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SITRANS P 300
ZANESLJIVA MERITEV TL AKA

Sitrans P 300 je nov Siemensov transmiter za meritve tlaka v
procesni industriji. Izveden je z merilno celico znane serije DS
III, ki se ponaša 0,075% merilne napake ter z visoko dolgotrajno ter temperaturno stabilnostjo meritve. Posebne izvedebe iz
nerjaveega jekla so namenjene za farmacevtsko, prehrambeno ter papirno industrijo, bogata daignostina funkcionalnost
pa zagotavlja preprosto upravljanje ter zanesljivo in varno obratovanje procesov.
Ve na : https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=13039
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Zaloba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si • web: http://www.hydra-co.si
tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070

AV T O M AT I K A

Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
GLASILO DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Odgovorni urednik:
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com
Glavni in tehnini urednik:
Dragan Selan • stik@avtomatika.com • tel. 059 010 949

Urednik rubrike DAS:
Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si
Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA,
P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
stik@hydra-co.si • studio@hydra-co.si
Tisk: Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor
Cena 4,17 €, za celoletno naronino priznavamo 10% popust,
poštnina za SLO in DDV sta vkljuena v ceno, naklada do 3.000
izvodov. Vse pravice pridrane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalonika in vedno z
navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je
dvojna številka.

Spoštovani bralci,
Leto 2007 je pred nami, zato naj vam v svojem in v
imenu uredništva zaelim imve sree, zdravja pa tudi poslovnega uspeha! Spremembe se bodo priele e
prvi dan leta z uvedbo Evra in verjamemo, da bodo
pozitivne v vseh pogledih.
Za nas vsekakor lepa novost je dogovor z Društvom
avtomatikov Slovnije - DAS, da bo revija Avtomatika
tudi glasilo društva. Saj smo res vsebinsko stanovska
revija, tudi z uradnim sodelovanjem pa sem preprian, da bomo pridobili vsi: društvo, ki bo svoje poglede
na uvajanje avtomatizacije in predvsem pomen izobraevanja na tem podroju neposredno posredovalo
strokovni javnosti, bralci, ki bodo prišli do novih vsebin in seveda revija, ki si bo s tem razširila krog uporabnikov in vsebinsko in kakovostno obogatila vsebino.
Priakujemo dinamino leto, z mnoico dogodkov, katerih sokreator elimo biti tudi mi. Zato se aktivno
udeleujemo dogodkov, za katere menimo, da so koristni za napredek avtomatizacije na vseh podrojih lovekovih dejavnosti. In e v prvem etrtletju 2007 se jih
bo odvilo kar nekaj ...
V ta namen sodelujemo na izobraevalnem sreanju
RIS2007 v organizaciji ZRS in Šolskega centra Novo
mesto, ki bo e 13. januarja v dvorani Leona Štuklja.
Teme so še kako aktualne: brezino omreje WiMax
in Elektromagnetna kompatibilnost.
Drugi dogodek bo v marcu. S Slovenskim društvom Informatika - SDI smo podpisali pogodbo o medijskem
sponzorstvu prireditve DSI’07 - Dnevi Slovenske Informatike. Zato boste v številkah do prireditve tudi v
Avtomatiki seznanjeni z vsebinami, delavnicami,
okroglimi mizami in drugimi dogodki, ki se bodo odvijali na prireditvi.
Kot glasilo DAS bomo seveda prisotni tudi na odmevni
konferenci AIG’07 (Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu), ki se bo odvijalo v aprilu 2007, ve pa si
lahko preberete e v tokratni številki.
Prijetno nas je presenetilo tudi povabilo Elektrotehniškega društva Maribor, ki pripravlja e tradicionalno
posvetovanje o monostni elektrotehniki - Kotnikovi
dnevi. Prireditev bo soasno z DSI’07, vendar se bomo
potrudili, da bomo prisotni na obeh dogodkih!

D. Selan
gl.urednik

P.S.: Prisrno vabljeni na prenovljene strani zalobe
HYDRA & CO. na naslovu www.hydra-co.si!
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Zanesljivost Beckhoff embedded krmilnikov-raunalnikov
CX je poveana tudi z zasnovo
brez gibajoih delov. CX nima
ventilatorja, namesto trdega
diska je CF kartica.

37
Zebra PS2122 je sistem na kolesih, ki ga sestavljajo trije tiskalniki, zelo zmogljiva baterija LA-24,
stabilni voziek ter najnovejši tiskalniški komunikacijski USB vmesnik ZebraNet PS4000.
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pogonih s pomojo mehkih zagonov? .............................. 20
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Je vaša aplikacija v avtomatizaciji zares optimalna? ......... 13
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Lexmark osveil ponudbo barvnih laserskih tiskalnikov .... 21

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Novi tlani transmiter ze merjene tlaka v
avtomatizacijskih procesihSitrans P 300 .......................... 15
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Podjetje /pravna oseba/:
Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica:
Pošta:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domaa stran /podjetja/:

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

• Nepreklicno naroam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naronino v višini 41,70 €/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.
• Nepreklicno naroam(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv, ki vsebuje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf formatu. Kupnino v
višini 25.00 €/izvod s PTT stroški za Slovenijo bomo poravnali po prejemu ponudbe.

Podpis:
M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

Vse cene vsebujejo DDV!

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

Naroilnico izreite 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 izpolnite tudi spletno
naroilnico na naslovu
www.avtomatika.com!
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

Svetuje na podrojih uporabe: PLC in DCS krmilniških sistemov v klasinih in šarnih procesih; recepturni sistemi po standardu ISA S8801; OPC tehnologije za prenos podatkov na višje nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifikacije in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Branko Nikoli, ing., ABIT d.o.o., tel.
01 56-36-300, branko.nikolic@abit.si

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

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

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

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

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

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

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje pri zašiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Svetuje glede uporabe frekvennih regulatorjev,
mehkih zagonov, zašite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net
Svetuje na podroju varovanja in zašite s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokliete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

G. muc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokliete 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.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj Trdi, 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.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

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

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 podroju 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.

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

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

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

ELEKTROMOTORNI POGONI
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 pri nartovanju in izvedbi avtomatizacij na podrojih krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David uk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.
Se e dlje asa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šarnih procesov. Svetoval
vam bo s podroja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI
Miha Capuder, direktor poslovne enote
vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko
identifikacijo, mobilno raunalništvo,
tehnologijo rtne kode, RFID in uvajanje
sistemov v proizvodnjo.

Brezplani oglas

AVTOMATIKA 69/2006

POPRAVEK/OGLASNA SPOROČILA

Konferenca
Telekomunikacije - popravek
Informacije: Mobinet d.o.o., Ljubljana

V novici „Konferenca Telekomunikacije“, objavljeni v prejšnji, 68. številki revije smo zagrešili napako.
Zanašajo se na nepreverjeno informacijo, smo v komentarju g. Branka Badrljice zapisali, da se g. Kramberger, direktor podjetja T-2 d.o.o. ni
udeleil okrogle mize na konferenci Telekomunikacije v Portorou, kar
so predstavniki organizatorja demantirali. Za napako se iskreno opraviujemo tako organizatorju, bralcem, kot g. Krambergerju.
A
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HMI SISTEMI

Prikazovalniki velikega
formata MicroSYST
Informacije: Synatec d.o.o. Idrija

odjetje MicroSYST Systemelectronic GmbH načrtuje, razvija in
proizvaja elektronske naprave in sisteme že skoraj dve desetletji. Specializirani so za različne tipe grafičnih in alfanumeričnih industrijskih prikazovalnikov ter elektronske komponente za
različna področja. MicroSYST je podjetje, ki je orientirano v prihodnost: »Ustvarjanje prihodnosti zahteva vizijo. To pomeni, da je
ustvarjalnost odvisna od znanja. Odloča ideja, o novostih razmišljamo
v smislu, kako najti najboljšo rešitev. To je naš izziv.«

P

podjetju Synatec smo spoznali, da je njihova filozofija zelo podobna naši in da njihove produkte odlikuje visoka kakovost. To sta
bila glavna povoda, da del njihovih izdelkov ponudimo tudi slovenskemu trišu. Odloili smo se za prikazovalnike
velikega formata.

V

tudi prikaz doloenih alfanumerinih znakov. Velikost prikazanih
znakov je lahko 60, 100, 150, 200
ali 250 mm. Zraven polja s prikazom vrednosti je lahko na prikazovalniku tudi statino besedilo
po elji uporabnika (naziv veliine, enot itd.) Prav tako je mogoa
postavitev statine decimalne vejice na eleno mesto. Zraven komunikacijskih vmesnikov so lahko v
prikazovalniku integrirani tudi
števci, pretvorniki A/D ali multiplekserji BCD. Prikazovalniki Migan so enostranski ali vestranski.

Slika 1 – Prikazovalniki Migan
Prikazovalnike velikega formata delimo v dve skupini:
Migan in Migra.
Prikazovalniki Migan
Prikazovalniki Migan so numerini prikazovalniki namenjeni za prikaz
razlinih procesnih veliin in drugih vrednosti. Poleg števil omogoajo
AVTOMATIKA 69/2006

Prikazovalniki Migra
Prikazovalniki Migra so grafini
prikazovalniki, ki poleg prikaza
razlinih vrednosti omogoajo tudi prikaz grafike (bitne slike, stol-

PRIKAZOVALNIKI VELIKEGA FORMATA

pini diagrami, poljubna besedila itd.). Znotraj te
druine se prikazovalniki delijo na enobarvne (rdea
barva) in vebarvne (rumena, zelena, rdea barva).
Enobarvni so cenovno ugodnejši, odlika vebarvnih
pa je veji kontrast.
Nadalje se prikazovalniki Migra delijo tudi po velikosti pik, ki sestavljajo sliko. Na voljo so razliice z
velikostjo pike 3 mm ali 5 mm. Prikazovalniki z velikostjo pike 3 mm so primernejši, ko je zahtevana velika loljivost prikaza. Prikazovalniki z velikostjo pike
5mm pa so bolj primerni, ko so razdalje branja daljše.
Ohišje prikazovalnikov migra je globoko le 87 mm,
ne glede, e je prikazovalnik enostranski ali dvostranski.
Slika 3 – 55˝ prikazovalnik TFT
Uporaba prikazovalnikov MicroSYST
v industriji
Aurne informacije so dandanes na razlinih
podrojih poslovnega ivljenja vedno bolj pomembne
za doseganje zastavljenih ciljev. To velja tudi za
proizvodni sektor, kjer je zaradi vedno višje postavljenih ciljev pravoasno in ustrezno informiranje
delavcev nujno potrebno.

Slika 2 – Prikazovalniki Migra

Prikazovalniki velikega formata Migan in Migra
ponujajo razline monosti montae:
• obešanje na verigo,
• montaa na steno ali
• montaa na nosilno roko.

Velika je tudi izbira komunikacijskih vmesnikov:
• Ethernet,
• ProfibusDP,
• CAN,
• Interbus,
• serijski vmesniki (RS232, RS485, RS422).

Za najbolj zahtevne uporabnike ponuja microSYST
prikazovalnike LCD TFT z visoko loljivostjo in podporo za vmesnik HDTV in DVI.

Vedno ve podjetij se zaradi potreb po
• hitrejši odzivnosti,
• veji preglednosti,
• prilagodljivosti,
• uinkovitosti,
• pogostih presojevalnih pregledov,
• novih tehnologij itd.
odloa za namestitev ustreznih prikazovalnikov,
preko katerih lahko o razlinih proizvodnih dogodkih
pravoasno in v primerni obliki obveša zaposlene v
proizvodnji.
Iz tega razloga smo v podjetju Synatec razvili sisteme za distribucijo proizvodnih informacij, ki preko prikazovalnikov microSYST med drugim omogoajo splošno informiranost o trenutnem stanju proizvodnje, med proizvodnimi skupinami in zaposlenimi
vzpostavljajo tekmovalnost, poveajo motiviranost,
odgovornost, zanesljivost zaposlenih in posledino
konno uinkovitost proizvodnih procesov. Sistemi
za distribucijo proizvodnih informacij zagotavljajo
stalno informacijo v realnem asu. Lahko delujejo kot
samostojni sistemi, ali kot del obstojeih informacijskih sistemov v proizvodnih podjetjih.
Sistemi za distribucijo proizvodnih informacij so
primerni za proizvodna podjetja, ki elijo:
• informirati delavce o vseh pomembnih proizvodnih
dogodkih (o delovanju oz. statusih strojev, linij ali
naprav, normah, št. dobrih, slabih izdelkov, skupnega asa izpadov, pretonosti materialov ipd.),
AVTOMATIKA 69/2006
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HMI SISTEMI - PRIKAZOVALNIKI VELIKEGA FORMATA
Slika 4 – Primer uporabe velikega prikazovalnika LED za
prikaz glavnih proizvodnih
podatkov

• motivirati in vzpostaviti tekmovalnost med delavci, linijami, izmenami itd.,
• informirati zaposlene o drugih

posebnih dogodkih (o datumih
presoje, inšpekcijah, navedbe
pohval odlinim kolektivom oz.
delavcem ipd.),

• zaposlene informirati o kljunih
proizvodnih indikatorjih (o kakovosti, razpololjivosti, zmogljivosti, skupni uinkovitosti) ali

Slika 5 - Primeri velikih vevrstinih LED prikazovalnikov
z uporabniku prilagojenimi
statinimi teksti za prikaz
proizvodnih podatkov

• prikazovati podatke o drugih
procesnih in energetskih parametrih.

Poskrbite, da bodo vaši zaposleni
informirani vedno in povsod – izberite prikazovalnike MicroSYST!

