


AVTOMATIKA 37/2000

Pozdravljeni,

v tem skorajda jesenskem èasu, ko
smo praktièno tik pred sejmom
"Sodobna Elektronika" in ko so se
veèini dopusti praktièno konèali,
smo prisiljeni razmi�ljati o septem-
brski mrzlici. Gotovo se vam je med
dopustom nabrala gora obveznosti,
ki jih bo teba opraviti èimprej. �e
preden boste lahko zajeli sapo, bodo
�e pred vrati sejmi (Elektronika,
Infos...).
Sami smo "poèitnice" pre�iveli zelo
delovno zato se lahko pohvalimo s
kar nekaj novostmi. 

Uspelo nam je poceniti papirno izdajo revije za skoraj 50% (s prej�njih
1200 SIT na sedanjih 700 SIT) in s tem tudi naroènino na revijo. Va�a
revija je poleg tega tudi na voljo v maloprodaji.
Bralcem, ki bi radi podatke iz prej�njih �tevilk smo namenili arhivski CD,
ki vsebuje vse dosedanje �tevilke v obliki PDF datotek.

Postavili smo lastni Internet http stre�nik - Hydra. Ta trenutno nosi dva
na�a websitea in nekaj websiteov na�ih ogla�evalcev. Upam, da se bo sez-
nam v kratkem raz�iril.

Za�ivela je tudi elektronska dopolnitev èasopisa, Avtomatika Online, ki je
na stre�niku Hydra in periodièno (naèrtujemo dve izdaji letno) na CDju.
Prvo CD izdajo boste lahko videli na sejmu Sodobna Elektronika, nasled-
njo pa na sejmu Energetika, ki bo maja prihodnje leto.

Ustvarili smo tudi povsem nov medij za potrebe elektronikov, imenovan
FULL DUPLEX. Tudi zanj velja, podobno kot za Avtomatiko Online, da
�ivi na na�em stre�niku z obèasno objavo na CD-ju, katerega prva izda-
ja bo na sejmu elektronike. 

Posebnost FULL DUPLEX-a je v tem, da ne gre za revijo, saj je njegovo
bistvo mo�nost dvosmerne komunikacije z obiskovalci. Ti si poleg èlankov
lahko ogledajo novice, nalo�ijo kak demo program, cenik, podatke za
samogradnjo, naroèijo KIT komplete in podobno. Kar je najpomembnej�e,
lahko se udele�ijo razliènih razprav in sodelujejo pri razvoju, i�èejo
nasvete, ogla�ujejo in tako naprej. FULL DUPLEX je torej prvi medij za
elektronike pri nas, ki vam omogoèa neposredno sodelovanje pri dogajan-
ju na tem podroèju. Poudarili smo tudi dvojeziènost, saj na websiteu
dominira angle�èina, èeprav so doloèene stvari lokalnega znaèaja v
sloven�èini. Tako smo privabili �ir�i interes, kot bi ga imela kakr�nakoli
slovenska revija.

Oba CD-ja bosta, kot �e reèeno, do�ivela svojo prvo izdajo na sejmu elek-
tronike, kar je imenitna prilo�nost za to, da se pojavite na katerem od
njiju. Tako boste lahko objavili multimedijske predstavitve, demo pro-
grame, cenike, sezname, slikovne informacije, mogoèe celo kopijo lastnega
Websitea...

Va� urednik,

Branko Badrljica
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ZAŠČITA ELEKTRONSKIH NAPRAV
Prenapetostna zaščita ......................................................... 22
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MERILNA IN RAZVOJNA OPREMA
Preizkusili smo TEC-ov logični analizator TLA-714 .......... 48

NAPAJALNI SISTEMI
Svinčene akumulatorske baterije serije Classic ............... 46

DaTLA-714 je novejši član uspešne TLA-700 serije. Je pač
prenosna verzija TLA-720. To mu sicer zmanjšuje razširljivost,
saj ni moč dodajati novih modulov po potrebi, vendar je cena
na ta račun niž-
ja. 
Tako je le-ta pri-
meren za tiste,
ki v dogledni
prihodnosti ne
načrtujejo več-
jih razširitev zm-
ogljivosti. Osrč-
je sistema je v
bistvu PC raču-
nalnik, seveda
izveden v robu-
stni varianti.

