabe XN-PLC-CANOPEN
AVTOMATIKA
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bilni vmesnik prinaša funkcionalnost krmilnika na
nivo področnega vodila. XN-PLC-CANOPEN je zelo
primeren za decentralizacijo krmilnega sistema, saj z
njegovo uporabo zmanjšamo obremenitev glavnega
nadzornega krmilnika. Programiranje, zagon in diagnostiko lahko izvajamo preprosto preko nadzornega krmilnika in vgrajenega CANOpen vmesnika. XNPLC-CANOPEN lahko uporabimo tudi kot samostojni krmilnik, ali kot krmilnik, na katerega dodatno
priključimo dislocirane razširitve. V tem primeru ga
programiramo preko vgrajenega serijskega vmesnika, dislocirane razširitve pa priključimo preko vgrajenega vmesnika CANOpen.
Poglejmo še osnovne tehnične karakteristike modula XN-PLC-CANOPEN. Vgrajen je procesor, ki
zmore 1000 logičnih operacij v 0,5 ms. Modul ima
128kByte programskega spomina in 96kByte podatkovnega spomina. Aplikacijski program se shranjuje v spomin Flash kar pomeni, da modul ne potrebuje baterije in s tem tudi ne vzdrževanja.

Slika 2 - Modul XN-PLC-CANOPEN z V/I moduli XI/
ON-ECO
Vgrajeni serijski vmesnik ni namenjen samo programiranju in diagnosticiranju, ampak se lahko uporabi tudi kot aplikacijski vmesnik (transparentni
RS232). Kot vhodno/izhodni moduli za XN-PLCCANOPEN lahko uporabimo vse module XI/ON. Sestavimo lahko do 74 vhodno/ izhodnih modulov,
enako kot če bi uporabili vmesnik Profibus DP ali
vmesnik CANOpen. Vmesnik XN-PLC-CANOPEN
ima integriran modul za osveževanje mreže, programira pa se s programsko opremo Xsoft Professional
V2.3.3 ali višjo.
Novi vhodno/izhodni moduli XI/ON
Hkrati s programirnim vmesnikom XI/ON ja
Moeller na tržišče poslal štiri nove vhodno/izhodne
module XI/ON. Prvi je blokovni modul z digitalnimi
izhodi. Premore 32 digitalnih izhodov 24V DC, 0,5A,
s pozitivno preklopno logiko. Za modul sta na voljo
podnožji z vzmetnimi ali vijačnimi sponkami.
Naslednji je štirikanalni modul za analogne signale. Za vsak kanal lahko izbiramo kakšen signal

bomo priključili nanj (0/4-20mA, -10/0-10V).
Pretvornik A/D ima ločljivost 16 bitov. Tudi za ta
modul sta na voljo podnožji z vzmetnimi ali vijačnimi sponkami.
Ponudbo vhodno/izhodnih modulov XI/ON dopolnjujejo cenovno ugodni in prostorsko optimirani
moduli XI/ON-ECO. Na širini samo 12,5 mm lahko
glede na tip modula priključimo 8 ali 16 digitalnih
vhodov ali izhodov. Moduli nimajo ločenega dela s
priključnimi sponkami, ampak so sponke in elektronika združeni v enem modulu. Na voljo so samo
moduli s ˝Push in˝ sponkami. Omenjeni moduli se
lahko kombinirajo z vsemi ostalimi moduli XI/ON.
Upravljalni paneli občutljivi na dotik
V letošnjem letu Moeller opušča proizvodnjo večine grafičnih upravljalnih panelov MI4. Nadomestili
jih bodo z novo generacijo upravljalnih panelov z
zaslonom občutljivim na dotik. Nova generacija
upravljalnih panelov je zelo zmogljiva in prilagodljiva, uporabijo se lahko kot samo upravljalni paneli
ali pa imajo lahko tudi funkcijo krmilnika (XV200/400) za kar pa potrebujejo dodatno licenco.
Naslednja prednost novih upravljalnih panelov je
možnost izbire številnih komunikacijskih vmesnikov. Vsi moduli imajo vgrajen vmesniki Ethernet,
preko katerega se tudi programirajo. Na voljo so še
številni drugi komunikacijski vmesniki kot so CANOpen, Siemens MPI, RS232. Vsi moduli imajo vgrajen tudi vmesnik USB.
Novi upravljalni paneli so primerni tudi za vgradnjo v eksplozijsko nevarnih okoljih, kjer obstaja
možnost prašne eksplozije. Konstruirani so skladno
s standardom ATEX (direktiva 94/9/EC, skupina 22,
kategorija 3 D).
Za konfiguriranje novih upravljalnih panelov sta
na voljo dve programski orodji, Xsoft-Galileo in
Xsoft-Epam. Upravljalne panele, ki imajo tudi funkcijo krmilnika, programiramo s programskim orodjem Xsoft.
Kompaktni grafični upravljalni panel XV200
odlikuje 5,7 palca velik monokromatski zaslon, ki je
občutljiv na dotik. Ločljivost prikaza je 320x240
točk, grafične strani pa se prikazujejo v štirih odtenkih sive barve. Na voljo so tri različice, ki se med
seboj razlikujejo po dodatnem komunikacijskem
vmesniku: RS232, CANOpen ali MPI. Panel z vmesnikom RS232 je mogoče uporabiti za povezavo na
krmilnorelejne module Easy ali na kompaktne
krmilnike PS4.
Izmenjava podatkov z modularnimi krmilniki
XC100 in programirnimi vmesniki XN-PLC-CANOPEN se izvede preko komunikacijskega protokola
CANOpen. Vmesnik MPI omogoča povezavo s Siemensovimi krmilniki.
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so dodatne komunikacijske kartice Profibus DP Master, Profibus DP Slave, MPI, CANOpen itd.
Celoten projekt in operacijski sistem XV400 je
shranjen na spominski kartici CompactFlash. To
omogoča enostavno nadgradnjo projekta ali operacijskega sistema, tudi brez programirne naprave.
Druga kartica CompactFlash se uporablja za shranjevanje podatkov in receptur. Dvaintrideset bitni
procesor 400MHz RISC ima dovolj procesorske moči
tudi za funkcionalnost krmilnika.
Upravljalni paneli XVH-340 (infrardeča tehnologija) in upravljalni paneli XVH-330 (uporovna tehnologija) so zelo zmogljivi in cenovno ugodni. Imajo
barvni zaslon velikosti 5,7 palca in ločljivosti 320 x
240 točk. Vsi imajo vgrajen vmesnik Ethernet in
vmesnik USB. Odvisno od tipa pa so na voljo še sledeče komunikacije: RS232, CANOpen in MPI.