Dodatne informacije:
Synatec d.o.o. Idrija,
info@synatec.si, www.synatec.si
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OPREMA ZA KOMUNIKACIJE - Optični Ethernet

Optični Ethernet pretvorniki
Informacije: Zvone agar, EZ komunikacijski izdelki d.o.o.
Pred nekaj tedni je študijska skupina 802.3 HSSG pri IEEE odloila, da bo naslednja stopnja v razvoju 100 Giga bitni Ethernet, hkrati je doloila okvir naloge, ta je z uporabo (OM3)
izboljšanega mnogo rodovnega vlakna 50/125 dosei dolino najmanj 100 metrov in z
uporabo eno rodovnega vlakna dosei najmanj 10 km. Taka bo prihodnost.
V praksi pa se preteno sreujemo z 100 Mega in 1 Giga-bitnim Ethernetom oziroma s pretvorniki, ki so preproste, dostopne in varne naprave, seveda v primeru da razdalje ne preseejo 300 do 500 metrov pri MM
vlaknu. Povezovanje vejih razdalj, še posebej pri 10 Giga-bitnem Ethernetu pa je bolj zahtevno. Za vas lahko
preverimo kvaliteto in sposobnost optinih tras in odgovorimo na vprašanje : kaj e inštalirana optika zmore
in tudi kakšno optiko uporabiti pri novogradnji.
Iz ponudbe samostojnih pretvornikov z loenim napajalnim delom
(01951) 10/100BaseTX na 100BaseFX, SC MM, po 15.680,00 SIT/kos
(0195A) 10/100BaseTX na 100BaseFX, SC SM, po 29.540,00 SIT/kos
(0195U) 1GBase-T na 1GBase-SX, SC MM, po 40.025,80 SIT/kos

Iz ponudbe SFP (Small Form-factor Pluggable) mini pretvornikov z LC konektorji
(01961) 1GBase-T na 1GBase-SX, SFP MM, 550m, po 17.353,00 SIT/kos
(01963) 1GBase-T na 1GBase-LX, SFP SM, 10km, po 38.177,00 SIT/kos

Iz ponudbe prikljunih
09543 prikljuni kabel
09833 prikljuni kabel
09843 prikljuni kabel
09853 prikljuni kabel
098B3 prikljuni kabel

kablov, ki povezujejo opremo z delilniki
9/125 dvojni LC na FCPC 3.0m, po 7.876,00 SIT/kos
50/125 dvojni ST na SC 3.0m, po 3.780,00 SIT/kos
50/125 dvojni LC na SC 3.0m, po 5.640,00 SIT/kos
50/125 dvojni SC na SC 3.0m, po 3.982,00 SIT/kos
50/125 dvojni LC na ST 3.0m, po 5.550,00 SIT/kos

Vse cene so neto in brez DDV, trenutno še v SIT, ve informacij pa je na voljo na spletni strani www.ezz.si.
A
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LEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR pripravlja že 28. posvetovanje
KOTNIKOVI DNEVI, ki bo potekalo 22. in 23. marca 2007 v Hotelu
Radin v Radencih. Kraj in vsebina posvetovanja pritegneta k sodelovanju
vsako leto preko 300 udeležencev. Posvetovanje je zanimivo tudi za samostojne
proizvajalce in zastopnike raznih podjetij, ki s priložnostnimi razstavami in predstavitvami prikažejo novosti na tem področju.
NAMEN POSVETOVANJA
Posvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s področja vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti.
Referenčne teme za leto 2007:
• Alternativni viri el.energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme.
• Novi standardi SIST na področju el.instalacij in njihova uporaba v praksi.
• Problematika, izkušnje ter pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih
standardov.
• Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s področja električnih
instalacij.
• Novi predpisi na področju el.instalacij in el.omrežij.
• Ekologija na področju elektroenergetike, vplivi na okolje.
Pobude za reševanje aktualne problematike iz razprav udeležencev in predavateljev posredujemo, v smislu zaključkov posvetovanja, ustreznim državnim institucijam.
V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij,
merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.
Povzetke referatov objavljamo na spletni strani ED Maribor http://www.ed-mb.si/

NASLOV ORGANIZATORJA
Elektrotehniško društvo Maribor
Vetrinjska 16, 2000 Maribor
Informacije: info@ed-mb.si

Rešitve v avtomatizaciji

Je vaša aplikacija v avtomatizaciji zares
optimalna?
Avtor:
Bogdan Rojc, Genera

Slika 1: CX lahko istoasno uporabimo kot nadzorni raunalnik in
krmilnik.

Čeprav krmilnik in SCADA
predstavljata relativno majhen delež pri celotni investiciji, je vseeno optimizacija dobrodošla tudi na tem
področju. V naslednjih vrsticah predstavljamo rešitev,
ki zmanjšuje število komponent in posledično stroške,
hkrati pa izpolnjuje zahteve
po zmogljivosti krmilno
nadzornega sistema.

DVI-VGA, RS232 in drugi, ki jih
CX potrebuje za delovanje PC
funkcionalnosti. Tako lahko CX
istoasno uporabimo kot nadzorni raunalnik in kot krmilnik.

od primerljivih krmilnikov. Skupen prihranek je lahko tudi ve
kot 50% ob enaki funkcionalnosti. Še ve, ker je manj strojne opreme in ker ni gibajoih delov

oglejmo klasino rešitev v
avtomatizaciji. Jedro predstavlja kr milnik, ki je po vezan z raunalnikom, na katerem sta operacijski sistem in
SCADA program. Kako takšno
zasnovo spremeniti in optimirati? Rešitev ponuja podjetje Beckhoff s serijo embedded krmilnikov-raunalnikov CX.

P

CX je hibrid med krmilnikom in
raunalnikom in zdruuje njune
dobre lastnosti: je hiter, zmogljiv,
robusten, 'odprt' in uporabniku
prijazen. e pogled na CX (slika
1) kae na dvojno funkcijo naprave. Na desni strani CX-a so
namešeni PLC vhodno izhodni
moduli, ki jih poznamo e iz drugih serij Beckhoff krmilnikov, na
levi pa so prikljuki kot so USB,

Slika 2: Zanesljivost CX-a je poveana tudi z zasnovo brez gibajoih
delov. CX nima ventilatorja, namesto trdega diska je CF kartica.

Na trgu je nekaj ponudnikov
SCADA sistemov za CE okolje, ki
so tudi neprimerno cenejši od
'klasinih'. To pomeni, da v primerjavi s klasino rešitvijo pri
SCADI prihranimo, ni nam potrebno kupiti PC raunalnika, pogosto pa je e sam CX ugodnejši

(ventilator, disk), zmanjšamo tudi monost okvar.
CX ima le en procesor, katerega
absolutna prioriteta je PLC funkcija, hkrati pa ta isti procesor
skrbi za delovanje operacijskega
sistema. Krmilnik tako vsaki
AVTOMATIKA 69/2006
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najprej izvede cikel krmilnika, šele
potem prepusti operacijskemu sistemu in PC programom, da opravijo svoje. Tako zagotovi delovanje PLC dela v strogem realnem asu.
CX lahko naroimo v treh izvedbah:
• CX1020 Intel® Celeron® M ULV
CPU, 1 GHz procesor,
• CX1000 Pentium MMX kompatibilen CPU, 266 MHz procesor,
• CX9000 Intel® IXP420 XScale®
tehnologija, 266 MHz procesor.
Seveda lahko CX uporabimo samo
kot robusten industrijski raunalnik ali kot zelo zmogljiv krmilnik.

Dodatne informacije:
Podrobnejše informacije o opremi
Beckhoff nudi zastopnik za slovensko triše, podjetje Genera d.o.o.
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Novi tlani transmiter ze merjene tlaka v avtomatizacijskih procesih

Sitrans P 300
Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

itrans P 300 je novi tlačni
transmiter za merjene tlaka
v avtomatizacijskih procesih
iz siemensove uspešne družine
Sitrans P. Glavni namen vpeljave
novega transmiterja v siemensov
program je ponuditi diagnostično
visoko sposobni in dolgotraj no
stabilni ter natančni tlačni transmiter za nižjo ceno od uveljavljanih, ter dodatno pokrivanje aplikacij v farmacevtski (biotehnološki procesi), prehrambeni ter papirni industriji, polega tega pa se
je v tujini že uveljavil v branži vode/odpadne vode ter kemijski/petrokemijski industriji.

S

Glavne karakterisitike ter tehnini
podatki novega transmiterja so:
• Merjenje tlaka ter absolutnega
tlaka
• Ohišje iz nerjaveega jekla
• Monost izpiranja diafragme
• Merilna obmoja od (0....10
mbar) do (0....400 bar)
• Merilna negotovost 0,075%
• »Turndown« – dinamika
merilnega obmoja 1:100
• Verzije za eksplozijsko zašitena okolja

Sitrans P 300 je izveden z enako
merilno celico kot e uveljavljeni
siemensov transmiter Sitrans P DS
III, zato so poleg izjemne natannosti merjenja 0,075% , tudi merilne napake zaradi staranja meterialov (0,25%/pet let) ter napake zaradi temperaturnih sprememb zelo
majhne. Poleg tega je z njim mono direktno meriti tlak v procesih,
kjer temperature merjenega medija narastejo do 200°C! (pri DS III do
120°C).
Med bogato diagnostino funkcionalnostjo naj omenimo timer za
vzdrevalce, timer za kalibracijo,
števce limitnih vrednosti, simulacijske funkcije za procesni tlak,
temperaturo elektronike itd.

Na voljo so razlini procesni prikljuki, nekateri so prilagojeni specifinim potrebam v farmacevtski
in prehrambeni industiji – npr.
»triclamp« prikljuki, prikljuki za
avtomatsko spiranje opne itd.
Transmiter izpolnjuje poleg drugih
tudi zahteve EHEDG (European
Engineering & Design Group) standarda, zato so za polnjenja v transmitreju prilagojena sanitarnim in
biotehnološkim procesom, uporabljeni so glicerin, medicinsko belo
olje ali rastlinsko olje. Tem zahtevam ustreza tudi lasersko vgravirana napisna ploša.
Moni izvedbi sta klasina tokovna
zanka 4...20 mA s HART protokolom ali digitalna izvedba s profibus
PA protokolom, s transmiterjem
pa je mono upravljati preko tipk
in LCD prikaza na transmiterju samem – tako da dodatna orodja za
parametrizacijo niso potrebna. Ob
vesem naštetem lahko ugotovimo,
da je Sitrans P 300 odlina izbira,
še posebaj e upoštevamo dejstvo,
da je polovico cenejši od siemensoA
vega Sitrans P DS III.
Ve na: http://pa.khe.siemens.de/
index.asp?Nr=13039

AVTOMATIKA 69/2006

15

16

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Slika 1 - Advantechova serija produktov UNO (z leve, predstavnik
serije UNO-1000, UNO-2000 in
serije UNO-3000)

Universal Network Controller – embedded PC sistemi za kritine aplikacije

Advantech UNO
Avtor: Toma Kerin, Abit d.o.o.

a vse, ki iščete primeren vgnezden sistem, ki bi skrajšal čas razvoja in ki ponuja bogato paleto komunikacijskih
priključkov, ponuja Advantech produkte serije UNO.

Z

Za vse, ki išete primeren vgnezden sistem, ki bi
skrajšal as razvoja in ki ponuja bogato paleto komunikacijskih prikljukov, ponuja Advantech produkte serije UNO.
Serija UNO ponuja Windows CE.NET in Windows XP
Embedded rešitve in podpira veino standardnih komunikacijskih vmesnikov, kot so Ethernet, brezini
ethernet, RS-232/422/485, vhodno-izhodne vmesniške kartice, PC kartice itd. Zaradi odprte arhitekture, monosti razširitev in zansesljivega brezventilatorskega in brezdiskovnega delovanja je UNO serija primerna za uporabo v razlinih industrijskih
aplikacijah (npr. kot SoftLogic krmilnik, komunikacijski prehod, data-logger, nadzor infrastrukturnih
objektov …)

AVTOMATIKA 69/2006

Kot e kratica pove, so kljune znailnosti serije izpeljanke kratice UNO:
Univerzalnost
 odprta arhitektura nudi podporo veini operacijskih sistemov vkljuno z Windowsi in Linuxom
 standardni komunikacijski vmesniki: RS-232/
422/485, ethernet, USB in PC kartice
 monost razširitve: ponuja PCI in/ali PC/104 slote
 procesorska zmogljivost: Pentium do Celeron M
procesorji
Omreja (Network)
 ethernet, brezini LAN, modemi in ostale monosti vkljuevanja v omreja
Krmiljenje (Control)
 podpira celotno serijo ADAM vhodno/izhodnih
modulov in krmilnikov (od ADAM-4000, ADAM5000, ADAM-6000 in Modbus enot preko RS-485
in etherneta).

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Slika 2 - Uporaba UNO-2000 serije in UNO-3000 serije v industrijskih
omrejih, v povezavi z ostalimi Advantechovimi produkti (distribuirani V/I moduli in enote) ter HMI postajami.

Primernost za industrijska okolja
Produkti serije UNO so zelo robustni in tako primerni za uporabo v kritinih in tekih okoljih. Poseben brezventilatorski dizajn eliminira slabosti obiajnega PC-ja, samo ohišje pa je odporno na vibracije in udarce.
Imajo zmonost delovanja pri višjih temperaturah in pri vseh ostalih
pogojih, ki jih zahteva industrija.
Odprto sistemska arhitektura namenjena avtomatiki
UNO serija je zgrajena kot odprta sistemska arhitektura, ki nudi najpopularnejše vmesnike, kot so RS-232/422/485, ethernet, USB, CompactFlash, PC razširitvena vrata in VGA za prikazovalnike. To omogoa UNO
seriji prikljuljivost s široko paleto naprav v avtomatiki.
Pripravljeni vgnezdeni OS za hiter razvoj aplikacij
UNO serija podpira tri najpopularnejše vgnezdene operacijske sisteme:
Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows XP Embedded in
Embedded Linux. Ti izpolnjujejo najtejje zahteve po funkcionalnosti in
zanesljivosti. To postavlja UNO serijo v platformo pripravljeno za
aplikacijo, kar prihrani as in energijo pri lansiranju projektov.

AVTOMATIKA 69/2006
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Fleksibilne opcije povezovanja
Advantechova serija UNO podpira razline monosti prikljuevanja v omreja, vkljuno z ethernetom, brezinim LANom in modemi. PCMCIA razširitev z brezinim LAN vmesnikom nudi monost mobilnosti sistema
brez zahteve po dodatnih stroških oievanja. Preko standardnih serijskih vrat pa UNO zagotavlja povezljivost
z industrijskimi modemi.
PCI in PC/104 za fleksibilno
razširjevanje
Za zagotavljanje razlinih potreb
nudi UNO serija tudi PCI ali
PC/104 razširitvena vrata. Advantech je širom znan po PC baziranih
rešitvah in ponuja široko paleto
razširitvenih kartic za zajem
podatkov, V/I krmilniških vmesnikov, GPIB, industrijske komunikacije in Fieldbus kartic.

Slika 3 - Primer uporabe UNO-2052 v avtomatiziranem carinskem terminalu
potnikov na Hongkongškem letališu. UNO slui kot centralni krmilnik ki
skrbi za integracijo razlinih naprav. Povezan je s italnikom prstnih odtisov preko USB, SmartCard italnikom prek RS-232, s sistemom za nadzor
prehoda, lLED indikatorji prek V/I konektrojev, posebnimi senzorji prek CAN
in s centralnim podatkovnim strenikom prek LAN.

Ve informacij je na voljo na:
A-BIT d.o.o., info@abit.si
www.abit.si

A

Poslovne simulacije in napovedi trendov
Informacije: A-BIT d.o.o.

poslovnem svetu je izjemnega pomena predstavitev, oziroma vizualizacija podatkov. Vodilno
svetovno orodje za interaktivno vizualizacijo podatkov, Crystal Xcelsius, je končno na voljo tudi
slovenskim uporabnikom. Programski paket ponuja kopico učinkovitih rešitev za vizualizacijo
podatkov, izdelavo nadzornih plošč, poslovnih predstavitev in vizualnih kalkulatorjev, tuja pa mu ni
niti izdelava poslovnih simulacij. S Crystal Xcelsius Microsoft Excel dobi novo dimenzijo in uporabnost
programov za analizo poslovanja.