Branko Badrljica stran 48

PREIZKUSILI SMO TEKTRONIXOV LOGIČNI ANALI-
ZATOR TLA-714

Na Podatkovna mreža in napajalna mreža imata celo vrsto kritičnih
točk. Neupoštevanje le-teh ima lahko katastrofalne posledice. Prvič je
to skupna ozemljitev.
Ozemljitvene napake so
odgovorne za ca. 80%
vseh problemov na kabel-
skih mrežah. Pravilna
ozemljitvena strategija je
zelo pomembna in jo je
potrebno pravilno obde-
lati. Po drugi strani priha-
jajo iz vtičnice razni pro-
blemi, ki lahko računal-
niško mrežo omrtvijo kot
so npr. uničevalne prenapetostne konice in razne prenapetostne mot-
nje, ki povzročajo izpade in izgubo podatkov. Prav tako se pojavljajo
tudi napetostne prekinitve. Tudi tukaj iščemo jasne zaščitne koncepte.
Pravilno električno napajanje obsega različna problematična področ-
ja, katerih rešitve so standardizirane, vendar je obvladanje le-teh v
praksi nezadovoljivo.

Ludvik Vudler stran 25
ZAŠČITA OMREŽIJ V ELEKTRONSKI OBDELAVI PODATKOV

V avtomatizaciji procesov se opravlja večino regulacij na podlagi do-
bljenih signalov s senzorjev. V množici kontrolorjev in elektronskih kom-
ponent se senzorje in vrednost signala, ki ga prikazujejo, običajno po-
tisne v drugi plan. Vzdrževanje in občasno preverjanje senzorjev je
potrebno opravljati v predpisanih časovnih intervalih, kar pa ni primer
v praksi. V primeru, da ima-
mo dobro izveden kontrolni
sistem, se nam celotna kon-
trola poruši v primeru če re-
gulacija temelji na napač-
nih vrednostih, ki jih daje
dotrajan ali napačno umer-
jen senzorski element.

dr. Andrej Holobar stran 13

SENZORJI V AVTOMATIZACIJI INDUSTRIJSKIH PRO-
CESOV - MERJENJE VLAGE
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Kazalo vsebine/Kratki povzetki vsebine

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

sodoben jutri... ...with Automation to the
contemporary tomorrow...

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

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

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

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

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

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

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

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

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE

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

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje pro-
cesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov. 
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694-
742 ali pošljete vprašanje po e-posti. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE IND. PROCESOV

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

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

TEHNIČNO VAROVANJE IN SISTEMI PRISTOPNE KONTROLE

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

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV

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

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV  - SERVO POGONI

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

VISJI NIVOJI VODENJA

OPRAVIČILO IN POPRAVEK
Tiskarski škrat kar rad ponagaja, zato se moramo ponovno opravi-
čevati. Tokrat gospodu Andreju Brelihu iz Siemens d.o.o., ki je avtor
članka o krmilniku LOGO! Seveda velja opravičilo tudi gospodu Samu
Babudru, ki smo ga pomotoma proglasili za avtorja omenjenega
prispevka. Obenem naprošamo avtorje, da se v članku podpišejo s pol-
nim naslovom in nazivom, da ne bo prihajalo do neljubih napak.

Strokovnjaki svetujejo/Kratki povzetki vsebine
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INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo dostopa

Demonstracija ERSASCOPE!

l AV TOMATIZACIJA
�ELEZNIŠKEGA
PROMETA

l AV TOMATIZACIJA
�ELEZNIŠKEGA
PROMETA

l AV TOMATIZACIJA
CESTNEGA
PROMETA

l AV TOMATIZACIJA
CESTNEGA
PROMETA

l TEHNIÈNO
VAROVANJE

l TEHNIÈNO
VAROVANJE

AAVTVTOMAOMATIZACIJATIZACIJA PROCESOVPROCESOV, d.d., d.d.