Slika 3 - Primeri uporabe XV200
Vgrajen vmesnik Ethernet se uporablja za hiter
prenos programa na panel in enostavno povezovanje
s krmilniki xSystem, preko UDP ali TCP/IP in SymArti gonilnika, ki bazira na CoDeSys.
Panel XV200 ima lahko za manjše aplikacije tudi
funkcijo krmilnika. Funkcijo krmilnika mu omogoča vgrajeni 32 bitni RISC procesor s 200MHz. 32
MB vgrajenega spomina zagotavlja dovolj prostora
za podatke in program. Operacijski sistem in projekt
so shranjeni na kartici CompactFlash. To omogoča
hitro in enostavno nadgradnjo operacijskega sistema
in projekta, tudi brez programirne naprave. Panel
XV200 je zaradi majhne vgradne globine in robustnosti (čelna plošča IP65) zelo primeren za uporabo v
vseh industrijskih panogah.
Barvni upravljalni panel XV400 prav tako odlikuje zaslon občutljiv na dotik. Uporabnik lahko izbira med zasloni z uporovno ali infrardečo tehnologijo. Na voljo so tri velikosti zaslonov: 5.7 palca (ločljivost 320x240), 10.4 palca (ločljivost 640x480) in
12.1 palca (800x600).
Panel XV400 ponuja številne komunikacijske
možnosti. Vgrajeni komunikacijski vmesniki CANOpen, Ethernet, USB in RS232 ponujajo veliko prilagodljivost ne glede na to ali je panel uporabljen samo
kot operatorski panel ali pa ima tudi funkcijo krmilnika. Paneli s prikazovalnikom 5,7 palca imajo režo
za dodatni komunikacijski modul. Paneli s prikazovalnikom 10,4 in 12,1 palca pa imajo možnost vgradnje dveh dodatnih komunikacijskih kartic. Na voljo
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Slika 4 - Upravljalni panel XVH-340
Področje uporabe upravljalnih panelov XVH330
/340 je strojegradnja in široka paleta aplikacij v industriji. S svojo kopaktno obliko, majhno vgradno
globino in veliko zmogljivostjo prinašajo moderno
tehnologijo tudi na manjše stroje.
Razširitveni moduli XIOC
Velikemu naboru razširitvenih modulov XIOC so
Moellerjevi inženirji dodali še nekaj novih. Razširitveni modul XIOC-4AI-T je štirikanalni analogni
vhodni modul, na katerega lahko priključimo štiri
termoelemente tipa K, J, L, B, N, E, R in T. Na voljo
sta še dva nova komunikacijska razširitvena modula: XIOC-NET-DP-S je Profibus DP Slave modul,
XIOC-NET-SK-M pa je Suconet K master modul.
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Modul Ethernet za Easy
S programsko opremo Easy-Soft Pro V6 se je področje uporabe
krmilnorelejnih modulov Easy in krmilnorelejnih modulov MFD-Titan
precej razširilo, saj jih je od takrat mogoče enostavno povezati preko
OPC-ja na centralno nadzorni sistemi (SCADA). Še vedno pa so ostale
nekatere omejitve v uporabi, saj je komunikacija lahko potekala samo
preko serijskega vmesnika. Serijska komunikacija pa je precej omejena
tudi glede razdalje povezave. Z novim vmesnikom Ethernet EASY209-SE
se nam ponudi rešitev tudi za ta problem.
Slika 5 - Easy800 povezan
na vmesnik Ethernet EASY209-SE
Vmesnik Ethernet EASY209-SE lahko uporabimo s krmilnorelejnimi
moduli Easy500, Easy700, Easy800 in MFD-Titan. Povežemo jih s pomočjo kabla MFD-CP4500-CAB5 (Easy500 in
Easy700) ali kabla MFDCP4-800-CAB5 (Easy800
in MFD-Titan). Na strani
krmilnorelejnega modula
se s konektorjem povežemo na programirni vmesnik, na strani Ethernet
modula pa na vzmetne
sponke. V ustreznem vrstnem redu se priključi pet
vodnikov. Modul EASY209-SE potrebuje krmilno
napajanje 24V DC.
A
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Neposredno uvajanje digitalizirane papirne dokumentacije
v CADdy++/SEE ter povezovanje z vzporednimi informacijskimi sistemi
Tomaž Stenšak, IB-PROCADD d.o.o.

Digitalna različica dokumentacije obstoječih objektov največkrat v obliki digitaliziranih papirnih dokumentov ali v običajnem
CAD formatu. Takšna oblika predstavlja težave z ažurnostjo ter neskladnost in podvajanje podatkov,
ki so vnešeni v vzporednih informacijskih sistemih. Glavni vzroki
teh težav so pomanjkanje nadzora
nad spremembami, podvajanje
postopkov ter slaba dostopnost
dokumentov. V članku so opisani
mehanizmi neposrednega prenosa
obstoječe dokumentacije v e-CAD
programsko opemo CADdy++/
SEE.
Vnos sprememb je enostaven
in lahko poteka tudi na daljavo.
Vsi podatki se sproti beležijo v podatkovno bazo. To omogoča povezovanje z ostalimi informacijskimi
sistemi, ki služijo za spremljanje
stanja na objektih in vodih (na
primer GIS, BTP, PIS). Rezultat
uvajanja sodobnih metod upravljanja z dokumentacijo je hitro dostopna in ažurna dokumentacija.
Težave, kot so nedostopnost, pod38 62/2006

vajanje podatkov, pomanjkanje
nadzora nad spremembami so s
tem odpravljene.
Projektna dokumentacija objektov z daljšo življensko dobo, ki je
starejša od 20 let je skoraj izključno izdelana ročno in je hranjena v
papirni obliki. Manjše revizije na
teh objektih so ažurirane ročno. V
času silovitega razmaha računalniških tehnologij in od kar je digitalni pomnilniški prostor izjemno
poceni je zelo smiselna pretvorba
iz paprine oblike v digitalno (skeniranje). Na ta način je omogočen
hiter dostop, ki je v primeru zagotovoljene računalniške povezave
neodvisen od lokacije. Takšna oblika je primerna le za pregled.
Spreminjanje velikosti načrtov
je mogoče le v majhnem obsegu
zaradi izgube kvalitete slik. Vsakršen neposreden vnos sprememb
je zapleten v primerjavi z drugimi
formati.
V času razmaha računalniško
podprtega načrtovanja je večina
projektne dokumentacije izdelane
v digitalni vektorski obliki. ForAVTOMATIKA