V

Predstavitev poslovnih podatkov poslovnim partnerjem ali sodelavcem ni lahka naloga, saj se lahko
kaj hitro zgodi, da se zaradi nepreglednih tabel
obinstvo zane dolgoasiti, ali še huje, da se zmede.
Klasini diagrami in grafikoni ne pomagajo veliko,
saj so statini, resni in standardizirani, kar ima za
posledico, da so si izjemno podobni, zato jih uporabniki zlahka zamenjajo med seboj.
Crystal Xcelsius zna rpati podatke iz Microsoftovih
pisarniških programov (paket Office) ter SharePoint
AVTOMATIKA 69/2006
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portalov, podatkovnih baz, Adobe PDF dokumentov
in spletnih strani. Kljub dejstvu, da se najbolje
razume prav z Microsoft Excelom, pa zna obdelane,
pregledne in interaktivne predstavitve tudi izvoziti v
vse naštete programe in formate. Delo s programom
Crystal Xcelsius je intuitivno in enostavno, do zanimivih in uporabnih izdelkov pa pridemo po vsega
treh korakih, skozi katere nas vodi program sam.
Uporaba je poenostavljena do najveje mone mere,
da tako da uporabnik ne potrebuje zahtevnih znanj
s podroja programiranja, zadoša namre e
osnovno poznavanje dela s programom Microsoft
Excel.
Za podatke velja, da so vedno zelo informativni,
le prebrati jih je potrebno na ustrezen nain. Tudi pri
analizi poslovanja podjetja je Crystal Xcelsius nadvse
uporaben. Z njegovo pomojo lahko pripravimo
interaktivne analize, simulacije ter kalkulacije v vseh
oddelkih podjetja – od prodaje, nabave, financ,
proizvodnje, nartovanja … Vgrajena statistina
znanja omogoajo izdelavo t. i. »what if« analiz,
ugotavljanje trendov, iskanje ozkih grl, napovedi,
planiranja in podobna opravila. S Crystal Xcelsius
navidezno dolgoasni in suhoparni podatki spregovorijo v novi lui. Še ve, pri raznih analizah in planiranjih ter modeliranju so na voljo tudi številni
navidezni drsniki in številnice, s pomojo katerih
lahko hitro ocenite rezultate/vrednosti statistinih
analiz ob razlinih predpostavkah. Spremembe
posameznih podatkov imajo namre takojšen vpliv
na same rezultate.
Crystal Xcelsius je uporaben na veih podrojih v
podjetju, uporablja ga lahko ve razlinih uporabnikov – od menedmenta, poslovnih analitikov,
trnikov, nabavnikov, razvijalcev, IT osebja … itd.
Ena najboljših strani Crystal Xcelsiusa pa je prav
gotovo njegova platformna neodvisnost, saj deluje v
MS Windows, Apple MacOS in drugih okoljih, ki
podpirajo Macromedia Flash vsebine. Tako bodo
privlani grafikoni vedno na voljo za predstavitev na
prenosnem raunalniku, dlanniku, pa tudi pametnem telefonu.
S Crystal Xcelsius Microsoft Excel dobi novo dimenzijo in uporabnost programov za analizo poslovanja.
A

Obiščite
prenovljene
spletne strani

www.hydra-co.si
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Polemika - Trženje in realnost

PRIHRANEK ELEKTRINE ENERGIJE
PRI ELEKTROMOTORNIH POGONIH
S POMOJO MEHKIH ZAGONOV?
Damjan Štokelj, Robotina d.o.o.

adnja leta je na slovenskem tržišču posebej dejaven eden izmed ponudnikov mehkih zagonov, ki s svojo opremo obljublja do 50% prihrankov pri porabi električne energije. Take obljube so seveda povzročile veliko
zanimanje pri kupcih in marsikje so se tudi odločili za nakup te drage opreme. V nekaj letih pa se je pokazala resnična možnost prihrankov in mnogo uporabnikov je opremo vrnilo prodajalcu ali pa je ne uporabljajo več.
Vendar se vprašanja o omenjenih prihrankih vedno znova pojavljajo.

Z

Dejstva, ki jih moramo vedeti in upoštevati
so naslednja:
 prihranimo lahko tisto in samo tisto energijo,
ki jo tratimo brez uinka,
 sodobni trifazni asinhronski motorji imajo
izkoristek 85, 90 pa do 95% (najboljši izkoristek
imajo veji motorji), kar pomeni, da so izgube 5
do najve 15% nazivne moi motorja,
 tudi pri manjši obremenjenosti motorja se izkoristek bistveno ne zmanjšuje,
 s pomojo elektronske regulacije napetosti ali
toka lahko zmanjšamo le del izgub v elezu ali
bakru; torej le del od 5 do 15% skupnih izgub.
Vseh izgub seveda ne moremo prihraniti, tipien prihranek je 1/3 izgub, torej 1,7 do najve
5% nazivne moi, ob pogoju seveda, da motor
deluje pod 50% obremenjen,
 pri elektronski regulaciji napetosti dodatne nastajajo izgube na tiristorjih, tipino 1 do 2% nazivne moi, kar zmanjšuje energetski prihranek. Poleg tega je potrebno elektronsko opremo
hladiti, za kar obiajno uporabljamo ventilatorje, ki dodatno višajo porabo el. energije.

ne opraviuje investicije v tako drago opremo. Vsekakor pa je vrailna doba take investicije daljša, kot nam
obljubljajo ob nakupu.
Toda, v nekaterih primerih se je izkazal veliko veji
prihranek pri uporabi mehkih zagonov od omenjenega. Kako je do tega lahko prišlo, glede na zgoraj napisano?
Izkazalo se je, da gre v teh primerih za prihranek na
raun manjše konine moi pri zagonih. Poleg tega je
elektromotorni pogon v neobremenjenem stanju bolje
izkljuiti, saj imamo zaradi mehkega zagona dosti laji ponoven zagon (manjši zagonski tok).

Zakljuek
Obljube o visokih prihrankih med delovanjem elektromotornega pogona nimajo potrditve v praksi.
Z uporabo mehkega zagona je prihranek energije moen skoraj izkljuno zaradi tega, ker elektromotorne
pogone v neobremenjenem stanju laje izklopimo. Ponoven zagon je namre zaradi omejevanja toka laji
in manj energetsko potraten.
V praksi je resnino, omembe vredno varevanje med
delovanjem pogona mogoe le s frekvenno regulacijo, z uporabo frekvennih pretvornikov.

Iz naštetega izhaja, da je varevanje elektrine energije z mehkim zagonom mono le ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
 motor majhne nazivne moi ali starejšega letnika, z izkoristkom pod 85%,
 daljše obratovanje v neobremenjenem stanju,
pod 50% nazivnega navora.
V navedenih primerih je tako v praksi moen prihranek med 1 in 2% nazivne moi pogona, kar zagotovo
AVTOMATIKA 69/2006

Obširnejše branje:
1. www.lmphotonics.com/energy.htm (odlien lanek
na temo varevanja z energijo pri elektromotornih
pogonih)
2. www.lmpforum.com (strokovni forum o varevanju
z mehkim zagonom)
A

BIRO OPREMA

Tiskalniki Lexmark C530dn, C532dn in C534dn

Lexmark osveil
ponudbo barvnih
laserskih tiskalnikov
Informacije: www.lexmark.si

Proizvajalec tiskalniških rešitev Lexmark je pripravil
nove barvne laserske tiskalnike C530dn, C532dn in
C534dn. Novinci se ponašajo z serijsko vgrajeno enoto
za obojestransko tiskanje ter mrežnim vmesnikom. Pri
Lexmarku so z novimi tehnologijami nadgradili barvne
laserske tiskalnike, ki so sedaj še hitrejši, varčnejši ter
uporabniku in okolju prijaznejši. Z njimi namreč lahko
prihranite tako pri času, denarju in seveda tudi pri
onesnaževanju okolja, saj novi tiskalniki povzročajo
manj hrupa med delovanjem, obenem pa nudijo optimalnejšo rabo medijev ter črnil.

e najmanjši med novinci, Lexmark C530dn, zmore
natisniti dokumente v barvah in do 21 barvnih strani
v minuti ter prav tako do 22 rno-belih strani v
minuti. Ker je tiskalnik e v osnovi opremljen z enoto
za obojestranski tisk ter omrenim prikljukom je
kot nalaš za manjša in srednje velika pisarniška
okolja. Lexmarkova vgrajena elektronika omogoa
kakovosten barvni izpis do loljivosti 4.800 dpi, podprta (emulirana) pa sta tudi tiskalniška jezika PCL6
in PS3.
Modela Lexmark C532dn in C534dn tako kot manjši
brat C530dn tiskata s hitrostjo do 21 barvnih ter 22
rno-belih strani v minuti, namenjena pa sta vejim
mesenim obremenitvam. Premoreta tudi Lexmarkov pregleden in intuitiven 4-vrstini zaslon, s pomojo katerega (in vgrajene umetne pameti) postane
opravljanje kompleksnejših tiskalniških operacij povsem enostavno opravilo. Na raun velikosti lahko v
njuno ohišje vgradimo tudi ve predalnikov za papir
in tako poveamo avtonomijo tiska (pri modelu
C534dn lahko znaša skupna kapaciteta kar 900 listov).
A
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Komunikacije

OPTINE KOMUNIKACIJE
V SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI
Avtor: dr. Boštjan Batagelj, bostjan.batagelj@fe.uni-lj.si

Začetek optičnih komunikacij sega v 70. leta prejšnjega stoletja. Odkritje laserja in razvoj laserske diode nedolgo pred tem sta pospešila razvoj izboljšanega
optičnega vlakna iz kremenovega stekla, ki je s svojo veliko prozornostjo omogočilo prenos svetlobnega signala na velike razdalje. S tem sta bila pripravljena dva osnovna gradnika telekomunikacijske zveze: vir in prenosni medij.
e od samega zaetka naprej so optine komunikacije obetale uresniitev dveh najpomembnejših lastnosti vsake informacijske zveze: prenos velike koliine informacije – temu pravimo širokopasovni
prenos – na velike razdalje.
Razvoj so v asu po letu 1990 pospešili dve pomembni novosti in vrsta tehnoloških izpopolnitev.
Ojaevanje svetlobnega signala v optinem vlaknu je
omogoilo doseganje zelo velikih, do vkljuno medkontinentalnih, razdalj. Vzporeden prenos na razlinih valovnih dolinah (barvah) optinega signala
pa je koliino prenašane informacije podeseteril ali
postoteril.
Danes so optine komunikacije edina prenosna
tehnologija, ki omogoa prenos izjemne koliine informacije na izjemno velike razdalje na globalni,
kontinentalni ali lokalni ravni in s tem zagotavlja
zadovoljevanje sedanjih in prihodnjih potreb po
telekomunikacijah v svetovnem merilu. Optini prenos je po obsegu presegel satelitskega e v letu 1991.
as ugodnih gospodarskih gibanj do leta 2000
na podroju telekomunikacij je prinesel hitro uvajanje optinih komunikacij v prakso tudi preko tedanjih potreb. Po letu 2000 je sledilo obdobje mone
recesije, ki je do danes, ko se kaejo prva znamenja
okrevanja, znatno upoasnilo uvajane sistemov v
prakso in delno tudi raziskave. Ne glede na ta zastoj
je bilanca pozitivna in lahko silovit razvoj v zadnjih
30 letih osvetlimo z naslednjimi podatki:
Doslej je bilo poloenega ve kot 600 milijonov
kilometrov optinega vlakna (s to dolino ovijemo
zemljo 15.000 krat!). Poseben razmah so doivljale
zveze na globalne razdalje. Po prvem ezatlantskem
kablu TAT 8 iz zgodnjega leta 1988 je bila vzpostavljena vrsta novih podoceanskih zvez, tako da so
danes morja in oceani prepredeni z optinimi kabli v
skupni dolini 600.000 kilometrov (s skupno dolino vlakna 6 milijonov kilometrov).
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Današnje optine zveze imajo razlino prenosno
zmogljivost, vendar tudi zveze manjše zmogljivosti
mnogo presegajo zmogljivost dosedanjih kabelskih
ali radijskih zvez na velike razdalje, sem sodijo tudi
satelitske komunikacije. Zmogljivost (kapaciteto)
prenosa na doloeno razdaljo izraamo s številom
prenašanih elementov digitalne informacije (0,1) v
sekundi (bitov). Zmogljivost prenosa po posameznem vlaknu izraamo v milijonih (mega), milijardah
(giga) ali celo bilijonih (tera) bitov na sekundo.
Obiajne optine zveze prenašajo informacijo z
bitno hitrostjo enega ali ve megabitov na sekundo,
zahtevnejše z bitno hitrostjo enega ali ve gigabitov
na sekundo, izjemno zahtevne pa celo s hitrostjo
enega ali ve terabitov na sekundo. Najvišji doseen
eksperimentalni rezultat doslej je okoli 10 terabitov
na sekundo. Poudarimo naj, da se ti rezultati nanašajo na prenos po enem vlaknu. V optinem kablu,
ki zdruuje doloeno število optinih vlaken, se prenosna zmogljivost poveuje s številom vlaken. Zmogljivost kabla izraajo v trilijonih (peta) bitov na sekundo.
Da bi si lahko vsaj beno predstavili, s kako neznanskimi prenosnimi zmogljivostmi imamo opraviti, si oglejmo, kaj vse lahko prenesemo po optini
zvezi, ki ima za današnji as zmerno vrednost bitne
hitrosti 1 gigabit na sekundo. Po taki zvezi bi lahko
po enem samem vlaknu, vsaj teoretino, prenašali
15.000 telefonskih pogovorov ali pa bi lahko v sekundi prenesli vsebino 25 zajetnih knjig. Za trenutek
lahko podvomimo, da sploh še potrebujemo kaj ve.
Kot lahko letno rast zmogljivosti mikroelektronskih tehnologij izraamo s tako imenovanim Mooreovim zakonom, tako lahko podobno izraamo rast
zmogljivosti optine zveze. V preteklosti se je poveevala priblino za faktor 10 vsakih 4 do 5 let oz.
priblino za faktor 100 na vsakih 10 let. Pribliuje se
obdobje, ko se bo rast upoasnila in bo tee sledila