Stegne 21, 1000 Ljubljana, SlovenijaStegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
TTel.: +386 61 153 1000el.: +386 61 153 1000
Fax: +386 61 151 1532Fax: +386 61 151 1532

Internet: http://wwwInternet: http://www.iskrasistemi.si.iskrasistemi.si
E-mail: info@iskrasistemi.siE-mail: info@iskrasistemi.si
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n

protipo�arna zašèita

zaznavanje nevarnih plinov

protivlomna zašèita

kontrola pristopa

nadzorni centriPodjetje BELMET, ki ga poznamo pred-
vsem kot zastopnika merilne in druge
elektronske opreme, pripravlja demon-
stracijo ERSASCOPE!
ll Demonstracija Ersascope bo predvi-

doma 14. septembra ob 9. uri
ll v prostorih podjetja Iskratel v Kranju.
ll Interesenti se lahko glede predstavit-

ve obrnejo na  g. Petra Pristova (tel
01/512-14-06).

STM TouchChip je prvi
nizkocenovni senzor prstnih
odtisov, ki ponuja visoko raven varnosti.
Za razliko od prejšnjih modelov, ki so
uporabljali optične metode, je pri Touch-

Chipu uporabljena kot senzor
neposredno silicijeva rezi-

na čipa. Le ta je pred pras-
kami zaščitena s posebno

plastjo, ki je velikokrat trša
od stekla.
TochChip uporablja kapaci-
tivno metodo zaznave in
ima v sebi 100.000 senzor-

skih elementov, kar pri dani
površini čipa pomeni ločljivost
500 dpi. Ker ima TouchChip
vse kritične sisteme za zajem in
obdelavo vzorcev že v sebi,
pomeni to za končnega upo-
rabnika poceni senzor, ki nima

velikih zahtev pri zajemu po-
datkov.

Glavne značilnosti
prvega modela v
družini TouchChip
pod uradnim ime-

nom STFP2015-50 so
velikost asktivne

površine 20x15 mm,
ločljivost 384x256 ele-

mentov, hitrost zajema do
10 okvirjev v sekundi, ločlji-

vost, večja od 500 dpi pri velikosti pike
50 µm in manj kot 200 mW porabe pri
napajanju 5V.

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

Poceni STM TouchChip

A
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Informacije: http://www.data-ray.com

INFORMACIJE - Računalniška oprema za CAD/CAM/CAE

Najem EDA programskih orodij

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

Novi FieldPoint moduli z večjo povezljivostjo 

Informacije: http://www.intel.com

NOVI PENTIUM 4

Podjetje CadCam iz Zagreba, ki je pri nas
znano po pestri ponudbi kakovostnih
CAD/CAD/CAE programskih orodij, je
nedavno ponudila vsem, ki imajo potrebo
za tovrstnimi orodji zanimivo rešitev: na-
jem potrebnih orodij in sicer kot zastopnik
podjetja EDAconnect.com. Slednji je prvi
tovrstni ponudnik EDA orodij na osnovi
mesečne naročnine po Internetu.
Na Webstraneh podjetja EDAconnect
lahko najdete ponudbo za vrsto EDA oro-

dij, brezplačne demo in shareware verzi-
je orodij, novosti v svetu EDA orodij in po-
dobno. Podrobnejši pogled na EDAcon-
nectu nam je razkril ponudbo orodij, ki so
sicer v najvišjem cenovnem razredu, česa
podobnega pri nas popularnemu Accelu
ali Protelu pa (zaenkrat) na žalost nisem
uspel najti.
Več informacij lahko dobite na našem
Webpageu http://www.avtomatika.com
na straneh revije Avtomatika Online... 

Intel je pokazal novi Pentium 4 na
frekvenci 2 GHz. Na forumu razvijalcev
so pokazali omenjeni prototip, čeprav so
pripomnili, da bodo imeli prvi primerki iz
proizvodnje frekvenco "le" 1.4 GHz.
Opazovalci pravijo, da obstaja precej-
šnja možnost počasnega prodora na trg,
predvsem zaradi vezanosti na še vedno

predrage RAMBUS pomnilnike. Čeprav
ima novi Pentium 20-stopenjski pipeline, s
svojimi 400MHz na vodilu obljublja kar
precejšenj skok glede na Pentium III. Pod-
porni čipi pod številko 850 in neuradnim
imenom Tehama podpirajo dvokanalno
Rambus tehnologijo, ki premore do 3.2
Gb/s. 