mat zapisa, ki se je najbolj uveljavil in ga tudi vsi poznamo je dwg
in dxf. Ta oblika ima sicer nekaj
prednosti, kot so enostavno vnašanje popravkov, hitra dostopnost
preko spletnih povezav in možnosti prilagajanja velikosti načrtov
brez izgub v kvaliteti slike. Bistvena slabost tega formata je manjkajoča baza podatkov z vsemi podatki iz projekta. V primeru, da
imamo vzporeden informacijski
sistem, ki služi za spremljanje stanja na objektih, je potrebno večino
podatkov, ki so že vnešeni v načrt
ponovno vpisovati.
Zadnjih 15 let se na tržišču
pojavlja specializirana programska oprema za izdelavo elektrotehniške dokumentacije, ki jo skrajšano imenujemo E-CAD (elektrotehniški CAD). Projektantom ponuja
funkcionalnost, ki jo potrebuje za
hitro pripravo dokumentacije brez
napak. Uporabniki izkoriščajo večino zmogljivosti tovrstnih programov, kar pomeni večjo ekonomsko upravičenost. Programska oprema CADdy++/SEE poleg svoje
osnovne funkcionalnosti omogoča
tudi hitro, enostaveno in učinkovito pretvorbo dokumentacije iz
različnih formatov v enotno pregledno strukturo. Tako je vnašanje sprememb, ki nastopijo v kasnejših fazah enostavno in učinkovito. Glavna prednost tega programa je, da je grafika v vektorski
obliki in da so vsi podatki shranjeni v bazi podatkov. Le ta je standardna in "odprta", tako se možnost povezovanja z drugimi sistemi ponuja sama od sebe.
Proces priprave in prenosa
dokumentacije v CADdy++/
SEE
Za prenos dokumentacije v
CADdy++/SEE je potrebna predhodna priprava. Papirno obliko je
najprej potrebno pretvoriti v digitalno. Vzporedno poteka priprava
baze s podatki o projektu (naziv
projekta, njegov ident, datum nastanka in revizij, imena projektantov in podobno). Na podlagi ustrezne datotečne strukture sledi samodejna pretvorba CADdy++/
SEE format.

CAD/CAE sistemi - CADdy++/SEE
vzporednih sistemov.
Ažurnost
projektne
dokumentacije
Življenjski ciklus dokumentacije objektov je lahko zelo dolg s številnimi spremembami.
Med izgradnjo
Slika 1 - Proces pretvarjanja dokumentacije v E-CAD for- in vključevanjem objekta
mat in možnosti povezovanja z vzporednimi sistemi
v obratovanje
Čas pretvarjanja je relativno
ter skozi vzdrževanje ta dokumenkratek glede na rezultat, ki je enotacija doživlja več oblik popravkov
tna dokumentacija v primerni
in preoblikovanja. Poleg tega je
obliki za vnos sprememb. Le to
potrebno izpostaviti ločevanje dopoteka v eni aplikaciji ne glede na
kumentacije na več kopij. Za poformat, v katerem so bili originaltrebe posameznih funkcij se pogoni dokumenti. Celoten proces presto dogaja, da iz obstoječe dokutvarjanja poteka brez obremenjementacije nastaja nova kopija, ki
vanja strokovnjakov in je lahko
začenja svoj samostojen življenjski
izveden preko partnerjev zunaj
ciklus – spremembe se evidentirajo
podjetja.
na kopiji in velikokrat se različne
spremembe
spremljajo na
različnih dokumentih. To
ločevanje dokumentacije,
je tipično v sistemih, kjer ni
enotnega in
usklajenega
nadzora nad
Slika 2 - Primer modula za samodejno pretvorbo doku- dokumentacimentacije iz digitalne vektorske ali rastrske oblike v E- jo skozi celoten življenjski
CAD program CADdy++/SEE.
ciklus objektEnotna oblika dokumentacije
ov. Posledica zgoraj navedenega so
omogoča enostavno povezovanje z
veliki stroški, ki se pojavljajo v
drugimi sistemi. Shranjena je laobdobjih investicij za obnovo obhko tudi v spletnem formatu. Na
jektov. V večini primerov je potreta način je omogočen hiter dostop
bno izdelati ponovno analizo obin vpogled do načrtov in ostalih
stoječega stanja zaradi nezanesljidokumentov tudi iz oddaljenih loveih informacij, ki bi jih pridobili
kacij, kjer je zagotovljena komuneposredno iz obstoječe dokumennikacijska infrastruktura. S potacije.
močjo vnašanja sprememb neposredno na objektu po principu "reProjektna dokumentacija in
dlineing" je informacija takoj zavzporedni informacijski sistemi
beležena in poslana do strokovnjakov, ki so odgovorni za ažurOsnovni cilji povezovanja ponost projektne dokumentacije in
datkov iz elektrotehniške dokuAVTOMATIKA
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CAD/CAE sistemi - CADdy++/SEE
bil uveljavljen v letih, ko so postopki potekali ročno z
mentacije z informacijskimi sistemi, ki služijo za
velikim odstotkom napak. To pomeni ročno prenašaspremljanje stanja na objektih so:
nje podatkov, ki se podvajajo v različnih sistemih. Po prenos informacij skozi vse faze uporabe dokugosto so spremembe ažurirane le v spremljajočih sismentacije brez potrebe po prepisovanju ali prerisotemih in ne tudi v projektni dokuvanju, kar zagotavlja doslednost,
Podjetji IB-PROCADD d.o.o.
mentaciji (PID).
 skupna uporaba enotnega kataloga in drugih standardnih informa- in IGE+XAO sta razvili dodaS pomočjo dokumentacije, ki je v
cij v vseh fazah življenjskega cikla tno funkcionalnost programa
CADDy++/SEE, ki rešuje
E-CAD formatu je omogočeno samonekega objekta,
problem ažurnosti obstoječe
dejno ažuriranje vseh sistemov, kjer
 neposredno in trajno povezovanje
projektne dokumentacije.
je določen podatek potreben. Na ta
projektne dokumentacije in sistenačin se izognemo podvajanju in
mov, ki spremljajo objekt med obmožnostim napak.
ratovanjem ter hkrati zagotoviti interaktivni vpogled v projektno dokumentacijo.
Povezovanje je možno realizirati na več načinov:
 Prvi je tradicionalni po postopku ročnega povezovanja, kjer je nabor podatkov razdeljen in sinhronizacija ostane na nivoju organizacije dela.
 Drugi je povezovanje med različnimi aplikacijami,
kjer še naprej ostanejo ločeni nabori podatkov za
projektno dokumentacijo z ene in za informacijski
sistem z druge strani. Samodejen prenos je možen
s pomočjo zapletenih programskih algoritmov, ki
zagotavljajo sinhronizacijo podatkov
 in tretji način, to je skozi enotno bazo podatkov.
Takšen pristop zagotavlja vse pomembne pogoje, ki
so do sedaj bili navedeni: enoten skupni nabor kataloških in ostalih standardnih informacij ter maksimalno produktivnost. Ne potrebujemo dodatnih
programov za prenos in sinhronizacijo podatkov
ob njihovem formiranju in vzdrževanju. Ta način
zagotavlja tudi enotno administracijo baze podatkov, saj lahko oba sistema uporabljata združljivo
bazo podatkov.
Proces ažuriranja sprememb na objektih
Večja podjetja potrebujejo za nemoteno spremljanje trenutnega stanja na objektih različne informacijske sisteme. To je geografsko informacijski sistem
(GIS), baza tehniških podatkov (BTP), poslovno informacijski sistemi (PIS) in drugi. Trenutna organizacija
ažuriranja podatkov večinoma ostaja na nivoju, ki je