Komunikacije

hitro rastoim potrebam, ki jih prinašata internet in
prenos podatkov. Kot skrajna vrednost zmogljivosti
optinega prenosa se pojavlja ocena 100 terabitov na
sekundo na dolini 10.000 km. Z vzporednim prenosom po ve vlaknih lahko seveda zmogljivost prenosa poveujemo. Sistemi, o katerih je bilo govora,
so prestali laboratorijsko fazo preizkušanja in postajajo komercialno dosegljivi sistemi, kar mono pospešuje uvajanje v prakso.
Kdaj bomo kot posamezniki prišli v neposreden
stik z optinimi komunikacijami, tako kot imamo z
ronim mobilnim telefonom neposreden stik z radiokomunikacijami? Kaj si ljudje neposredno lahko obetajo od nadaljnjega razvoja optinih komunikacij v
letih, ki prihajajo? To je vprašanje, ki zanima vsakogar.
Potreba po tem, da optino vlakno podaljšamo
do doma in slehernemu uporabniku omogoimo
optini širokopasovni dostop, naraša iz leta v leto in
bo privedla povsod v svetu in tudi pri nas do izgradnje optinega dostopovnega omreja, ki see do hiš-

nega praga. Takrat bo optina zveza postala del naše
vsakdanjosti, z njo pa tudi sprejem širokopasovnih
storitev. Na azijsko-pacifinem obmoju se ta zgodba e zaenja.
Vir:
Zborniki Strokovnega seminarja Optine komunikacije
O avtorju:
Boštjan Batagelj je diplomiral leta 1997 na smeri telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2000 magistriral ter leta
2003 doktoriral. Od leta 1997 je zaposlen na Fakulteti
za elektrotehniko, Katedra za telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko. Kot višji predavatelj in
asistent predava ter vodi avditorne in laboratorijske
vaje pri nekaterih telekomunikacijskih predmetih. Je
avtor številnih doma in v tujini objavljenih lankov in
sodeluje v domaih in mednarodnih projektih s podroja optinih in radijskih komunikacij.
Njegovo raziskovalno delo je povezano z optinim dostopovnim omrejem, optinim transportnim omrejem
in nelinearnimi optinimi pojavi.
A
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14.

strokovni seminar

OPTINE
KOMUNIKACIJE
Ljubljana,

Program seminarja
sreda, 31. januar 2007
0830-0900
0900-0915

0915-1000
1015-1100
1115-1200
1215-1300
1300-1415
1415-1500
1515-1600
1600-1630

31. 01. - 2. 02. 2007

Sprejem udeleencev seminarja
Zaetek seminarja in pozdrav; prodekan FE
Uvodni nagovor in vabilo na razstavo: Matja Vidmar,
LSO-FE, FE
Pozdravni nagovori gostov iz podjetij, ministrstev in univerz
Nekaj novosti in dosekov v optinih komunikacijah;
Joko Budin, LSO-FE, FE
Fazno sklenjene zanke v optinih komunikacijah; Matja
Vidmar, LSO-FE, FE
Uvod v kvantno kriptografijo; Boštjan Batagelj, LSO-FE, FE
Kosilo
Novejši rezultati metode dopiranja s helati v proizvodnji
laserskih optinih vlaken; Borut Lenardi, OptaCore, d.o.o.
Vlakenski impuzni laserji; Toma Korošec, LSO-FE, FE
Kratke študentske predstavitve:
(15min/predstavitev)
Meritve v WDM; Branko Kobal
Nadzor v optinih sistemih; Jernej Grum
etrtek, 1. februar 2007

V dneh od 31. januarja do 2. februarja 2007 bo na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani

0815-0835
0845-0945

potekal strokovni seminar
Optine komunikacije – po vrsti e štirinajsti –
z udelebo slovenskih in tujih predavateljev
(http://antena.fe.uni-lj.si/~sok/2007).

0900-1100
1115-1135
1140-1200

Domai predavatelji bodo predstavili stanje in
razvojna vprašanja optinega omreja v Sloveniji.

1215-1300

Tuji strokovnjaki iz Anglije, Danske, Francije, Avstrije, eške in Hrvaške bodo predstavili novejše raz-

1300-1415
1415-1500

vojne tenje in prihodnja predvidevanja, vkljuno z

1515-1600

razvojem dostopovnega omreja, ki po svetu in pri
nas priteguje vse vejo pozornost. Seminarja so se
je v vseh preteklih letih udeleevali številni
slovenski strokovnjaki s podroja telekomunikacij.
Zgornja Zadobrova

Be•igrad

Novo Polje

Koseze

Za

Ljubljana

1615-1700
1715-1800
1815-1845
1845-1900
1900-1915

petek, 2. februar 2007

Polje

Studenec

Vmesnik iz optike na radio; Leon Pavlovi, LSO-FE, FE
Quantum Cryptography Pt.1; Jean-Pierre Huignard,
Thales, Francija
Quantum Cryptography Pt.2; Thierry Debuisschert,
Thales, Francija
Measurements in optical communications; Mirko Ivani, Avektis
Advanced fiber measurements in Telekom Austria;
Guenther Angst, Telekom Austria
Sodobna regionalna transportna omreija; Klaus Samardi, Smart Com, d.o.o.
Kosilo
Broadband solutions; Predrag Valoi, Tehniko Veleuilište u Zagrebu, Hrvaška
Forms and trends of the building of the FTTx metropolitan networks - PON x P2P x HFC; Jiri Štefl, Optokon ,
Republika eška
Vestoritvena dostopovna omreja; Janko Ori, Iskratel
Rezervirano za slovenske ponudnike FTTx;
Measurements in Triple Play; Wolfgang Sunk, Acterna,
Austria
Optini konektorji v FTTH; Sebastjan Gašperi, Fibernet
Meritve na pasivnih optinih omrejih, Uroš Zorc
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j

Rakova jelša

0815-0900
0915-1000

a
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s

1115-1200
1215-1300
1300-1315

High speed signal transmission; Izzat Darwazeh, UCL, UK
Electronic design for high speed optics; Izzat Darwazeh,
UCL, UK
Photonic Crystal Fibers in Telecommunication; Beáta
Zsigri, Technical University of Denmark
Microwave Photonics; Seeds, UCL, UK
Microwave Photonics; Seeds, UCL, UK
Zakljuek seminarja; Joko Budin, LSO-FE, FE
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o

Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani
Traška cesta 25, Ljubljana

Prisrno vabljeni!

Vse tri dni seminarja bo na razstavnem prostoru P16 in
P17 potekala demonstracija optinih merilnih instrumentov in opreme.

14. posvetovanje Dnevi slovenske informatike
»Z informatiko do novih poslovnih prilo`nosti«
11. - 13. april 2007, Kongresni center Grand hotel Bernardin, Portoro`
http://www.dsi2007.si
@ drustvo-informatika.si
dsi@

PREDSTAVITEV POSVETOVANJA
Posvetovanje Dnevi slovenske informatike je najve~je neodvisno strokovno sre~anje slovenskih informatikov in
ga letos organiziramo `e {tirinajsti~. Posvetovanje je namenjeno pridobivanju novih znanj, izku{enj, izmenjavi
idej, pa tudi spoznavanju najbolj{ih praks. Na posvetovanju, ki bo potekalo med 11. in 13. aprilom 2007 v Grand
Hotelu Bernardin v Portoro`u, bo veliko prilo`nosti tako za poslovno sodelovanje kot tudi za neformalno dru`enje.
Najpomembnej{i cilj posvetovanja je sre~anje in spoznavanje informatikov iz razli~nih okolij (podjetja, univerze,
in{tituti, javna uprava). Pri tem pride do prenosa znanja ter rezultatov raziskav, ki jih izvajajo informatiki v
akademskem okolju, v prakso, po drugi strani pa informatiki iz podjetij in javne uprave seznanijo svoje kolege s
problematiko, s katero se sre~ujejo v praksi. Cilj posvetovanja je tudi vklju~iti bodo~e informatike v krog slovenskih
informatikov in jim omogo~iti seznanjanje z aktualno problematiko. Udele`enci posvetovanja so razen informatikov
tudi uporabniki informacijske tehnologije in mladi informatiki na za~etku svoje strokovne poti.
Dnevi slovenske informatike 2007 so podprti z idejo, da je informatika vodilo k uresni~evanju novih poslovnih
prilo`nosti. Tako smo za rde~o nit posvetovanja tokrat izbrali slogan »Z informatiko do novih poslovnih prilo`nosti«.
Kako udejanjiti potenciale te nepogre{ljive panoge, vam bomo posku{ali podati skozi delavnice, na okroglih mizah,
predavanjih in dru`abnih sre~anjih, kjer boste lahko svoje poslovne prilo`nosti tudi dejansko udejanjili. Program
posvetovanja bo pokrival tako trenutno najaktualnej{e teme s podro~ja informatike kot tudi prispevke, katerih
tematika je `e stalnica posvetovanja DSI. Tudi tokrat bodo na voljo sestanki »ena-na-ena«. S programom
posvetovanja bomo posku{ali pokriti vsa pomembna podro~ja informatike. Ve~ informacij o programu in samem
posvetovanju najdete na spletni strani www.dsi2007.si.
S posvetovanjem `elimo z novimi spoznanji in dogajanjem v praksi seznaniti ~im ve~ slovenskih informatikov in
uporabnikov. Znanje, ki je na posvetovanju predstavljeno, je dokumentirano v zborniku posvetovanja in tako
dostopno vsem udele`encem ter tudi {ir{i javnosti.
Prepri~ani smo, da bodo Dnevi slovenske informatike dogodek, ki je zanimiv tudi za vas, zato vas vabimo, da se
ga udele`ite.

Slovensko dru{tvo INFORMATIKA

Organizacija posvetovanja

www.dsi2007.si

Dodatne informacije
Jasna Po`enel
tel.: 01/3009 810
e-po{ta: dsi@drustvo-informatika.si,
jasna.pozenel@ipmit.si
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DAS - peta konferenca AIG

Avtomatizacija
v industriji in
gospodarstvu
Informacije: DAS in Univerza v Mariboru, FERI

AIG’07 - Tradicionalna strokovna konferenca, razstava in druenje
Vabilo
Uporabnike in izvajalce sodobne avtomatizacije vabimo na e tradicionalno konferenco Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
AIG'07, ki jo organizira Društvo avtomatikov Slovenije. Tudi tokratna konferenca bo v preudovitem ambientu Kongresnega centra hotela
Habakuk v Mariboru, 11. in 12. aprila 2007.
Glavni dogodek bodo predavanja predstavnikov najuglednejših firm s
podroja avtomatizacije in informatizacije proizvodnje. Teme predavanj
bodo osredotoene na avtomatizacijo industrijskih objektov in hišne
avtomatike. Konferenco bodo spremljala mnoge predstavitve, predavanja in razstave, ki so rezultat domaega znanja. Študentom bo namenjena borza kadrov.
Predsednik konference: prof.dr.Boris Tovornik
O konferenci
Stalni cilj konference AIG, zaradi katerega je bila leta 1999 ustanovljena,
je skrb za strokovno rast avtomatikov in avtomatike kot stroke. Pri tem
je pomembno, da dajemo prilonost predvsem strokovnjakom iz gospodarstva, da predstavijo svoje strokovne rezultate in da se primerjajo s
kolegi ter s partnerji. To je posebej pomembno, e elimo pospešiti
prenos in disiminacijo znanja ter dvigniti dele visoko tehnološko razvitih rešitev v konnih izdelkih. Kljub temu, da je konferenca namenjena
izmenjavi izkušenj in predstavitvi aplikativnih rešitev ter druenju
uporabnikov, izvajalcev in raziskovalcev, smo pomislili tudi na študente.
Torej tiste ljudi, ki se pripravljajo, da prevzamejo breme in skrb za
stroko. V ta namen e tretji organiziramo študentsko sekcijo, na kateri
se bodo študentje elektrotehnike iz Ljubljane in Maribora predstavili s
študentskimi lanki. Prav tako bodo študenti na borzi kadrov izvedeli,
kakšne so njihove zaposlitvene monosti in katera znanja potencialni
delodajalci od njih priakujejo.
O organizatorju
Društvo avtomatikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1989 z namenom: prispevati k razvoju in napredku avtomatike kot znanstvenotehnine discipline, skrbeti za dvig strokovne ravni svojih lanov, stimulirati zanimanje javnosti za avtomatiko s pomojo razlinih medijev in
sredstev sodobnih komunikacij, vzpodbujati vzgojo kadrov s podroja
avtomatike in sodelovati pri nartovanju vzgojno-izobraevalnih proAVTOMATIKA 69/2006

gramov, vzpodbujati sodelovanje
raziskovalnih institucij, univerz,
delovnih organizacij in posameznih strokovnjakov pri strokovnih
raziskavah s podroja avtomatike,
poglabljati sodelovanje med lani
društva ter sodelovati z drugimi
strokovnimi organizacijami doma
in v tujini, vzpodbujati intenzivnost izumiteljstva, racionalizatorstvo, konstruktorstvo, tehnino ustvarjalnost in raziskovalno
dejavnost ter podpirati objavljanje
strokovnih lankov in izdajanje
strokovne in znanstvene literature
s podroja dejavnosti društva.
Tematika konference
Konferenca nudi podjetjem in posameznikom monost, da v obliki
referatov, razstav, demonstracij
ali delavnic predstavijo svoje rešitve in sisteme ter podajo svoje poglede in potrebe po povezavi z razvojem in raziskavami na naslednjih podrojih: Procesna avtomatizacija, Robotika, Avtomatizacija
zgradb in komunalna, energetika,
Proizvodna avtomatizacija, Naprave komunikacije in omreja ter
Meritve, testiranja in preizkušanja.
Glavne teme konference bodo avtomatizacija v industriji, elektrogospodarstvu, elektrarnah, pisarnah, zgradbah, ekologiji, komunalnih objektih, proizvodna informatika, robotika, vgrajeni sistemi
ter vzgoja kadrov za podroje avtomatizacije.

DAS - peta konferenca AIG

Izvedba konference

Cenik konference:

Na konferenci bodo potekale poleg uvodnih predavanj uglednih gostov iz Slovenije in tujine potekale
tudi naslednje aktivnosti:
 Vabljena predavanja predstavnikov iz industrije in gospodarstva za vse udeleence konference
 Predstavitve strokovnih prispevkov na konferenci in tematskimi diskusijami
 Komercialne predstavitve pokroviteljev konference
 Razstave pokroviteljev konference
 Delavnice in demonstracije
 Predstavitve študentskih prispevkov in borza
kadrov
 Tematske okrogle mize ter
 Druabni in kulturni dogodki

Kotizacija za udeleence:
150 EUR.
Vkljuuje vstop na predavanja, ogled razstave, kosilo in
veerjo na 1. dnevu konference, zbornik referatov in priloene materiale.
Cena je v Evrih in vsebuje DDV.
Za prijave in informacije smo vam na voljo:
prof.dr.Boris Tovornik,
boris.tovornik@uni-mb.si, tel. 02 220 7160
doc.dr.Nenad Muškinja,
nenad.muskinja@uni-mb.si, tel. 02 220 7162
ali pa na spletu: www.drustvo-das.si

A

asovni mejniki
Prijava prispevkov
(naslov lanka in povzetek):
Obvestilo o izboru:
Oddaja lankov:
Prijava komercialne predstavitve,
razstave, delavnice ali demonstracije:
Prijava udelebe:
na dan

15.1.2007
01.2.2007
01.3.2007
01.3.2007
konference

AIG'07

Peta konferenca: Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

Tradicionalna strokovna konferenca • razstava • druenje
11. in 12. april 2007 • Kongresni center Habakuk • Maribor
Organizatorja:

Cenik konference:

Društvo avtomatikov Slovenije in Univerza v Mariboru, FERI

Kotizacija za udeleence: 150 EUR.