Tako se lahko sedaj znanstveniki in inže-
nirji z novimi moduli povežejo naprave, ki
imajo napetostne vhode, štejejo impulse
iz naprav s ponornimi ihodi (open-collec-
tor itd.) in nadzirajo qvadraturne enkode-
rje. 
Trije novi national Instrumentsovi moduli
FieldPoint so opremljeni z analognimi
izhodi, vhodi za kvadraturne enkoderje in
števnimi vhodi.

FP-AO-210 ima osem izhodnih analognih
napetostnih izhodov, ki so galvansko lo-
čeni in premorejo izhodni razpon od 0
do 10V z 12-bitno
natančnostjo, dtekci-
jo kratkega stika in
prekinitve, zaščita
pred previsokimi na-
petostmi, Hot PnP
način delovanja in
vdelano diagnostiko
na kartici.
FP-CTR-502 vsebuje
16-bitne 50kHz štev-
ce,s taktnimi vhodi,
ki jih je moč upora-
biti na veliko različ-
nih načinov. Na mo-

dul je moč povezati naprave s ponornimi
izhodi od 5V do 30V, vštevši TTL in
CMOS sklope. Kot opcijo ponujajo tudi
nastavljivi nizkoprepustni filter na vhodih
števca, kaskadno vezavo števcev in vde-
lane frekvenčne reference.
FP-QUAD-510 ima vhode za vezavo
kvadraturnih enkoderjev, ki omogočajo
povezavo do štirih kanalov navadnega
ali diferencialnega enkoderja. Modul
meri položaj in hitrost v obeh smereh s
frekvenco štetja do 1MHz na vseh štirih
kanalih. Vdelani so štirje med seboj neod-
visni 32-bitni števci.

A

A

A
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INFORMACIJE - Sistemi za avtomatizacijo zgradb

Informacije: Maks Tuta, Synatec d.o.o., Idrija

DIAlloocc - sistem za avtomatizacijo zgradb

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

Moderna, novodobna avtomatizacija
ima številne zahteve. Načrtovalci zahte-
vajo jasno strukturo, hitro in cenovno ugo-
dno ožičenje, ob tem pa seveda enostav-
no programiranje in montažo. DIAloc je
odgovor na te zahteve s pogledom na
bodočnost.

Z družino izdelkov 
DIAloc BAMC (DIAloc Buil-

ding Automation Modular Con-
cept) je Moeller dopolnil svoj kon-
cept decentralizirane avtomatizacije
DIA in ga naredil še bolj dosledne-
ga. Ta koncept omogoča električar-
jem, načrtovalcem, oblikovalcem,
sistemskim integratorjem in arhitek-
tom, da celovito načrtujejo decentra-

liziran pristop; od osnovnega fizičnega
nivoja do zgornjega logičnega nivoja.
DIAloc sistem meri signale na mestu nas-
tanka, jih obdela in rezultate takoj pošlje
na komandni nivo. Naprave na nadzor-
nem nivoju dobivajo samo podatke o fun-
kcijah posameznih segmentov in sporo-
čila o napakah ter pomembne parametre,
ki so potrebni za vizualizacijo ali protoko-
liranje procesa. 
Posamezni DIAloc moduli komunicirajo z
ostalimi preko LON vodila (Local Opera-
ting Network). Komunikacijski protokol
LonTalk omogoča povezavo z naprava-
mi drugih proizvajalcev.
S sistemom, kot je DIAloc BAMC, lahko
zgradi uporabnik odprt sistem za nadzor
zgradb. Z decentralizirano inteligenco si-
stema lahko realizira cel spekter funkcij

od nadzora in upravljanja razsvetljave,
sobne temperature, vrat, senčil in prezra-
čevanja ter vse skupaj  poveže še s požarno

zaščito in nadzo-
rom dostopa. Vse
to pa lahko tudi
daljinsko nadzira.