Slika 3 - Primerjava običajnega in naprednega vnosa
sprememb na objektih (Postopki se lahko razlikujejo od
organizacije v posameznih podjetjih)
Na sliki je razvidno, da je obremenjenost strokovnjakov v primeru naprednega vnašanja prenašanja
sprememb manjša. Informacija o nastali spremembi
je takoj zabeležena. Spremembe so vnešene neposredno v projektno dokumentacijo. Novi podatki se na
osnovi povezanih aplikacij takoj prenesejo v vzporedne informacijske sisteme. Vsa nova dokumentacija je
lahko shranejna v digitalni obliki. Tiskanje se lahko
opravi po potrebi.
Veliko podjetij namenja veliko denarja za vzporedne sisteme, vendar se pri tem ne zavedajo, da so
brez ustreznega povezovanja neučinkoviti in dopuščajo veliko napak. Opisane rešitve lahko pomenijo veliko prihrankov v smislu denarja, časa in obremenjenosti zaposlenih.
A
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Procesne komunikacije - Ethernet v industrijskih napravah

ETHERNET I/O STREŽNIK

za nadzor in zbiranje procesnih podatkov
Ethernet v industrijskih napravah
Avtor: Darko Žagar, univ. dipl. inž., RAGA d.o.o.

Če je nekaj let nazaj še kdo dvomil o tem, ali bo Ethernet vstopil tudi v svet procesnega
vodenja in avtomatizacije, danes lahko ugotavljamo, da je industrijski Ethernet neizpodbitno dejstvo. In ne samo na višjem nivoju nadzora za povezavo med različnimi strežniki
in delovnimi postajami, ampak tudi na nivoju krmilnikov. Večina proizvajalcev procesne
opreme se sicer oklepa starih rešitev in še vedno zagovarja svoje specifične in lastne
mrežne rešitve, a hkrati se zavedajo, da se trendu ne bodo mogli upreti zato svojim procesnim
napravam pridno dodajajo tudi klasični RJ45 Ethernet priključek. Ta trend dodajanja Ethernet komunikacije se nezadržno širi tudi na nivo senzorjev in aktuatorjev. Torej ne preseneča, da najdemo celo
inteligentne ključavnice, ki imajo Ethernet priključek.
sponk'. Firma MOXA je
funkcij, da je bilo programiranje popodobno napravo razvigosto tako zahtevno, da so bili pola za Ethernet in MODtrebni specialisti za določene družiBUS. Ne gre za prograne krmilnikov. Eden od bolj zahtevmabilni krmilnik (PLC),
nih postopkov je bil ravno postopek
saj ne vključuje možnopostavljanja specialnih industrijskih
sti programiranja. Ima
mrež. Podjetja so največkrat obvlale priključne sponke in
dovala le eno družino krmilnikov in
enostaven komunikacijso zato vse projekte skušali rešiti s
ski modul, ki poskrbi za
temi krmilniki. Pri novejšem načinu
Slika 1 - ioLOGOC - modularni Ethernet
prenos podatkov na višji
pa klasičnega krmilnika sploh ni.
i/O strežnik firme MOXA
nadzorni nivo. ProProcesne signale brez večjega truda
Ob vsesplošnem uveljavljanju
cesiranje podatkov se lahko izvaja
prenesemo na PC računalnik, kjer
Etherneta v industrijskem okolju
na enemu ali več PC računalnikih.
aplikacijo lahko izvedemo s stanpreti nova nevarnost. Veliki proizTako se izognemo potrebi po klasičdardnimi SCADA programi ali s
vajalci so vedno skušali vsiljevati
nem programiranju krmilnika, saj
pomočjo tako imenovanih 'mehkih
svoje rešitve z namenom, da se uveto opravilo prenesemo na PC in jo
krmilnikov' - torej programov, ki siljavi njihova rešitev kot standard in
izvedemo s pomočjo uporabniku
mulirajo funkcije krmilnika. Za rejim tako prinese velike prednosti in
bolj prijaznih programskih orodij.
ševanje nadzora procesov je dovolj,
dobičke. Nevarnost je, da bodo moProgramiranje industrijskih krmilda poznamo eno programsko oroddificirali standardni Ethernet v raznikov je vedno predstavljalo paraje na PC-ju, za zajem podatkov pa
lične med seboj neskladne rešitve.
doksno situacijo: prvotna ideja je biuporabimo na primer sistem ioVelika prednost standardnih Etherla narediti avtomat, ki bi bil za proLogik firme MOXA ali podobne sisnet rešitev pa je prav v sposobnosti
gramiranje tako enostaven, da bi ga
teme drugih proizvajalcev.
razvoja in povečevanja hitrosti (10/
lahko programiral tudi manj uspoTa način je še posebej primeren
100/1G/…/) in hkratnemu zagotasobljen strokovnjak.
v procesih z velikim številom signavljanju kompatibilnosti navzdol.
Z naraščanjem procesorske molov, razpršenih preko večjega podči večjih krmilnikov pa je prišlo do
ročja, ki imajo enostavne algoritme
Sistem 'inteligentnih sponk'
tolikšnega povečanja programskih
procesiranja. Zelo dober primer takFirma MOXA je pri razvoju industrijskega Etherneta med vodilnimi v
svetu in že nekajkrat je presenetila z
izvirnimi proizvodi, ki so jih kasneje prevzeli tudi drugi večjih proizvajalci. Tokratna novost je Ethernet
strežnik za priključitev digitalnih in
analognih vhodnih in izhodnih sigSlika 2 - Konektorji za priklop procesnih signalov omogočajo enostavnalov z imenom ioLogik. Naprava je
no rokovanje in zamenjavo modulov
primerljiva s sistemi 'inteligentnih
AVTOMATIKA
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Slika 3 - Poleg modularnega sistema ioLogic 4000 MOXA razvija tudi
manjše kompaktne I/O ethernet strežnike ioLogik 2000
šnega sistema je nadzor zgradbe.
Recimo, v hotelu želimo v vsaki sobi
spremljati vhodne informacije kot
so, na primer: ali je gost v sobi, ka-