Za prijave in informacije smo vam na voljo:

Vkljuuje vstop na predavanja, ogled razstave, kosilo in veerjo na 1. dnevu konference, zbornik referatov in priloene materiale.

prof.dr.Boris Tovornik, boris.tovornik@uni-mb.si, tel. 02 220 7160
doc.dr.Nenad Muškinja, nenad.muskinja@uni-mb.si, tel. 02 220 7162
ali pa na spletu: www.drustvo-das.si

Cena je v Evrih in vsebuje DDV.
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Oprema za avtomatizacijo strojev

Realizacija sodobnih
konceptov strojev s
pozicionerji
SMM d.o.o., Boris Ivani, tel.: 02 450 2303
odularna zgradba strojev nam v prvi vrsti omogoča hitro in ekonomično prilagoditev stroja na kupčeve zahteve. Ampak preden dosežemo to točko fleksibilnosti, mora proizvajalec stroja izdelati koncept in le tega razdeliti v funkcijske segmente in jih realizirati s posameznimi elementi. V tej točki se pojavi izziv, saj je potrebno posamezne elemente, tako električne kot strojniške, preveriti na kompatibilnost in ustreznost. Ta postopek je v večini primerov dolgotrajen in tehnično zahteven.
In šele sedaj spoznamo, da kompatibilnost in ustreznost ne zadoščata osnovnemu pogoju – delovanje. S tem spoznanjem je v nevarnosti terminska
zadostitev izvedbe projekta. Ta neskladja se pojavljajo med drugim v pogonskih segmentih, ki jih sestavljajo elementi kot so frekvenčni pretvornik, motor in pogosto še gonilo.

M

Ta sklop naprav zahteva od odgovorne osebe obseno znanje s podroja
pogonske in krmilne tehnike, poznavanje komunikacijskih vodil ter izraunavanje raznih mehanskih prenosov. Skupek vsega zgoraj opisanega znanja predstavlja podjetje TR Electronic v kompaktni izvedbi EncoTRive, ki obsega: absolutni dajalnik, pretvornik, motor in gonilo. Da bi
bila integracija EncoTRive v stroj prijaznejša, ga je proizvajalec opremil
z razlinimi komunikacijskimi vmesniki. S tem ponuja proizvajalec integratorju najhitrejšo integracijo v njegovo okolje.

Slika 1 – EncoTRive MD300 v dveh od vejih razliic

Pomini in pozicionirni pogon
Tipine aplikacije v katerih so zahtevani pomiki in pozicioniranje so premiki registrov na tiskarski strojih, fleksibilna orodja pri razrezu ploe-
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vine, nastavitve noev v pakirnih strojih... Za zgornje aplikacije se praviloma uporabljajo motorji moi
300W pri trajni obremenitvi. Zato je TR Electronic
izdelal razliico MD300, katerega motor deluje z
270W v reimu S1 pri 48 VDC napajalne napetosti.

proizvajalec ve variant prikljuitve pogona kupevo
omreje. Sedaj, ko smo na elektrini plati dosegli svoj
cilj se lahko podamo na strojniško. Tukaj so nam na
voljo gonila z razlinimi prestavami razline variante prirobnic in premeri osi.

V MD300 se vgrajujejo izkljuno absolutni rotacijski dajalniki pozicije, ki brez posebnih ukrepov omogoajo sprotno preverjanje pozicije. V mnogih aplikacijah je to pozitivno, saj smo pri drugih sistemih
vezani na dodatna stikala konnih in mejnih leg sistema.

Hitra povezava
EncoTRive odlikuje visoka stopnja prilagodljivosti na
kupeve zahteve. Zaenkrat sta vam na voljo dva komunikacijska vmesnika Profibus DP in CANopen
DSP 402. Proizvajalec je vse modele EncoTRive opremil s Profibus 3.0 v skladu s Profidrive standardom.
Ti modeli omogoajo vse funkcije v skladu s Profibus
DP V1, kot tudi aciklini transfer. Omogoa branje
in pisanje parametrov, ki sluijo diagnozi in parametriranju ne da bi pri tem posegali v ciklini transfer komunikacije. Izmenjava podatkov, ki so ciklino
zahtevani, s krmilnikom je tako nemotena in zagotovljena.
Ta lastnost nam olajša uporabo diagnostike in parametriranje pogona iz dislociranega mesta, preko osebnega raunalnika z vgrajenim komunikacijskim
vmesnikom DPM2(diagnosis master - profibus). Programsko orodje slui v prvi vrsti parametriranju in
diagnozi in nam skupaj z funkcijskimi bloki (CPU)
olajša zagon in optimizacijo pogona. Za elektrini
priklop pogona potrebujemo samo dovod napajalne
napetosti in komunikacije. V tem primeru ponuja

Slika 2 - Razline izvedbe osi in prirobnic
omogoajo prilagoditev pogona na kupev sistem

Povzetek
Iz zgornjih stavkov lahko izlušimo eno besedo –
prilagodljivost. Proizvajalec se je pri kreiranju izdelka zavezal izdelati matriko monosti, katero
lahko proizvajalec oz. snovalec stroja uporabi pri
prilagoditvi EncoTRive na svoje potrebe v vseh pogledih. S tem si snovalec stroja zagotovi maksimalno prilagodljivost novega elementa na interne
standarde in minimalen dodaten obseg dela v fazi
zagona stroja.
A
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Integracija sistemov tehninega
varovanja
Marko Vaupoti, VARNOST Maribor d.o.o.

Z

a varovanje ljudi in premoženja na objektih uporabljamo različna sredstva in metode. Mednje sodijo tudi sistemi tehničnega varovanja, kot so sistem za javljanje vloma in ropa, sistem za avtomatsko javljanje požara, videonadzorni sistem, sistem za kontrolo pristopa in sistem za mehansko varovanje. Vsak posamezni sistem omogoča določeno stopnjo varovanja, vendar pa s povezanostjo
(integriranostjo) vseh sistemov tehničnega varovanja dosežemo (z večjo obvladljivostjo) tudi večjo stopnjo varnosti za ljudi in premoženje na objektu.

Slika 1 - Primer strukture integriranega sistema tehninega varovanja

Kakšno stopnjo integracije sistemov tehninega varovanja bomo za
varovanje objekta uporabili, je odvisno tudi od stopnje ogroenosti
varovanega objekta ali oseb na varovanem objektu in seveda zahtev
investitorja. Zato je zelo pomembna izdelava študije varnostne
ogroenosti ter na tej osnovi še
projekta varovanja. Seveda je pri
izdelavi projekta treba upoštevati
tudi kompromis med varnostjo in
AVTOMATIKA 69/2006

delovnim ali bivalnim okoljem, da
ne bi varnostni sistem preve oviral ljudi in njihovih delovnih ali
ivljenjskih procesov v varovanem
objektu. Najpomembneje je, da se
pri novogradnjah projektant varnostnih sistemov vkljui e v fazi
gradbenega projektiranja objekta.
Na alost v veliko primerih o stopnji varovanja in izbiri opreme v
konni fazi odloa cena, in to na

škodo popolnosti varovanja, ustrezne oziroma primerne opreme
ali strokovnega izvajalca. Nepopolno zgrajen varnostni sistem,
neustrezna ali neprimerna oprema, nestrokoven ali neizkušen izvajalec pa privedejo do tega, da
sistem deluje tako, kot da ga sploh
ne bi bilo. To za investitorja pomeni investicijo, ki se nikoli ne povrne ali mu celo povzroa dodatne
stroške.

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistem za avtomatsko javljanje poara
Sistem za avtomatsko javljanje
poara uporabljamo za zgodnje
odkrivanje poara na varovanem
obmoju. Sistem ga signalizira s
sireno in prenosom alarma na
varnostnonadzorni center in gasilcem. Ker gre pri tem tudi za varnost ljudi in ne samo premoenja,
se sistem kombinira s sistemoma
za kontrolo pristopa in mehansko
varovanje, kar pomeni, da se
morajo v primeru poara sprostiti
vsi evakuacijski izhodi za normalno evakuacijo iz ogroenega objekta. e je v objektu dvigalo, se
mora spustiti na v ustrezno nadstropje, od koder je mona evakuacija. Sproiti se morata ustrezna ventilacija zraka ter zapiranje
ali odpiranje loput za prezraevanje, kar je odvisno od oblike sistema in zahtev varnostne študije o
poarni varnosti.
Velikokrat se sistem za javljanje
poara kombinira tudi s katerim

od sistemov samodejnega gašenja.
e v sistem dodamo še videonadzor, lahko oseba, ki nadzira varovani objekt (varnostnik na objektu
ali iz varnostnonadzornega centra) prek kamere vidi, kaj se je dejansko zgodilo (lani alarm, eksplozija, poar ipd.), in organizira
takojšnje ustrezno ukrepanje, s imer lahko gasilci in varnostniki,
ki hitijo na kraj dogodka, pridobijo dragocen as.
Sistem za javljanje vloma
in ropa
Sistem za javljanje vloma uporabljamo za javljanje nepooblašenega
vstopa na varovano obmoje. S
sistemom za javljanje vloma ne
moremo prepreiti vloma, smo pa
obvešeni o tem, da je nekdo vlomil na varovano obmoje ali objekt. Za zmanjšanje monosti vloma ali njegovo prepreitev se moramo najprej zašititi z ustrezno
mehansko zašito, kot so varnostna vrata, ustrezno varnostno oko-

vje, ustrezna varnostna okna,
skozi katera ni mogoe kar tako
vlomiti.
Sistem za kontrolo pristopa
Sistem za kontrolo pristopa omogoa omejevanje vstopa v posamezne varovane sektorje in nadzor nad vstopi in izstopi posameznih oseb. Seveda se lahko zgodijo
zlorabe, npr. posojanje kartic ali
istoasen vstop ve oseb z eno kartico. S tem se seveda zmanjša nadzor. Zato v tem primeru sistem za
kontrolo pristopa z kombiniramo
videonadzornim sistemom. Tako
se pri vsakem zabeleenem vstopu
s kartico, šifro ali biometrinim
prstnim odtisom k podatku o
vstopu prilepi tudi slika ali posnetek vstopa osebe, ki je vstopila.
Pri varovanju na višjem nivoju lahko kontrolo pristopa kombiniramo tudi z ustreznim mehanskim varovanjem, e tako zahteva
investitor. Tako lahko uporabimo

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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sistem dvojnih vrat ali pa ustrezne mehanske zapore, ko skozi prehod lahko vstopa samo posameznik s
svojo kartico.
Videonadzorni sistem
Videonadzorni sistem omogoa pregled dogajanja na
objektu prek kamer v ivo ali pregledovanje videoposnetkov o dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti.
e ga poveemo s sistemom za javljanje vloma, sistemom za avtomatsko javljanje poara in sistemom
za kontrolo pristopa, lahko varnostniku, ki nadzira
varovani objekt lokalno ali iz varnostnonadzornega
centra (VNC), poenostavimo identifikacijo alarma in
na osnovi tega tudi ukrepanje.
Nadzor nad vsemi sistemi tehninega varovanja je
lahko lokalen na samem objektu (predvsem v vejih
poslovnih stavbah, ustanovah ali varovanih stanovanjskih kompleksih) ali pa oddaljen v ustrezno
urejenem pooblašenem varnostnonadzornem centru.
Centralni nadzorni sistem (CNS)
Seveda pa z integracijo razlinih sistemov tehninega varovanja poleg zanesljivosti poveamo tudi
kompleksnost sistema. Zaradi tega postaja nadzor
nad mnoico razlinih sistemov zelo nepregleden, še
posebej nadzor nad velikimi sistemi. Zato se v zadnjem asu vedno bolj uporabljajo centralni nadzorni
sistemi (CNS), ki zbirajo podatke iz vseh sistemov
tehninega varovanja, in delno avtomatizirajo proces javljanja dogodkov. S tem se olajša delo varnostnika na varovanem objektu, saj na monitor dobiva
samo koristne podatke, ki se med seboj tudi dopolnjujejo.
Slika 2 - Primer kombiniranega prenosa alarmnih signalov na varnostnonadzorni center
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Primer:
e se je alarm sproil v doloenem sektorju varovanega objekta, dobi varnostnik na monitorju grafini
prikaz (tloris), kje se je dogodek zgodil, tako da lahko takoj prepozna lokacijo. Prav tako se mu izpišejo
podatki o prostoru in sproenem alarmu ter po
monosti še sporoilo, kako naj ukrepa za posamezni dogodek. Na drugem monitorju se mu samodejno
prikae še slika v ivo iz videonadzornega sistema.
Pri tem lahko varnostnik tudi dejansko vidi, kaj se v
prostoru dogaja, in s kombinacijo teh podatkov lahko nato ustrezno ukrepa. S tem se lahko mono
zmanjša as ukrepanja.
Prenos alarmnih signalov
Pri tehninem varovanju je pomemben segment – e
ne najpomembnejši – tudi prenos alarmnih signalov.
V svetu za prenose alarmnih signalov iz vlomne in
poarne centrale veinoma še vedno uporabljajo
analogna telefonska omreja, in to predvsem zaradi
njihove razširjenosti. Na alost pa so prenosi prek
analognega omreja dokaj poasni in nezašiteni, saj
varnostni center nima nadzora nad delovanjem telefonske linije na varovanem objektu. Telekom sicer
ponuja nadzor nad analogno telefonsko linijo s sistemom TUS, ki pa je e zastarel in ni dostopen kjerkoli
po dravi. Telekom ga bo v naslednjem letu ukinil in
nadomestil s sistemom Infranet, ki pa bo za povprenega uporabnika dokaj drag.
Prenos alarmov v zadnjem asu kombiniramo z
dodatnim GSM-pozivnikom. Alarm se v primeru
izpada telefonske linije prenaša prek mobilnega
omreja GSM. Z razvojem internetnih tehnologij in
razširjenostjo interneta pa ta prenos poteka vedno
bolj tudi prek interneta z ustrezno dodatno opremo.