Tak decentralizi-
ran sistem je lah-
ko prisoten pov-
sod, kjer želi upo-
rabnik:
n upravljati z ene-

rgijo, 
n zasledovati po-

rabo, 
n izvajati nadzor

na daljavo,
n izvajati kontro-

lo posamezne
enote.

Kot glavne pred-
nosti sistema DIA-
loc se lahko izpo-
stavi:
n jasna struktura zaradi objektne orga-

niziranosti na strojni in programski
opremi,

n obdelava signalov v bližini nastanka,
n homogenost podatkov za višje nivoje

avtomatizacije,
n prosta izbira prenosnega medija,
n zmanjšanje cene ožičenja do 80% za-

radi podatkovnega vodila. A

Slika 2: Modul za širitev mreže (Router, Repe-
ater)

Slika 3: Sistemski Clock

Slika 4: I/O modul

Slika 5: Univerzalna
LONWORKS®  na-
prava za upravljanje

Slika 1: Spekter
funkcij, ki jih

lahko realizira
Room Controller
DIAloc IRC 2420



INFORMACIJE -Senzorji za nadzor pretoka

Informacije: Tipteh d.o.o., Ljubljana

NADZOR PRETOKA 
V EKSPLOZIJSKO NEVARNIH OKOLJIH

V eksplozijsko nevarnih
industrijskih okoljih veljajo
še posebno strogi zakoni.
Tam je obvezna uporaba
varnih sklopov in naprav,
ki morajo ustrezati posebn-
im standardom ustreznih
agencij. "Ex-Flow" nad-
zorna oprema za pretok iz
Turckovega proizvodne-
ga programa je certifici-
rana za uporabo v conah
1 in 0 in ustreza zahtevam
protieksplozijske zaščite v
kategoriji II C in toplotnih
razredih T4 in T6 (EN
50020..28).
Coni 0 so namenjeni sen-
zorji za merjenje pretoka
tekočin. V osnovi se delijo
na dve obliki: "insertion
style" ter "in-line". Prvi
ponujajo meritev v raz-
ponu hitrosti od 1 do 200
cm/s, pritiskih do 60 bar
in ustrezajo varnostnim
zahtevam EEx ia IIC T4.

"In line" senzorji so na-
menjeni postavitve na cevi preseka od 3.5
mm do 9.3 mm, pretoke od 10 do 300
ml/min  ali 50 do 1800 ml/min in ustreza-
jo varnostnim zahtevam po EEx ib IIC T6.
Za cono 1 ponujajo "insertion style"
senzorje, namenjene pretoku tekočin in pli-
nov. Modeli za zaznavanje pretoka tekočin
delujejo pri hitrosti pretoka od 1 do 200
cm/s in pritiskih do 60 bar ter so varni po
zahtevah EEx ib IIC T6.
Modeli za merjenje pretoka plinov so na-
menjeni hitrostim 0.5 do 30 m/s in so varni
po zahtevah EEx ib IIC T6.

Modeli, namenjeni delu
v Coni 1 so na voljo v
različnih materialih ohi-
šja: hastelloy, titan, tef-
lon in z različnimi dolži-
nami senzorske palice,
ki gredo do 250 mm.

Obdelavi zajetih infor-
macij v eksplozijsko ne-
varnih okoljih so name-

A
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nili nove Fieldbus enote pod skupno oznako
Ex. Nova Fieldbus vodila odlikuje možnost
montaže večih napajalnih enot, tako notran-
jih modulov kot priklopa zunanjih enot pre-
ko posebnih priključkov. Nastavitev naslova
vodila je preko decimalnih rotacijskih ko-
dirnikov in sicer v razponu od 1 do 199.

Priklopu na vodilo Profibus DP so
namenjeni tudi novi Excom I/O moduli za
zajem signalov. Namenjeni so delu v Coni
1/1 brez kakršnihkoli dodatnih zaščitnih
ukrepov. Lahko jih neposredno vstavimo v

Slika 1: ”Insertion style” senzorji za cono 0

Slika 2: ”In-line” senzorji 

Slika 3: ”Insertion style” senzor za cono 1

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

doziranje v pakirnih strojih

tehtanje mase na traku

tehtanje silosov

n

n

n

tel:

E-mail:

01 544 25 65 01 544 25 64

info@imk-elektronika.si

fax:

ind. elektronika d.o.o.