Slika 4 - Opis priključkov osnovnega komunikacijskega modula
ioLogik 4010
42 62/2006
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kšna je temperatura, klic strežbe,
stanje dimnega senzorja, itd. Hkrati
želimo izklapljati luči in ogrevanje,
če gosta ni v sobi, itd. Odzivni čas 1
minuta je že zadovoljiv in algoritmi
vodenja so zelo enostavni. V takih
in podobnih primerih je uporaba
sistema ioLogik optimalna. Do rešitve pridemo z manj stroški za nabavo opreme, rabimo manj časa za
izvedbo, ne potrebujemo visoko specializiranih strokovnjakov in tudi
vzdrževanje je enostavnejše in cenejše.
V nekaterih drugih primerih pa
bo klasična rešitev s krmilnikom še
vedno optimalna. Na primer v strojegradnji, kjer v stroje serijsko vgrajujemo manjše vnaprej programirane krmilnike, ki se odlikuje z veliko
stopnjo zanesljivosti.

Procesne komunikacije - Ethernet v industrijskih napravah
Sistem MOXA ioLogic 4000
MOXA je uspela razviti zanimiv sistem 'inteligentnih sponk', ki lahko
uporablja dva različna načina komuniciranja: Ethernet s hitrostjo 10
/100 in Modbus RS485/RS232. Sistem sestavljamo neposredno na DIN
montažni letvi brez dodatnih ohišij
ali vodil. Inovativni pristop omogoča, da module med seboj spajamo
neposredno. Moduli imajo kontakte
za komuniciranje in napajanje na
bočni strani, zato si sledijo v strnjeni vrsti. Vsak modul je priključen na
svojega levega soseda in istočasno
nudi priključek svojemu desnemu
sosedu. Osnovni modul na eni strani komunicira z vsemi priključenimi
moduli preko serijske povezave, na
drugi strani pa pošilja pripravljene
podatke v Ethernet.
Osnovni modul napajamo z 24
VDC (11 - 28,8 VDC), naprej pa posreduje modulom napajalno napetost 5VDC. Sistem ioLogik obsega
naslednje module:
 2 osnovna komunikacijska modula (ETHERNET ali MODBUS komunikacija),
 10 različnih vhodnih digitalnih
modulov,
 12 različnih izhodnih digitalnih
modulov,
 12 vhodnih analognih modulov
za priključitev 18 vrst analognih
signalov,
 5 različnih izhodnih analognih
modulov,
 6 različnih napajalnih modulov
za napajanje senzorjev.
Podrobnejši opis modulov najdemo v ustrezni literaturi, ki jo nudi
proizvajalec. Iz nje je razvidno, da
izbor modulov omogoča priključitev
vseh najbolj standardnih procesnih
spremenljivk.
Na en osnovni komunikacijski
modul lahko priključimo 32 vhodno/izhodnih modulov, s katerimi
lahko zajamemo 512 I/O digitalnih
signalov ali 128 I/O analognih procesnih spremenljivk ali ustrezno
kombinacijo obeh.
Za hitrejše prepoznavanje modulov se uporablja posebni barvni
ključ, ki nam omogoča hitrejše prepoznavanje modulov. Status posameznih signalov dobimo preko LED
diod na čelni strani modula. Proizvajalcu je uspelo, da so razen osnov-

nega modula vsi ostali moduli enake
širine. Priključitev signalov poteka
pri vseh modulih na enak način in
sicer s pomočjo manjših konektorjev, ki jih vključimo na prednjo
stran modula. To nam omogoča
enostavno priključevanje in zamenjavo modulov brez odklopa posameznih žic.
ioLogic je pridobil certifikat UL508, ki se nanaša na varno delovanje krmilnikov. Digitalni izhodni
moduli imajo zaščito v primeru kratkega stika, prevelikega toka in prevelike temperature. Za dodatno
varnost lahko vsem izhodnim signalom v naprej določimo 'varno'
stanje, v katero izhodni signal samodejno preide v primeru izpada
komunikacije ali računalnika.
Programska oprema
Osnovno programsko orodje za daljinski nadzor v okolju Windows je
program ioAdmin. Ta zna sam poiskati vse aktivne ioLogik enote v
lokalni mreži in statuse njihovih
spremenljivk prikaže v tabelarični
obliki. Vrednosti iz tabel lahko izvozimo v druge programe za nadaljnje
obdelave ali arhiviranje.

Slika 5 - Programsko orodje ioAdmin
Glede na to, da ioLogik podpira
MODBUS protokol, lahko neposredno komunicira z vrsto SCADA sistemov kot na primer : iFIX, Wonderware, Citect, Labview, itd…
Na voljo imamo tudi DLL knjižnice MXIO DLL za okolja Visual Basic, Visual C++ in Borland C++
Builder s pomočjo katerih lahko pišemo lastne programe za procesiranje po željah naročnika.
MOXA torej ponovno preseneča
z zanimivo in koristno rešitvijo za
industrijski Ethernet. Z njo lahko
hitro in enostavno izvajamo nadzor
in arhiviranje stanja procesnih spremenljivk.
A
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Največja izbira dostopa do interneta v Sloveniji

Voljatel p r vi ponuja
tehnologiji ADSL 2+ in VDSL 2
Informacije: Voljatel d.d., Ljubljana