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Teave pri integraciji
sistemov tehninega
varovanja
Najveja teava, ki se pri integraciji sistemov tehninega varovanja
pojavlja v praksi, je velika nekompatibilnost razlinih sistemov, saj
vsak proizvajalec ponuja rešitve
po svojih standardih, za katere pa
ni nujno, da so zdruljivi. Zato je
pri projektiranju sistema tehninega varovanja pomembno poiskati takšno opremo, ki bo im bolj
zdruljiva in bo omogoala nadgradnjo ter – kar je najpomembneje – izpolnila kriterije za tehnino
varovanje.
To se mono pozna pri novih proizvodih in tehnologijah, ki temeljijo na internetnih prenosih IP.
S prodorom IP-tehnologije se je na
trgu pojavilo veliko ponudnikov
raznih proizvodov, kot so IP-kamere, megatokovne IP-kamere,
snemalniki IP DVR, IP-prenosi
alarmnih signalov. Vendar zaenkrat al še ni poenotenih standardov na tem podroju. Tako na primer IP-sistem kamer in snemalnika enega proizvajalca teko integriramo v sistem kamer ali snemalnika drugega proizvajalca ali
pa tega sploh ne moremo narediti.

Sklep
Varnost je dobrina in tega se ljudje iz dneva v dan vse bolj zavedamo. Za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti svoje druine in
premoenja smo najprej odgovorni sami. Varnostni sistemi so vse
bolj kompleksni in kot taki zahtevajo strokoven pristop od nartovanja do izvedbe in vzdrevanja.
Gradnja varnostnih sistemov po
principu "naredi sam" se v veliki
veini primerov slej ko prej kona
neuspešno in z dodatnimi stroški.
Pri odloanju je zelo pomembno
vedeti:
• kje so gronje in katere sploh,
• kakšno tveganje s tem prevzemamo in
• kako ga obvladujemo.

Te odgovore dobimo z oceno ogroenosti, ki jo lahko izdelamo zelo
hitro za enostavne objekte (sami si
odgovorimo na nekaj vprašanj),
za zahtevnejše industrijske, trgovske, finanne in javne objekte pa
zahteva kompleksnejši, strokoven
pristop.
Ko imamo odgovore na zgornja
vp ra šanja, zanemo nartovati
var nostni sistem. Rezultat bosta
projekt tehninega varovanja (PZI)
in nart varovanja.

vejo stopnjo varnosti za ljudi in
premoenje, saj je takšen sistem
bolj pregleden in obvladljiv.
Z razlinimi zelo uporabnimi
funkcijami (kot npr. filtriranje lanih alarmov od t. i. pravih, neposredna povezanost dogodka z vnaprej pripravljenimi navodili za ukrepanje, grafini prikaz mesta dogodka…) zagotavlja visoko uinkovitost in razpololjivost ukrepanja ljudi oziroma varnostnega
osebja v kritinem trenutku.
A

Tej fazi sledi izvedba, ki naj bo
strokovna in dosledna. Ko je sistem vgrajen, je treba poskrbeti še
za ustrezno šolanje oziroma usposabljanje bodoih uporabnikov sistema, za ustrezna navodila in izde lavo dokumentacije, ki odraa
dejansko stanje (PID).
Varnostni sistem deluje in nekako
»ivi« z objektom in ljudmi v
njem. Doloene, še tako majhne in
na prvi pogled nepomembne spremembe v objektu lahko bistveno
vplivajo na uinkovitost varovanja. Zaradi tega je zelo pomembno
zagotoviti ustrezno vzdrevanje
tega sistema, in to s tehninega vidika in z vidika stalnega prilagajanja dejanskim razmeram v objektu.
Iz zapisanega lahko razberemo tri
kljuna dejstva, ki zagotavljajo
doseganje konnega cilja, to pa je
uinkovit varnostni sistem in varnost:
1. vedeti moramo, zakaj varnostni
sistem sploh potrebujemo, in ga
v ta namen tudi nartovati,
2. to, kar je nartovano, mora biti
izvedeno strokovno in dosledno,
uporabniki pa morajo biti usposobljeni za uporabo,
3. varnostni sistem moramo obvladovati in ga vzdrevati v ustrezni kondiciji ter tako zagotavljati prilagodljivost spremembam.

Tudi z integracijo sistemov tehninega varovanja sledimo zgoraj
opisanemu cilju. S tem doseemo
AVTOMATIKA 69/2006
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Robotika

Enoročni in dvoročni roboti
MOTOMAN
loveku podobni enoroni in dvoroni MOTOMAN-ovi roboti diktirajo trende
Informacije: Motoman Robotec d.o.o.

a sejmu Automatica v Münchnu sta bila predstavljena najnovejša robota. IA-20 je prvi
Motomanov 7-osni robot, medtem ko je DA-20 dvoročni robot s 13-imi osmi.

N

sektorju Industrijska avtomatizacija razvija
YASKAWA Electric Corporation loveku podobne eno in dvorone robote. Preko teh inovativnih razvojev postavlja YASKAWA trende za novo
generacijo industrijskih robotov. Oba modela robotov sta na trgu avtomatizacijske opreme na voljo e
od decembra leta 2005.

V

Dvoroni roboti MOTOMAN-DA10 do DA20 imajo
nosilnost od 10 do 20 kg, enoroni roboti MOTOMAN-IA20 pa imajo nosilnost do 20kg. Novi roboti
so primerni za procese v montai in sestavljanju.
Vodja odseka Robotics Automation, Masao Kito,
opisuje nove robote takole: "Ti roboti prevzemajo vse
naloge, ki jih je do sedaj rono opravljal lovek." Novi
modeli temeljijo na povsem novih konceptih.
Temeljijo na fizinih znailnostih loveka. Njihovo
geslo je koeksistenca robota in loveka, razbremenitev za loveka! Roboti bodo razbremenili loveška
delovna mesta, izboljšala produktivnost podjetij in
zvišala kakovost izdelkov.
Dvoroni roboti MOTOMAN-DA10 in DA20 vsebujejo skupaj trideset osi, podobno kot zgornji loveško
telo. Imajo telesne mere odraslega loveka in lahko

Obiščite
prenovljene
spletne strani ...
www.hydra-co.si
AVTOMATIKA 69/2006

Dvoroni robot MOTOMAN DA10 in DA20 ter
enoroni MOTOMAN IA20

na podlagi ultra lahkih servomotorjev izvajajo loveške gibe.
Oblika sedemosnega enoronega robota MOTOMAN
-IA20 skupne višine 160 cm bazira na loveški roki.
Na podlagi njegove kompaktne konstrukcije in njegove enormne gibljivosti v prostoru lahko posnema
gibanje loveške roke in s tem prevzame dejavnosti,
ki so do sedaj zahtevala loveško delo.
A

Robotika

Vitki in okretni!
Nova generacija robotov
za lakiranje
Roboti Slimarm so naredili konec problematinim conam
Informacije: Motoman Robotec d.o.o.

modifikacijo obeh modelov PX2050 in PX2850 je Motoman razvil novo generacijo robotov za lakiranje. S svojo vitko in votlo
nadlaktjo (Hollow Slim Arm) je idealen za preseganje tudi problematičnih mest pri ohišjih, še posebno v avtomobilski industriji z
vedno ponovljivo kakovostjo lakiranja.

Z

Celo v asu robotiziranih proizvodnih procesov bi se pri tako neugodnih pogojih marsikateri proizvajalec
najraje vrnil na rono barvanje. Zato je velika monost poškodb in posledino draga dodelava zaradi reklamacij.
Modeli PX2050 in PX2850 iz serije Motoman®-PX so primerni za lakirnice. Prednost te nove generacije robotov za lakiranje ne temelji le na dejstvu, da so mobilnejši in fleksibilnejši. Razpolagajo tudi z dobrim delovnim radijem, ki je med 2.054 mm za MOTOMAN-PX2050 in 2.833 za MOTOMAN-PX2850. Kljub svoji vitki in
gibljivi obliki lahko ti šestosni roboti vendarle nosijo marsikateri tovor, v konicah celo 15kg. S tem je Slimarm
sposoben dokaj z lahkoto nositi teak razpršilnik in pištolo za pršenje.

AVTOMATIKA 69/2006
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ki so potrebni za proizvodni proces, kot
so menjalniki barve,
ali elektromagnetni
ventili, varuje z
nadtlanim okrovom.

MOTOMAN PX2050-F50 kot odpiralnik vrat

Ventil menjalnika
ba rve pa je lahko
namešen tudi neposredno preko prikljuka na topem
koncu nadlahti - zato odstranjevanje
problematinih con
niemur ne škoduje.

ti", odkriva Thomas Samarzija,
prodajni inenir pri najvejem
proizvajalcu robotov na svetu,
podjetju YASKAWA/MOTOMAN®
(Alershausen). Slimarm se odlikuje, vendar ne le zaradi svoje
ele gantne oblike. Zahvaljujo
svo ji votli konstrukciji (Hollow
Slim) ima speljano celotno napeljavo cevi skozi notranjost roke,
kar še nadalnje zmanjšuje monost zapletanja z obdelovanci.
Oba novinca iz hiše MOTOMAN
sta e davno prestala ognjeni
krst. V Koreji, pri avtomobilskem
proizvajalcu KIA, bodo novi modeli PX kmalu nared v serijski proizvodnji. "Z uspehom in to za avtomobilsko industrijo pomeni neobhodno zagotavljanje kakovos-
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Ker je potrebno robote do najmanjše podrobnosti prilagoditi vsakokratni aplikaciji, ponuja MOTOMAN pri PX2850 opcijski "Saferbox", ki namešen na drugi osi
robotov. Ta box lahko po potrebi
ne zašitene konstrukcijske dele,

MOTOMAN PX2850-F50

SISTEMI MOBILNE INFORMACIJSKE PODPORE

Napredni mobilni
sistem za označevanje
Informacije: Gašper Lukši, Leoss d.o.o.

ebra Technologies, družba, ki orje ledino na področju označevanja s črtno kod in RFID, je predstavila nov dodatek, ki optimizira njen mobilni sistem (Zebra PS2122) za označevanje s
črtno kodo, 2D kodo in RFID v skladišču.

Z

Zebra PS2122 je sistem na kolesih,
ki ga sestavljajo trije tiskalniki, zelo zmogljiva baterija LA-24, stabilni voziek ter najnovejši tiskalniški komunikacijski vmesnik ZebraNet PS4000, ki je preko USB-ja
povezan z do štirimi tiskalniki na
voziku, z osrednjim raunalnikom pa brezino.
S pomojo dodatka lahko med raunalnikom in tiskalniki brezino prenašamo podatke po standardu 802.11b/g (hitrost prenosa
podatkov do 54 Mps, domet med
25 in 100 metri – odvisno od okolja ter hitrosti prenosa podatkov).
ZebraNet PS4000, ki bo na evropsko triše vstopil v zaetku leta
2007, omogoa spremljanje porabe energije in delovanje vseh tiskalnikov, ki so povezani brezino
na vgrajenem zaslonu. Izdelek je
zelo zanimiv tudi zato, ker ni nuj-

no da gre za krmiljenje izkljuno
Zebrinih tiskalnikov, pa pa je
kompatibilen tudi s tiskalniki drugih proizvajalcev, ki niso nujno
namenjeni oznaevanju, temve
obiajnemu tiskanju na A4 papir.
S takšnim sistemom je mogoe
uinkoviteje oznaevati blago na
policah trgovin ali v skladišu, pri
emer je nain oznaevanja (rtna

ali 2D koda, RFID) odvisen od uporabnikovih zahtev in od slednjim
primerno izbranih tiskalnikov, ki
mu lahko najbolj koristijo. Pomembna korist sistema ni le manjša
poraba asa zaposlenih pri oznaevanju blaga, pa pa tudi to, da
se zaradi sprotnega apliciranja nalepk na blago prepreuje loveške
napake npr. napana nalepka na
napanem blagu. Ob uporabi sistema Zebra PS2122 in komunikacijskega vmesnika ZebraNet PS4000 na sprejemu blaga so niji
tudi stroški popisov zalog.

Zebro na podroju Slovenije in drav bivše Jugoslavije zastopa druba LEOSS, d.o.o., ki je s 1.11.
2006 postala edini Premier Partner za omenjeno obmoje.
A
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MOTORSKI POGONI

Danfoss predstavil
novi
VLT® Micro Drive
Informacije: danfoss.si@danfoss.com

anski Danfoss Drives A/S, uveljavljeni proizvajalec frekvenčnih pretvornikov, je v decembru 2006 predstavil novi mikro
frekvenčnik VLT® Micro Drive. Gre za splošno namenski frekvenčni pretvornik, ki je namenjen predvsem proizvajalcem opreme,
ki naprave uporabljajo za prvo vgradnjo (OEM uporaba). Preko izbranih distributerjev bo VLT® Micro Drive na voljo tudi širšemu krogu uporabnikov.

D

VLT® Micro Drive je pristen VLT® frekvennik z veliko zanesljivostjo,
prijaznostjo do uporabnika, z zgošeno funkcionalnostjo in enostavnim
upravljanjem. V kompaktnem ohišju uporabnik dobi velik del tistega,
kar je obiajno na voljo pri zmogljivejših lanih druine VLT® - vektorsko regulacijo, lakirana tiskana vezja, visoko kvaliteto vgrajenih delov,
RFI filter in Smart Logic Controller. VLT® Micro Drive je trenutno dobavljiv za moi do 2,2 kW, do konca leta 2007 pa bo na voljo do 7,5 kW. A
AVTOMATIKA 69/2006

Strup je v malih steklenicah!
VLT® Micro Drive
Danfoss Drives A/S je v VLT® Micro
Drive vgradil pravo VLT® kakovost –
vrhunske komponente, napredne
tehnološke rešitve in uporabniško prijaznost – tokrat v kompaktnem ohišju.
Moi: 0,18 – 7,5 kW

•
•
•
•
•
•

Osvetljen LCD uporabniški vmesnik
Visoko kakovostni sestavni deli
Vgrajen RFI filter
Lakirana tiskana vezja
Temperatura okolice do 50 °C
Ustreza direktivam WEEE in RoHs

Zgodba frekvennih pretvornikov Danfoss VLT® v kompaktni obliki…
Danfoss d.o.o., Joeta Jame 16, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenija. Telefon: 01/518 61 08, Fax: 01/519 23 61
www.danfoss.si, E-mail: danfoss.si@danfoss.com

40

REŠITVE V AVTOMATIZACIJI - Zagotavljanje sledljivosti

Ti-RFID italnik S251B
Gre za industrijski RFID italnik iz
serije 2000, proizvajalca Texas Instruments, ki omogoa brezkontaktno elektronsko identificiranje.
RFID italnik deluje na frekvenci
134,2 kHz in je modul, predviden
za vgradnjo v OEM in Custom Design naprave (dimenzije: 12 cm x
12 cm x 20cm).