Letališka 32 - LJUBLJANA

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

NOV NASLOV!

NOV NASLOV!

NOV NASLOV!
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INFORMACIJE -Senzorji za nadzor pretoka/ATB Motor z mirujočim rotorjem

Informacije: Shops d.o.o., Maribor

vodilo kar na terenu, saj so
kompleksno povezovanje
poenostavili. Excom moduli
z zaščito IP20 in pri 18.2
mm širokem ohišju ponujajo
4 analogne in 8 digitalnih
vhodov. Najmanjša verzija
ohišja z vodilom meri le 43
x 20.6 x 11cm in ima dva
redundantna napajalnika,
dva redundantna gatewa-
ya (povezavi med vodili) in
do 16 I/O modulov. Ce-
lotna kombinacija omogo-
ča integracijo do 128 digi-
talnih in do 64 analognih
vhodov celo v prostorsko

omejenih aplikacijah.

tipteh
d.o.o.

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

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

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

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

�

è

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

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

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

COMMANDER SECOMMANDER SE
q Odprto-zančni vektor, moči od

0,25 – 15 kW
q Enostaven zagon
q Ugodna cena
q Stalno na zalogi
q SE Soft za zahtevnejšo uporabo

Dru�ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

Slika 5:
Centralno Fieldbus 
vodilo z excom I/O moduli
za zajem podatkov v Coni 1/1

A

ATB Gearless motorji

ATB Gearless dvigalni motor je 24 polni per-
manentno vzbujen elektromotor, kjer rotira
zunanji del motorja. To pomeni, da so per-
manentni magneti v bobnu rotirajočega se
ohišja. Šele visoko polna izvedba in kvalitetni
magneti, omogočajo optimiranje v smeri čim
manjše velikosti motorja. Magneti in elektro-

magnetni tokokrog so tako naravnani, da tudi
ob večjih termičnih obremenitvah ali zagon-
skih sunkih ni možna demagnetizacija.
Za odbiranje in kontrolo obratov je uporab-
ljen Sinus/Cosinus impulznik z visoko ločljivo-
stjo in sicer 2048 sinus/cosinus period na 1
obrat. Naslednji dve liniji z 12 sinus/cosinus
periodami predstavljajo komutiranje faznih to-
kov v odvisnosti magnetnega polja v rotirajo-
čem sistemu. Pri prvem zagonu se določi ničel-
na točka s tako imenovanim "Teach In-Fahrt"
(učenje med vožnjo) praznega teka motorja,
kar zazna software frekvenčnega regulatorja
(regulator ima poseben dvigalni software) in
to shrani kot parameter.
Dvokrožna lamelna zavora je pritrjena na
zunanjem tekaču ohišja in deluje z močjo 500
Nm za vsak zavorni obroč. Zavorna reža se
nadzoruje z posebnim približevalnim stikalom
za vsak zavorni obroč posebej. Pogon je zas-
novan tako, da lahko sile jeklene vrvi delujejo
na poljubno mesto na pogonski plošči. S tem
so omogočeni različni načini montaže motor-
ja. Varnostni razred IP 54 omogoča uporabo
tudi v težjih pogojih delovanja, na primer za
ladjarska dvigala. A

Slika 4: Senzorji za pretok plinov
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INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo

Avtor: Maks Tuta, Synatec d.o.o.

XI/ON - nova generacija I/O modulov za
avtomatizacijo v industriji

S predstavitvijo sistema XI/ON firma
ponuja Moeller nove vhodno izhodne
module, ki temeljijo na modularnem,
odprtem konceptu. S pomočjo vmesnikov
za podatkovna vodila lahko sistem XI/

/ON izmenjuje podatke z različnimi stan-
dardiziranimi vodili kot je npr. Profibus DP
in je odprt za bodoče tehnologije. Pri-
ključimo ga lahko na praktično vse kr-
milne sisteme svetovno znanih proizvajal-
cev. 
Skupaj z izbranim povezovalnim vmes-
nikom lahko uporabnik sestavi različne
module v željenem vrstnem redu in sicer
tako, da je posamezna vhodno/izhodna
postaja natančno taka, kot jo zahteva
aplikacija. V ta namen so pripravljeni
številni moduli z različni-
mi vhodno/izhodnimi
funkcijami. Posame-
zni modul lahko
zamen ju je -
mo tudi ko
je sistem
živ 

("hot swapping"). Med zamenjavo ostali
moduli oprav-
ljajo svojo 
funkcijo. 