Podjetje Voljatel je v začetku februarja predstavilo nove storitve DSL, ki poleg
"klasičnih" paketov ADSL na omrežju nacionalnega operaterja vključujejo tudi nove
storitve, ki jih podjetje ponuja na lastnem omrežju.
Podjetje Voljatel je na slovenskem telekomunikacijskem trgu prisotno že od leta 2001, ko so kot prvi
ponudnik v Sloveniji uporabnikom dostopa do interneta ponudili inovativno storitev VOLJA brez naročnine. S tem so uporabnikom omogočili dostop do
interneta brez mesečne naročnine in jim zaračunali
zgolj čas, ki so ga porabili za brskanje po svetovnem
spletu. Danes to storitev še vedno uporablja več kot
70.000 ljudi, ki predstavljajo največjo bazo uporabnikov v tem segmentu v Sloveniji.
Leta 2005 je Voljatel kot prvo podjetje v Sloveniji širši javnosti začel ponujati storitev IP-telefonije in
konec istega leta na trgu predstavil povsem novo
ponudbo hitrega interneta po ceni klicnega dostopa,
VOLJADSL fit, pri katerem uporabnik plačuje dostop
po dejanski porabi. Prav zaradi tega je Voljatel prevzel mesto inovatorja z najobsežnejšo ponudbo širokopasovnih storitev na slovenskem telekomunikacijskem trgu.
Vizija podjetja je omogočiti čim večjemu številu
uporabnikov čim boljše, čim hitrejše in čim ugodnejše storitve na področju hitrega dostopa do interneta,
telefonije in storitev z dodano vrednostjo. Prav zato
je Voljatel pričel z izgradnjo svojega omrežja, ki mu
omogoča širiti svoje storitve, uporabnikom ponuditi
večjo izbiro ter zagotoviti rast podjetja v prihodnosti. Že zdaj zasebnim in poslovnim uporabnikom
ponujajo izboljšano širokopasovno izkušnjo s tehnologijo ADSL 2+ in kot prvi v Sloveniji tudi s popolnoma novo tehnologijo
VDSL 2.
Obe omogočata občutno višje hitrosti prenosa
podatkov, s katerimi so
tesno povezane tudi dodatne storitve Triple Play.
Trenutno ima Voljatel aktivne lokacije po večjih
slovenskih mestih, v prihodnje pa bo svoje omrežje nadgrajeval z novimi
lokacijami.
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Storitve na omrežju Voljatela
Uporabniki, ki živijo na področjih, kjer je Voljatel vzpostavil svoje omrežje, že lahko izbirajo storitve po tako imenovanem skupnem razvezanem dostopu. Delni razvezani dostop pomeni, da uporabnik
obdrži telefonski priključek Telekoma Slovenije, od
Voljatela pa dobi širokopasovno internetno povezavo. Polni razvezani dostop pa pomeni, da uporabnik
pri Voljatelu dobi vse telekomunikacijske storitve in
zgolj eno položnico na mesec, s čimer se izogne plačevanju višjih mesečnih naročnin za vsako storitev
posebej.
Voljatel na svojem omrežju gosti prve uporabnike že od začetka februarja.
Ponudba Voljatela na lastnem omrežju s tehnologijo ADSL 2+ obsega dostop do interneta s hitrostmi od 1024 kb/s do 20 Mb/s v smeri proti uporabniku in 256 kb/s do 1 Mb/s v smeri od uporabnika.
Cene naročniških paketov se gibljejo med 3.990
in 12.990 tolarji.
Tehnologija ADSL 2+
ADSL 2+ je nadgradnja tehnologije ADSL, na primerljivih razdaljah pa omogoča občutno višje hitrosti in kakovostnejšo povezavo. Teoretično najvišja
hitrost prenosa podatkov k uporabniku je 25 Mb/s,
od uporabnika pa 1 Mb/s, v praksi pa so najvišje
hitrosti odvisne od oddaljenosti uporabnika in stanja
bakrenih vodov. Poleg dvakrat višjih hitrosti je prednost tehnologije tudi združljivost s starejšimi različicami tehnologije, kot
je na primer ADSL.

AVTOMATIKA

ADSL 2+ prav tako
omogoča neposredni nadzor zmogljivosti in motenj na obeh koncih povezave, kar operaterju omogoča zagotavljanje najboljše kakovosti storitev v
vsakem trenutku.

Internetne tehnologije
VDSL 2 za zahtevnejše uporabnike in podjetja
VDSL 2 je popolnoma nov standard, ki omogoča
še višje hitrosti, saj so njegove omejitve 70 Mb/s k
uporabniku in 50 Mb/s od uporabnika. Velika
pasovna širina te tehnologije operaterjem omogoča
boljšo prilagodljivost in uvajanje novih, zahtevnejših
storitev, zanimiva pa je še posebej za podjetja, ki
lahko prek Voljatelovega omrežja pridobijo celovito
telekomunikacijsko podporo z IP centrexom, namenskimi vodi in VPN. Ker za VDSL 2 velja mednarodni
standard, se bo ponudba modemske opreme precej
razširila, cene pa se bodo postopoma nižale, kar bo
imelo za posledico pocenitev storitev za končnega
uporabnika.
Storitve DSL na omrežju
nacionalnega operaterja
Voljatel uporabnikom po Sloveniji ponuja storitev "klasičnega" ADSL na omrežju Telekoma Slovenija. Pri tako imenovanem standardnem dostopu so na
voljo paketi s hitrostmi od 512 kb/s do 4096 kb/s v
smeri proti uporabniku in 128 kb/s do 512 kb/s v
obratni smeri. Cene naročniških paketov so od 2.990
do 10.600 tolarjev.
Voljatel je v začetku marca na omrežju Telekoma
Slovenije začel ponujati tudi tehnologijo ADSL 2+.
Še posebej zanimiv je paket VOLJADSL fit, ki ga
je Voljatel ponudil pred kratkim in za katerega zanimanje vseskozi narašča. Namenjen je uporabnikom,
ki potrebujejo hiter in kakovosten dostop do interneta, obenem pa želijo zanj plačevati toliko, kot porabijo. Njegova prednost je namreč v obračunavanju
dostopa do interneta po porabi, cena pa je enaka
klicnemu modemskemu dostopu, torej 5,26 SIT/
min. V mesečno naročnino 2.990 tolarjev je že vključenih 600 minut brezplačnega dostopa v vrednosti
3.156 tolarjev.
Voljatelova IP-telefonija
Voljatel ponuja telefonske storitve prek širokopasovne internetne povezave. Po kakovosti daleč
prekašajo predhodne storitve VoIP, omogočajo pa
tudi vrsto drugih možnosti, ki pri klasični analogni
telefoniji niso na voljo. Prednost IP-telefonije so tudi
ugodnejše cene za klice v
nacionalno in mednarodna omrežja (glej cenik v
okvirčku). Za uporabo
VOLJA IP telefonije uporabnik potrebuje le širokopasovno
internetno povezavo in
običajen
analogni

telefon s tonskim izbiranjem. VOLJA IP telefonija je
na voljo v vseh paketih VOLJADSL plus (razen VOLJADSL fit), tako v omrežju nacionalnega operaterja
kot tudi v Voljatelovem omrežju. Telefoniranje poteka popolnoma enako kot pri klasični telefoniji, prav
tako tudi sprejemanje klicev na dve telefonski številki, ki sta že vključeni v naročniški paket. Uporabnik
lahko v vsakem trenutku prek spletne strani www.
volja.net preveri porabo in opravljene klice.
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Enostavna namestitev
Voljatel svojim uporabnikom omogoča več načinov priklopa na storitve VOLJADSL. Za
uporabnika najhitrejša in najugodnejša je lastna namestitev s
paketom Dobra volja, ki vsebuje
vso potrebno opremo in navodila
za takojšen priklop in registracijo. Osnovno namestitev lahko
opravi tudi tehnik ali pooblašče62/2006 45
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Lokacije Voljatelovega omrežja
Voljatel omogoča dostop do storitev v lastnem
omrežju na naslednjih lokacijah, kjer že ima
nameščeno svojo omrežno opremo: Ljubljana,
Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Novo
mesto, Trbovlje, Nova Gorica, Postojna in
Koper.

na oseba, registracijo pa naročnik s pomočjo priložene zgoščenke. V primeru lastne namestitve je
modem ob vezavi naročni
škega razmerja za
24

mesecev
brezplačen, cena
osnovne namestitve pa je pod enakimi naročniškimi
pogoji 8.600 tolarjev. V povprečju je uporabniku na
strani operaterja omogočen dostop do interneta v
enem tednu od naročila, roki pa se čedalje bolj krajšajo.