RFID v Perutnini Ptuj
Informacije: Gašper Lukši, LEOSS d.o.o.

erutnino Ptuj (www.perutnina.si) je LEOSS (www.leoss.si) za
potrebe zagotavljanja sledljivosti in naprednega označevanja
z RFID tehnologijo opremil s 16 RFID čitalniki Texas Instruments TiRiS251B, 500 RFID transporderji in 16 RFID antenami, ki so
kot periferne enote povezane s čitalniki in v prostor okoli sebe
sevajo radijske valove s frekvenco 134,2 kHz ter s tem dovajajo
energijo RFID odzivnikom, ki se nahajajo v polju sevanja okoli
anten. Ti potem z enakim valovanjem oddajo svoj odzivni signal, v
katerega so zakodirani določeni podatki in ga te antene detektirajo. Iz sprejetega odziva lahko RFID čitalniki razberejo poslano informacijo. Transponderji so nameščeni na vozičke z mesno maso, ki se
z visoko hitrostjo gibljejo skozi območje dosega RFID čitalnikov.

P

Znailnosti dobavljenih RFID transponderjev so:
• odpornost na vodo in na temperaturne vplive vse tja do 100°C,
• prirejeni so za montao na metalne nosilce, saj jih uporabljajo na vozikih za mesno maso.
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Izdelek vsebuje vse potrebne kontrolne in RF funkcije za brezhibno
pošiljanje podatkov - komunikacijo z TI-RFID LF transponderji in je
brezino sinhroniziran. Funkcija
Dynamic Auto Tuning (DAT) RFID
italnik avtomatsko naravna na
frekvenco standardne antene, poleg tega pa ima tudi monost 8
uporabniških nastavitev. Prek
standardnega serijskega interface
protokola sprejema in oddaja
podatke, zakodirane kot identifikacijske številke transporderja ter
preveri njihovo veljavnost. RFID

REŠITVE V AVTOMATIZACIJI - Zagotavljanje sledljivosti

italnik Tiris S251B lahko poveete prek vmesnikov
RS-232 in RS-422/485.
Ti-RFID Pametne nalepke
Ti-RFID pametne nalepke proizvajalca Texas Instruments zdruujejo elektronske oznake in rtno kodo.
Pasivni odzivniki za brezkontaktno elektronsko identificiranje delujejo na razlinih frekvennih podorjih:
visokem HF (13,56 Mhz) in zelo visokem (UHF 860 960MHz).

Izbirate lahko med razlinimi oblikami in velikostmi.
Vse vrste pametnih nalepk proizvajalca Texas Instruments
si
lahko
ogledate
na
naslovu:
http://www.ti.com/rfid/shtml/prod-trans.shtml

Sledenje tako oznaenemu blagu postane enostavno
in hitro. Ob uporabi nekaterih pametnih nalepk
lahko naenkrat omogoite branje podatkov prek
tehnologije RFID in navadno zajemanje podatkov s
tehnologijo rtne kode.

Kako vkodirati podatke v pametne nalepke?
Med najboljše proizvajalce termalnih tiskalnikov s
podporo oznaevanju RFID sodijo izdelki podjetja
Zebra.

Ti-RFID Antena Tiris
Te antene so kot periferne enote povezane z RFID italniki, ki preko njih
vzpostavljajo brezkontaktno elektronsko povezavo z RFID odzivniki.
V prostor okoli sebe oddajajo radijske valove s
frekvenco 134,2 kHz in s
tem dovajajo energijo
RFID odzivnikom, ki se
nahajajo v polju dosega anten. Ti potem z enakim valovanjem oddajo svoj odzivni signal, v katerega so
zakodirani doloeni podatki in ga te antene zaznajo. Iz sprejetega odziva lahko RFID italniki razberejo poslano informacijo. Preko RFID
anten lahko RFID italniki v pomnilnik RFID
odzivnikov vpišejo tudi
novo vsebino, kadar ti
to omogoajo (R/W verzija RFID pomnilnikov).
Obstaja ve vrst RFID
anten, ki se med seboj
razlikujejo po velikosti
in obliki ter s tem povezanim namenom uporabe. Antene so lahko v
obliki palice ali pa v obliki, namenjeni za uporabo pred izhodno-vhodnimi vrati ali kontrolno rto
- vratne antene (majhne, srednje ali velike).
Za veino velja vsaj zašita IP44, izbirate lahko med
dolinami kabla od 1 do 3 metrov, vsaka antena pokriva razlino velika podroja prostora. Paline antene pokrivajo manjši prostor, vendar pa so sposobne
razlikovanja med posameznimi pametnimi nalepkami, medtem ko vratne antene pokrivajo veja podroja prostora.
A

Za ve informacij se obrnite na: Gašper Lukši,
LEOSS d.o.o., G: 040 480 006, T: 01 530 90 37, F:
01 530 90 40, E: gasper@leoss.si, www.leoss.si
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Pospešitev poslovnih procesov –
informacije tukaj in zdaj

Symbol MC9000G

Informacije: Janko Tomši, Špica International d.o.o.

Š

pica International (www.spica.si) razvija programsko opremo
za podporo poslovanja na terenu, ambulantno prodajo,
pospeševanje prodaje, zbiranje naročil (mobilni prodajni
informacijski sistem Frontman), za vnos podatkov v podjetju in
na terenu (program Inventura), za popis osnovnih sredstev (program FIND02), mogoč pa je tudi razvoj programske opreme
glede na specifične poslovne procese podjetja.

Naš partner Symbol Technologies kot odgovor na zahteve kupcev
nenehno razvija nove produkte, ki prinašajo tako tehnološke kot
tudi uporabniške novosti. Skupaj z njim ponujamo celovite rešitve
za skladiša, proizvodnjo, logistiko, za delo na terenu, in sicer
omogoamo podjetjem delo brez papirjev ter prenos podatkov v
realnem asu. Za tako rešitev so potrebni prenosni terminali ter
brezino omreje.
Robustni prenosni terminali
Robustni terminali Symbol so zanesljivi in ergonomini. Primerni so za izjemno zahtevne razmere, saj so odporni na zunanje vplive (vlaga, prah, temperatura) in poškodbe. Omogoajo enostavno in hitro zajemanje ter obdelavo informacij –
z vgrajenim italcem rtne kode ali pa z monostjo zajema
sivinske slike. Prenos podatkov je omogoen preko stojala,
bluetooth-a, preko brezinega zasebnega lokalnega omreja, preko eGPRS, terminale pa je mogoe uporabljati tudi
kot GSM. Na terminale se lahko namestijo
Symbol WS5100 sistem
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dodatni moduli, ki omogoajo GPS, branje pametnih
kartic itd.
Brezina omreja
Podatke s terminalov in prenosnih raunalnikov lahko prenašamo preko brezinih zasebnih lokalnih
omreij, in sicer tako v pisarnah, proizvodnji, skladiših, kot tudi v restavracijah, hotelih, na letališih
itd. Symbol ponuja dve monosti brezinih omreij:
I) klasina varianta z baznimi postajami, kjer je
vsaka bazna postaja samostojna enota, ki jo je
potrebno posebej upravljati. Namenjena je manjšim podrojem pokritja.

II) najsodobnejša tehnologija s centralno nadzorovanim sistemom brezinega stikala ter nanj prikljuenih anten. Ta varianta omogoa centralno
upravljanje omreja, cenejšo nadgradnjo ter širitev podroja pokritja, enostavno spreminjanje
omreja. Opcijsko se lahko v primeru izpada stikala samodejno vkljui nadomestno stikalo
Obe monosti omogoata visoko hitrost prenosa podatkov (do 54 Mbit/s), varno in nemoteno povezavo
v omreje, zanesljivost pri uporabi aplikacij, imata
pa tudi odline karakteristike prehoda med antenami (roaming) in uravnavanja prometa (load balancing).
A

Mobilni sistem prodaje
temelj poslovanja Vigrosa
Informacije: Špica International d.o.o.

P

odjetje, katerega večina
poslovnih aktivnosti teme-

lji na terenski prodaji, si uspešnega poslovanja ne more
predstavljati brez ustrezne
mobilne informacijske podpore. V Vigrosu so s prilagodljivim mobilnim sistemom Frontman uspešno podprli tri vrste
prodaje velikim kupcem in gospodinjstvom.
Podjetje Vigros s sedeem v Puconcih deluje kot prodajalec in distributer ivilskih ter neivilskih izdelkov na podroju Slovenije. Z grosistino in ambulantno prodajo pokrivajo distribucijo za trgovske verige, zasebne trgovine in gostinstva, od letošnjega leta
pa opravljajo tudi maloprodajo gospodinjstvom. Podjetje zaposluje 48 ljudi, prihodki v letu 2005 pa so
znašali 1,922 milijarde tolarjev.
Popolna oskrba kupcev
Vigros je leta 2005 uvedel celovito raunalniško podporo poslovanju s sistemom ERP Orka, ki so ga povezali s Špicinim mobilnim informacijskim sistemom za podporo ambulantni prodaji in zbiranju naroil Frontman.
Terminalna oprema prejšnje generacije, uvedena leta

1998, je namre zaradi veanja obsega prodaje postala premalo zmogljiva, imela je omejeno funkcionalnost ter ni omogoala nadgradenj, saj so sistem
eleli razširiti tudi na podroje zbiranja naroil in
maloprodajo.
»Z uvedbo sistema Frontman smo bistveno izboljšali
uinkovitost dela, poveali storilnost naroniške slube, pri tem pa zmanjšali monosti napak in razbremenili zaposlene,« je povedal Robert Miki, vodja
finanno raunovodske slube v Vigrosu in vodja
projekta.
»Glavna zahteva za novo rešitev je bila zagotoviti
popolno oskrbo kupcev, kar nam je z enotno platformo v celoti uspelo. Plod uspešnega sodelovanja
Špicinih strokovnjakov in informatikov Hakl&Hakl
pa je celovita integracija Frontmana z našim ERPjem.«
AVTOMATIKA 69/2006
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Nadgradnja ambulantne prodaje in podpora
komercialistom
Nov informacijski sistem ambulantne prodaje je
moral zagotoviti
podporo skladišnemu poslovanju, vodenju zalog
po serijskih številkah ali rokih
uporabe, prav tako pa je moral
podpreti uporabo
rtne kode EAN
128. Špicina mobilna programska
rešitev Frontman
je med pregledanimi ponudbami imela izvrstne reference. »Poslovanje Vigrosa je v veliki meri odvisno od informacijskega sistema za podporo prodaji in naroilom, zato
smo izbrali najboljši sistem, ki nam omogoa uinkovito in zanesljivo poslovanje,« je poudaril Robert
Miki.
Za potrebe ambulantne prodaje so vozila opremili z
robustnimi terminali Symbol MC9002S z vgrajenim
GPRS-modulom ter s tiskalniki Epson LQ-570. Potniki izvajajo ambulantno prodajo iz regionalnih
skladiš za znane kupce, podatke o opravljeni prodaji pa prek povezave GPRS sporoajo v raunovodski
oddelek. Pri prodaji od vrat do vrat uporabljajo
dlannike Symbol MC50, prodajalci pa raune na
terenu izstavljajo s pomojo terminega tiskalnika
O'Neil MF2T. »Prodaje »door 2 door« pred implementacijo Frontmana nismo nartovali in je za nas popolna novost. Za zdaj v celoti izpolnjuje naša priakovanja,« dodaja Miki.
Z informacijskim sistemom Frontman so v
Vigrosu podprli tudi
delo komercialistov, katerih zbiranje naroil je bilo zaradi papirnega poslovanja oteeno, monosti napak velike, delo pa neproduktivno. Prodajalci odslej s pomojo dlannikov
HP hx2410 sprejemajo naroila pri strankah in jih
prek mobilnega telefona posredujejo v naroniško
slubo. Tam naroila zbirajo do popoldanskih ur, ko
se pripravijo komisioni, ki jih odpremijo naslednje
jutro. Sistem tako omogoa obdelavo obutno veje
koliine naroil z enakim številom zaposlenih. Pri
sprejemanju naroil je komercialistom v izredno
pomo monost vpogleda v zgodovino prodaje doloeni stranki, s imer lahko enostavneje obdelajo
tipina naroila, hkrati pa imajo na voljo podatke o
dolgovih in terjatvah, ki podkrepijo odloanje na terenu.
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Nadzor nad poslovanjem na najvišji ravni
S posebnim orodjem Frontman Poroila so v Vigrosu uspeli podatke o prodaji in naroilih prenesti na
najvišjo raven odloanja. Vodstvo Vigrosa ima tako
monost dnevnega spremljanja poslovanja in se na
podlagi statistik ter realizacije hitreje odloa o
nadaljnji poslovni strategiji. »Monost nadzora nad
delom potnikov je za naš nain poslovanja izrednega
pomena. Glede na koliino oddanih raunov lahko
ocenjujemo uinkovitost njihovega dela in v primeru
oitnega
zmanjšanja
storilnosti
ustrezno
ukrepamo,« pojasnjuje Miki.

Zaradi velike prilagodljivosti rešitve v Vigrosu nartujejo nadgradnjo mobilnega sistema z dodatnimi
funkcijami, kot sta pospeševanje prodaje in optimizacija poti. Še veji izziv za podjetje in njegove
partnerje pa bo uvedba sledljivosti celotne dobavne
verige, od proizvajalca do kupca, s pomojo rtne
A
kode.