* Povezavo in telefonski priključek zagotavlja nacionalni operater, internetni dostop zagotavlja Voljatel.
** Povezavo in internetni dostop zagotavlja Voljatel,
telefonski priključek zagotavlja nacionalni operater.
*** Hitrosti nad 4 Mb/s so trenutno možne samo na
območjih, kjer ima Voljatel svoje centrale: Ljubljana,
Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Novo mesto,
A
Trbovlje, Nova Gorica, Postojna in Koper.
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Voljatel d.d., Šmartinska 106, Ljubljana

Bodite praktični

do 20 Mb/s

VOLJADSL paketi po vaši meri
od 2.990 SIT
Ne gre le za hitro internetno povezavo. Zavedamo se, da iščete paket,
ki bi resnično ustrezal vašim potrebam in denarnici.
S paketom Dobra Volja pripeljete v vaš dom ali pisarno VOLJADSL
storitve po vaši meri, saj omogočajo uporabo interneta le nekaj ur na
mesec, zahtevnejšim uporabnikom pa hitrosti do 20 Mb/s.
Naročite paket Dobra Volja še danes. Paket vključuje modem z navodili
za lastno namestitev, brezplačno internetno varnost in drugo uporabno
programsko opremo. Vsi vemo, da je danes telefoniranje preko interneta
cenejše, zato izberite paket Dobra Volja z VOLJA IP telefonijo.
Začnite varčevati pri klicih v nacionalnem in mednarodnih omrežjih.
Pokličite naš klicni center na telefonsko številko 01 / 60 00 200,
ki vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden.
Bodite dobre volje.

www.volja.net

nonstop 01/ 60 00 200

Merilna oprema

Nov prenosni Tektronix osciloskop Rešitve, ki bodo spremenile pričakovanja uporabnikov
Wave Inspector™ je popolna izpolnitev potreb pri iskanju napak saj poenostavlja iskanje odgovorov, ki so
prepogosto skriti v obilici posnetih podatkov
Avtor: Jurij Kos, ud.i.el., BELMET MI d.o.o., Ljubljana

TEKTRONIX (ZDA) je 14. februarja svetovnemu tržišču predstavil novo serijo osciloskopov,
ki jo je poimenoval DPO4000. Gre za skupino 4 modelov z analognimi pasovnimi širinami
od 350 MHz do 1 GHz na povsem novi platformi. DPO4000 je prva družina v katero je TEKTRONIX vgradil novo revolucionarno analitično orodje WaveInspector™, ki je podrobneje opisano v nadaljevanju.
Druge posebnosti so proženje na serijske komunikacijske signale, dekodiranje serijskih protokolov, USB plug-and-play povezljivost z osebnim računalnikom, 10,4 palčni XGA TFT
zaslon in najmanjše siceršnje dimenzije v svojem razredu. Vse novosti so namenjene poenostavitvi dela pri analizi posnetih signalov, kar bo povečalo učinkovitost dela predvsem razvojnih inženirjev vgnezdenih sistemov in bo zagotovo spremenilo njihova pričakovanja
glede orodij, ki jih uporabljajo. Pri vgnezdenih sistemih so dandanes vse pogostejše težave
pri uporabi serijskih vodil, pri katerih je reševanje težav še poseben izziv.
vrednih podatkov. Znotraj teh podatkov je treba poiskati tisti trenutek, ki inženirja zanima z vidika iskanja vzrokov za težave, s katerimi se srečuje. Zato
je TEKTRONIX oblikoval posebno orodje WaveInspector™, s katerim bo ta naloga opravljena hitro in elegantno. Kompromisa med dolgim posnetkom in hitrim delom tako ne bo več.
WaveInspector™ je zgrajen okoli posebnega, večfunkcijskega gumba na sprednji plošči osciloskopa, ki
omogoča tako povečevanje (zoom) pogleda na oscilogram kot tudi pomikanje (pan) po oscilogramu.
Funkcija predvajaj/ustavi (play/pause) z nastavljivo
Slika 1 - Novi DPO4000 - Uporabniški vmesnik z gumbi za vsak kanal posebej in WaveInspectro™ sekcijo
omogoča hitro in učinkovito delo.
Vse nove rešitve, kot so orodja za poenostavljeno
delo s serijskimi vodili in WaveInspector™, postavljajo družino DPO4000 v razred orodij, brez katerih
si bodo razvojni inženirji v prihodnosti le težko predstavljali svoje delo, ki bo odslej hitrejše in učinkovitejše.
WaveInspector™ za hitro iskanje in odkrivanje
Pri iskanju napak se neredko srečujemo z velikimi
količinami zajetih podatkov. Skladno s to potrebo
ima družina DPO4000 na voljo kar 10M točk pomnilnika za oscilograme na vsakem od 4 (oz. 2) kanalov. Vendar pa taka globina predstavlja tudi težavo saj 10M točk predstavlja nekaj tisoč zaslonov ogleda
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Slika 2 - WaveInspwctor™ je v 100k točk dolgem posnetku poiskal in označil vse kršitve SetUp/Hold časov.
Povečano okno prikazuje eno tako kršitev, ki bi jo sicer
s konvencionalnimi orodji našli le stežka.
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Merilna oprema
hitrostjo omogoča uporabniku samodejno pregledovanje oscilograma na zaslonu, medtem ko iščejo
dogodek, ki bi ga utegnil zanimati. Poleg tega pa
imate na voljo tudi posebno zmogljivost iskanja in
samodejnega označevanja vseh dogodkov znotraj
posnetka, ki ustrezajo predpisanim kriterijem.

paralelnih vodilih. Vendar pa je danes hitro rastoč
delež uporabe serijskih vodil kot so I2C, SPI in CAN.
Za serijska vodila je značilno, da lahko en sam signal
vsebuje tako naslove kot tudi krmilne znake, podatke in celo informacijo o taktu ("clock"). Ta kompleksnost predstavlja velike izzive razvojnim inženirjem. Družina DPO4000 se teh problemov loteva z

Tako lahko WaveInspector™ poišče znotraj posnetka
vse kršitve zahtevanih "set-up" in "hold" časov, jih označi in uporabniku omogoči hitro analiziranje okoliščin. Ali na I2C vodilu poišče vse segmente, kjer se
pojavi določena kombinacija naslova in podatkov.
Pravzaprav gre za orodje, ki na že posnetih podatkih
uveljavi kriterije proženja ter označi, na katere dele
podatkov bi proženje delovalo.
Analiza serijskih signalov tudi drugače
Kot je bilo že navedeno, je danes bolj kot kdaj koli
zaznati trend rasti uporabe serijskih komunikacijskih vodil v vgenzdenih sistemih. Le-ti se danes
nahajajo v skoraj vseh elektronskih napravah, s
katerimi se srečujemo vsak dan. Najdemo jih v
zabavni elektroniki, avtomobilski opremi, medicinskih napravah, računalnikih, komunikacijah,
elektronskih gradnikih, industrijskih elementih in
nenazadnje letalski industriji. Vse te naprave so tradicionalno komunicirale z zunanjim svetom po

Slika 3 - Prikaz posnetih podatkov na I2C vodilu. Posneli smo 100k točk na dveh kanalih s hitrostjo vzorčenja 10MS/s. Spodnji del zaslona prikazuje dekodirano
HEX interpretacijo posnetih podatkov.
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najbolj integriranimi zmogljivostmi proženja na
serijske sekvence, dekodiranja serijskih protokolov in
analitičnih orodij v svojem razredu. Tako predstavlja družina DPO4000 najboljše orodje za odpravljanje težav pri uporabi serijskih vodil kot so I2C, CAN
in SPI.

jo v svojem razredu.
Za shranjevanje podatkov in prenašanje le-teh na druga
orodja (npr. računalnik) sta na voljo
tako USB kot tudi
CompactFlash vodilo na sprednji plošči.
Z majhno globino
ohišja (le slabih 14
cm, najmanj v tem
segmentu trga) bo
na delovni mizi zavzel le malo prostora,
z le "neznatno" težo
(le 5 kg) pa ostaja
zvest zahtevam za
prenosne osciloskope.

Slika 4 - Prikaz tabele dekodiranih dogodkov na CAN
vodilu vključuje časovne značke.

Slika 5 - Skromne dimenzije, predvsem globina, pripomorejo k še večji priročnosti in praktičnosti osciloskopa
nove serije Tektronix DPO4000

Sliki 3 in 4 prikazujeta, kako si lahko olajšamo delo
pri delu s serijskim vodilom, v našem primeru je v
uporabi popularno I2C vodilo. Najprej je osciloskop
prožil na ustrezno kombinacijo naslova in podatkov,
nato pa prikaže podatke ne samo v oscilogramu,
temveč tudi kot HEX interpretacijo naslova in podatkov. Vklopimo pa lahko tudi za cel posnetek dekodirano tabelo dogodkov na vodilu.
TekVPI™ - nova generacija inteligentnih sond
Že serija DPO7000, za njo pa zadaj še DPO4000, je
predstavila nov TekVPI™ vmesnik za osciloskopske
sonde. TekVPI™ postavlja nove mejnike, saj omogoča dvosmerno komunikacijo med sondo in osciloskopom. Tako ima TekVPI™ sonda na svojem kompenzacijskem modulu integrirane krmilne elemente, ki
omogočajo neposreden dostop do najpogosteje uporabljanih parametrov nastavitve sond. Olajšana je
identifikacija sonde, izničevanje horizontalnega zamika med kanali itd.
Najzmogljivejši prenosni osciloskop
DPO4000 družino sestavljajo 4 člani, vsi vsebujejo
WaveInspector™. Pasovna širina 350 MHz ponuja
tako 2- kot tudi 4-kanalno različico, medtem ko sta
500MHz in 1GHz modela samo 4-kanalna. Vsi modeli vključujejo standardno dolžino oscilograma
10M točk in od analogne pasovne širine vsaj 5x višjo
frekvenco vzorčenja.
K preprostosti uporabe dodatno pripomore 10,4 palčni XGA barvni zaslon - največji z največjo ločljivost50 62/2006

Povezljivost z zunanjim svetom
TEKTRONIX je v sodelovanju z National Instruments
pripravil posebno izdajo "SignalExpress Tektronix
Edition", ki predstavlja prvi USB plug-and-play osciloskop na trgu. Pri uporabi USB vodila se na zasloni
Windows® operacijskega sistema pojavi pogovorno
okno za namestitev nove strojne opreme - DPO4000.
Z enim samim klikom miške se NI SignalExpress
Tektronix Edition poveže z osciloskopom in že začne
zajemati podatke z osciloskopa in jih prikazovati na
zaslonu računalnika.
Poenostavitev povezljivosti je še en kamenček v
mozaiku - nove ideje so bile uporabljene za izboljšanje učinkovitosti dela in skrajšanje poti do uspeha.
Najpopolnejša ponudba osciloskopov srednjega razreda
Z družino DPO4000 je Tektronix zaokrožil svojo ponudbo osciloskopov v srednjem razredu in tako zapolnil vrzel pod nedavno predstavljeno družino DPO
7000.
Več informacij o predstavljenih osciloskopih in drugih
izdelkih Tektronix je na voljo v BELMET MI d.o.o. v
Ljubljani (www.belmet.si), kjer vam bodo kmalu omogočili tudi praktično predstavitev tudi na tej povsem
novi družini osciloskopov. Predstavitev novih serij
DPO4000 in DPO7000 pa si na spletu lahko ogledate
tudi na proizvajalčevih naslovih www.tek.com/dpo
4000 in www.tek.com/dpo7000.
A
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industrial sensors
industrial safety systems
auto ident

Za varnost v industriji je potreben sistemati~en
pristop in znanje izku{enega partnerja!
V avtomatizirani proizvodnji in logisti~nih procesih ima za{~ita ljudi ter za{~ita pred
nezgodami najvi{jo prioriteto. SICK vas z vsestranskimi re{itvami varnosti v industriji
vedno obdr`i na varni strani. Naj bodo to varnostni laserski skenerji, svetlobne zavese,
varnostni senzorji ali kupcu prilagojeni varnostni vmesniki: SICK vam nudi {iroko paleto
znanja, kvaliteto in enkratno podporo, ki ne pu{~a neizpolnjenih `elja uporabnika.
Ve~ o varnosti v industriji najdete na www.sick.si, podrobnosti pa na
www.sick.de/safetysystems.

SICK d.o.o.

Ljubljana

(0)1 47 69 990

www.sick.si