SISTEMI MOBILNE INFORMACIJSKE PODPORE

Symbolov italec rtne kode odgovarja na potrebe po prostoronem
delovanju in glasovnem upravljanju v zahtevnih delovnih pogojih

Špica uvaja naslednjo
generacijo zapestnih terminalov
Informacije: Miha Capuder, Špica International d.o.o.
LJUBLJANA, 20.10.2006 - Špica International je v sodelovanju s podjetjem
Symbol Technologies na slovenskem trgu predstavila nov zapestni mobilni
terminal s čitalcem črtne kode – WT4000. Primeren je predvsem za delo v
skladiščih ter za uporabnike , ki pri svojem delu potrebujejo proste roke
za manipulacijo z artikli. Z uporabo zapestnega terminala se poveča storilnost v aplikacijah, kot so izpolnjevanje naročil v distribucijskih centrih,
prevzemanje, oskrba in izdajanje. Poleg tega je z njim mogoče doseči
večjo natančnost pri nabiranju izdelkov, s čimer se zmanjša število
napačnih dostav in poveča zadovoljstvo strank.
»Špica je v preteklosti e sodelovala na projektih, kjer so bili
implementirani predhodniki tega
zapestnega mobilnega terminala,
in sicer na podroju proizvodnje
ter skladišenja ,« je dejal Miha
Capuder, vodja projektov v logistiki v podjetju Špica International.
»Najnovejši zapestni italec bomo
vkljuili v rešitve, s katerimi
omogoamo podjetjem izboljšanje
poslovnih procesov na podrojih
proizvodnje, skladišenja, logistike
in maloprodaje.«

Terminal tretje generacije WT
4000 poganja operacijski sistem
Windows, opremljen pa je z barvnim zaslonom. Njegova izboljšana
ergonomska oblika omogoa nošnjo na zapestju ali za pasom, primeren pa je tako za leviarje kot
za desniarje. Uporabnikom ponuja precejšnjo prilagodljivost, saj
omogoa branje rtne kode med
gibanjem, poslovno kritine informacije pa prikazuje v realnem asu. Poleg tega je nanj mogoe prikljuiti slušalke za glasovno vodenje skladišnika. WT4000 podpira prenos podatkov s hitrostjo
do 54 Mb/s (802.11 a/b/g) preko

brezinega lokalnega omreja
podjetja.
Zapestni terminal odlikuje precejšnja robustnost, brezhibno delovanje pa je zagotovljeno tako v
prašnih skladišnih okoljih kot v
hladilnicah do temperature -20 °C.
Prenese tudi grobo rokovanje in
padce na beton z višine 1,2 metra.
S perifernima italcema RS309 in
RS409 bere rtne kode na krajših
ter daljših razdaljah, zagotavlja pa
tudi natanno branje slabo natisnjenih in poškodovanih rtnih
kod.
O podjetju Symbol Technologies:
Symbol Technologies je eno vodilnih podjetij na podroju poslovnih
mobilnih rešitev. Podjetje dobavlja
izdelke in rešitve za zajem, premikanje in obvladovanje informacij v realnem asu prek vseh tok
poslovnih aktivnosti. Symbolove
mobilne poslovne rešitve povezujejo tehnologije za napredno zajemanje podatkov, mobilne raunalniške platforme, brezino infrastrukturo, mobilno programsko
opremo ter storitvene programe z
blagovno znamko Symbol Enterprise Mobility Services. Izdelke
podjetja Symbol uporabljajo vodilna svetovna podjetja na podroju
maloprodaje, transporta in logistike ter proizvodna in veleprodajna podjetja, distribucijski centri,
vladne agencije ter zdravstvena
podjetja.
A
AVTOMATIKA 69/2006

45

46

MERILNA OPREMA

Uporaba modernih digitalnih osciloskopov za
razhroševanje vodil, kot je CAN
Po lanku Johnnieja Hancocka, Agilent Technologies priredil Branko Badrljica
itra serijska vodila kot je CAN se vse pogosteje pojavljajo tako v industrijskih napravah kot v avtomobilih,
kjer dajejo svoj prispevek k ekonomizaciji. Na žalost pa svetla stran medalje prinaša tudi temno. Za
razhroščevanje napak na modernih kompleksnih vodilih so potrebni tudi modernejši, pametnejši
osciloskopi, ki so osciloskopi samo še po imenu, v bistvu pa so že spektralni, digitalni in protokolni analizatorji v
malem. Poglejmo si na enostavnem praktične primeru, kaj je tisto, kar loči Agilentovo serijo 6000 od navadnih
DSO osciloskopov.

H

Ker serijska vodila kot je CAN povezujejo lahko veliko
naprav na nekaj icah, so izpostavljeni motnjam, tako
zaradi medsebojnih vplivov povezanih naprav, kot tudi
zaradi motenj iz okolice. Pri komunikaciji znotraj manjših
sklopov s pridom še danes lahko uporabljamo I2C sli SPI
vodila, vendar potrebujemo e pri malo daljših povezavah
med sklopi, ki so nekaj metrov ali ve narazen ponavadi
bisteno bolj robusten komunikacijski medij, ki lahko
tolerira in popravlja posledice doloenih napak pri prenosu. Te so lahko bodisi zaradi kolizije sporoil na vodilu
bodisi zaradi zunanjih elektromagnetnih motenj ali esa
drugega.

Slika 1 - Zajem veih SPI in CAN signalov na MSO enoti
s proenjem in dekodiranjem CAN protokola

Robustnejši komunikacijski protokoli pa so kompleksnejši
in zaznavanje napak in njihovo odpravljanje je lahko bistveno bolj problematino in zahtevno. Elektroniki so tradicionalno v take namene uporabljali tradicionalne analogne
in digitalne osciloskope, ki pa se tu izkaejo kot neuporabni. Nimajo namre monosti kompleksnega proenja
dovolj vhodnih kanalov in ustreznih monosti analize zajetega signala. Reševanjem tovrstnih problemov je namenjena nova vrsta osciloskopov ”MSO” (Mixed Signal Oscilloscope). MSO poleg vseh funkcij, ki jih priakujemo od klasinega osciloskopa ponuja tudi digitalne vhode in funkcije loginega analizatorja ter nekaj monosti višje nivojske
analize serijskega protokola, ki je uporabljen za prenos podatkov.
MSO, za razliko od klasinih loginih analizatorjev, nima
veliko vhodnih kanalov, s katerimi bi lahko spremljali veliko število signalov hkrati, nima pa tudi monosti kompleksne analize protokolov, ki jo nudijo namenski protokolni analizatorji. MSO-ji so nekakšen “švicarski no”,
zasnovan na klasinem DSO s toliko dodanimi funkcionalnostmi, kolikor je to še smiselno glede na razpololjivi
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hardver in namembnost. Namenjeni so kombiniranemu
delu na terenu, kjer najvekrat potrebujemo klasini inštrument, obasno pa naletimo na trdovratno, redko in nepredvidljivo napako, ki poleg standardnih analognih ali digitalnih zahteva dodatne funkcije.
Verifikacija delovanja krmilja brisalca v avtomobilskem sistemu
Prikazani sistem krmilja je bil pred vdelavo na avtomobil
preizkušen in pregledan na laboratorijski mizi, po inštalaciji v vozilo pa so se pokazale neperiodine motnje pri
delu. Na sliki vidimo asovno korelirane analogne in digitalne signale opazovanega sistema, zajete in prikazane na
MSO enoti. Na kanalu 1 (rumena sled) vidimo diferencialni CAN signal, ki je uporabljen za prenos podatkov med
enotami. Kanal 2 (zelena sled) kae izhodni signal odddaljenega analognega senzorja, ki meri vlago. Prikazani so
tudi asovno korelirani razlini digitalni signali na SPI
vodilu (modre sledi), ki so zajeti preko MSO-jevih 16 digitalnih vhodov. V tem primeru se trenutna vrednost izhoda senzorja pretvarja v digitalno vrednost z ADC pretvornikom, ta pa se prenese preko CAN vodila v obliki
enega bajta z vkodirano vrednostjo znotraj doloenega
(0x7F) CAN okvirja. Zato je bila v zaetku uporabljena kar
ta vrednost glave CAN paketa za proenje MSO-ja in ta je
kazal 3.41V kot oditek senzorja. Po montai v vozilo pa
so se zaele pojavljati napake, ko podatek, ki ga je sprejela
ECU enota ni vedno odgovarjal oditku analognega senzorja.
Iskanje takih napak je ponavadi še posebno problematino
s klasinim osciloskopom, ker se ne ponavljajo periodino
in nimamo oitnega vzorca, na katerem bi lahko proili,
na vsakem periodlinem vzorcu pa se bodo primeri z
napako utopili v mnoici neproblematinih primerov.
Strojna pomo pri dekodiranju CAN protokola
nam lahko razkrije probleme
Na sliki so prikazani isti signali, kot so bili prvotno zajeti
v laboratorijskih razmerah, le da so bili tokrat zajeti na
inštaliranem sistemu. Razlika je povsem oitna, saj imamo
sedaj v signalih nezanemarljiv šum in motnje.
Pri samodejnem ponavljanju zajema CAN paketa s kodo
0x7F sedaj lahko pri testiranju obasno opazimo rdei
marker, ki kae CRC napako v CAN paketu. Za tak zajem
je kritina hitrost obnavljanja prikaza na inštrumentu in

Moderni digitalni osciloskopi za razhroščevanje vodil

Slika 2 - Detekcija nakljunih napak pri dekodiranju
CAN protokola v podatkovnem okvirju z ID:0x7F

Slika 3 - Proenje na širino impulza razkrije izvir
nakljunih in redkih motenj.

monost strojnega dekodiranja uporabljenega protokola,
da lahko tako proimo na doloenih vrednostih polj kot jih
tudi prikazujemo.
Pri klasinih osciloskopih tu naletimo na problem pri nasprotujoih si zahtevah. Ker so napake lahko zelo kratke
glede na opazovani pojav, potrebujemo zelo hiter zajem in
globok pomnilnik. Obenem pa moramo zajete rezultate
im hitreje obdelati in prikazati, da se lahko pripravimo na
naslednje proenje. Globok pomnilnik nas sili v dolge mrtve ase, ko se signal ne zajema, ker naprava obdeluje pravkar zajeti signal. Pri globokem pomnilniku taka obdelava
lahko traja celo del sekunde. e je opazovani pojav dolg
mogoe milisekundo in e se napaka pojavi v majhnem delu takih pojavov, potem je verjetnost, da bomo na zaslon
ujeli ravno defektni paket zelo majhna. Poleg tega je praktino nemogoe zamrzniti ravno paket s slabim checksumom, e naprava ne omogoa samodejno preverjanje
checksuma in ji tega ne moremo vnesti kot pogoj proenja.

Najprej pogledamo poblije analogni signal diferencialne
podatkovne linije CANa in vidimo, da imamo v asu defektnega bita kratek “glitch”. Ko nastavimo proenje nanj,
ugotovimo da nima neke korelacije s CAN signalom, saj se
pojavlja v vedno v drugi toki paketa. Zato se postavi
vprašanje, kateri drugi signal povzroa ta kritini presluh
in pogled v signale na nekaj blinjih vodnikih kmalu pokae na “krivca”.
Tu je bila s pridom izkorišena monost proenja na doloeno širino impulza. Ker nas zanima glitch, ki se pojavi v
podatkovni liniji, bo ta nujno skrajšal as impulza, ki je
drugae definiran s CAN protokolom. Tako lahko doloimo proenje na recimo impulz, ki je oji od 500 ns in pogledamo, kateri od drugih signalov je sinhron s proenjem. Tako smo našli izvor presluha relativno hitro in enostavno, problem pa lahko rešimo z reševanjem presluha
na prizadetih odsekih, ne pa kar na slepo z oklapljanjem
celotne inštalacije.
Agilentova serija 6000 omogoa analizo protokolov I2C, SPI,
LIN, CAN, ob štirih analognih in opcijskih 16 digitalnih vhodih ter globokem pomnilniku (1 Mvzorec serijsko, 2 ali 4
Mvzorce opcija) pa je lahko optimalno orodje za razhroševanje sistemov z omenjenimi vodili ...
A

Proenje na defektnih paketih nam razkrije probleme integrite signala
Ko enkrat imamo pred seboj defektne pakete, ki predstavljajo napako pri prenosu, se lahko ozremo po vzroku.
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MERILNA OPREMA - Ročni spektralni analizator

PSA1301T
1.3 GHz roni
spektralni analizator
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika - info: Belmet MI
ri Belmetu smo dobili v test simpatični majhni ročni spektraln analizator, ki je zasnovan na popularnem "Palmu" TiX. Inštrument je zanimiv, ker je
prenosen, baterijsko napajan, relativno zelo poceni,
pokriva pa frekvenčno področje od 150 kHZ do 1,3
GHz, kar pomeni praktično vse danes najzanimivejše
frekvenčne pasove, ki so v komericalni uporabi, razen
določenih GSM pasov, WiFi omrežij, Bluetootha in še
kake stvari na področju 2.4 GHz, kar je po svoje škoda,
ker je ta pas vse bolj zaseden.

P
Ena od glavnih moi inštrumenta je to, da je
zasnovan na Palm PDA
enoti z barvnim zaslonom za prikaz in upravljanje, vse
ostalo pa vsebuje preostanek, v
katerega vtaknemo PDA. Samo
programje za upravljanje z inštrumentom je samo en
od mnogih programov na PDAju, ki ga lahko uporabljamo tudi v druge namene.
Cel inštrument je mo priklopiti na PC preko USB kabla, seveda pa lahko PDA enostavno loimo od preostanka in se pa sinhroniziramo z njim.V kompletu je
navadna paliasta antena, za katero v tem kratkem
asu nisem uspel dobiti frekvenne in prostorske sevalne karakteristike, bi pa naj ti podatki bili na voljo,
ob njej pa tudi nekaj drugih anten.
Med delom se inštrument solidno odziva in ni prekompliciran za uporabo celo zame,
ki nikoli prej nisem imel spektralnega analizatorja v rokah, sem se pa poutil nekoliko ujetnika PDA-ja, ki je pa
zahteval, da se privadim na
sisteme menijev in metodami
klica programov in preklapljanju med njimi. Inštrumentu se pozna, da je prenosljiv
tudi pri monostih zajema in obdelave podatkov, nekako tako kot to lahko vidite tudi pri osciloskopih,
denimo.
Majhni baterijsko napajani modeli nimajo niti priblino takih monosti nastavitve parametrov pri zajemu in analizi signalov, kar pa je konec koncev priakovano in kar lahko deloma nadomestite z obdelavo
zajetih podatkov v PCju, kjer je na razpolago veliko
ve procesorske moi in pomnilnika.
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Zato pa pri analognem vhodnem delu ni videti veliko
kompromisov, ki bi omejevali kredibilnost rezultatov. Inštrument ima podane zelo solidne tonosti in
natannosti, ki povsem ustrezajo opravljanju meritev
na terenu, kjer je nemogoe zahtevati neke absolutne
natannosti e zaradi nenadzorovanih vplivov zunanjih parametrov, ki na terenu vplivajo na meritve.
Osnovne lastnosti inštrumenta:
Frekvenni obseg:
150kHz do 1,3 GHz
Reimi merjenja:
Centralna frekvenca +/- razpon
ali zaetek - konec.
Najveji razpon:
1299,85 MHz
Najmanjši razpon:
320 kHz ( niti razpon- "Zero
span" pri demodulaciji)
Frekv loljivost:
1 kHz
Natannost ref. frekvence:
zaetna: <+/- 10 ppm pri 20˚C
stabilnost: <+/- 10 ppm od 10˚C - 30˚C
staranje: < 3˚ppm/leto
Fazni šum:
tipino -100dBc/Hz pri 100 kHz
in offsetu na 500 MHz
Spektralna loljivost:
RBW: nastavljivo 280 kHz ali 15 kHz
Video filtering: posebej nastavljivo
Amplitudna natannost:
Razpon zaslona: 80 dB
Referenni nivo: nastavljiv na -20dBm ali 0dBm
Amplitudna natannost:< +/- 1dB na 50 MHz
pri 20˚C (+/- 5˚C)
Prikljuki:
RF vhod: standardni SMA connector.
DC napajanje: 1.3 mm konektor za priklop
zunanjega vira 5.2V/1A
USB: Mini USB konektor, ki zagotavlja dostop
na USB vmesnik PDAja
Audio izhod: 3.5 mm jack socket za izhod
A
demoduliranega audia.

Oglasna sporočila
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