Kodiranje osnov-
nih in elektronskih modulov preprečuje
vstavljanje napačnih modulov.
S pomočjo prijaznega programskega
orodja "I/O Asistent" lahko Moeller-jeve
module hitro sestavljamo in diagnostici-
ramo napake. XI/ON moduli so zaradi
zanesljive priključitve kablov na voljo
tako z zaključki z vijačnim kontaktom, kot
tudi z zaključki z napeto vzmetjo. 

Zaključni elementi so barvno kodirani za-
radi nedvoumne identifikacije napetostne-
ga nivoja in zaradi boljše

preglednosti.

Programsko orodje I/O Assistent za sestavljanje in diagnosticiranje

Vhodno/izhodni moduli
sistema XI/ON podjetja Moller

A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Senzorji

Avtor: dr. Andrej Holobar, Echo d.o.o., Slovenske Konjice

SENZORJI

Merjenje vlage

Razvoj avtomatiziranih sistemov je pripel-
jal do povečane potrebe po senzorjih
različnih fizikalnih in kemijskih količin.
Vlaga je sestavni del naše okolice in ni
pomembna samo za naše dobro počutje,
pač pa tudi v celotnem spektru različnih
industrij in tehnologij. 

Zrak, ki ni nasičen z vodno paro, spreje-
ma to iz predmetov in materialov, ki jih
obdaja, zato se sušijo. Na drugi strani pa
imajo nekateri materiali sposobnost
absorpcije vlage, kar lahko privede do
spremembe njihove kvalitete pri povišani
koncentraciji vlage v zraku. 

Vlaga je pomembna v tekstilni industriji
kjer se tkanine, ki se gibljejo v suhi atmos-
feri, naelektrijo, kar otežuje proizvodnjo
in je zato potrebno ustvariti določeno
klimo. V tiskarnah, kjer se tiska z različni-
mi barvami, se po sušenju v preveč suhi
atmosferi spremenijo lastnosti barv. V
lesni industrijo se kontrolira vlaga v sušil-
nicah, kakor tudi v lesu samem da poteka
sušenje z optimalno hitrostjo, ki omogoča

sušenje čim večje količine v čim krajšem
času. Prehrambena industrija kontrolira
vlago zaradi pravilnega skladiščenja
(sadje, zelenjava, meso). V primeru
uporabe klimatizacije stanovanjskih
površin je omogočanje pravilne vlage
zraka pogoj za dobro počutje.

Razvoj senzorjev se prilagaja novim
zahtevam po čim večji točnosti merjenja
in kontrole vlažnosti zraka. Znanih je
mnogo različnih materialov za izdelavo
senzorjev vlage. Večina uporablja last-
nost materiala, da lahko absorbira ali
adsorbira vodne molekule. Te materiale
lahko razdelimo v elektrolite, organske
polimere in porozne materiale. 

Če gledamo splošno mora senzor za
vlago zadovoljiti sledeče kriterije:
l dobro občutljivost v celotnem meril-

nem območju 0-100% rel.valge
l kratek odzivni čas
l dobra ponovljivost s čim manjšo his-

terezo
l dolga življenjska doba
l kemijska in fizikalna neobčutljivost 
l zanemarljiva odvisnost od temperature

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

qq

qq

qq

qq

qq

qq

SenzSenzorjiorji inin merilnikimerilniki ffizikizikalnihalnih inin
kkeemmiijjsskkiihh ppaarraammeettrroovv::

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

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

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

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

VV
avtomatizaciji procesov se opravlja večino regulacij na podla-

gi dobljenih signalov s senzorjev. V množici kontrolorjev in

elektronskih komponent se senzorje in vrednost signala, ki

ga prikazujejo, običajno potisne v drugi plan. Vzdrževanje in ob-

časno preverjanje senzorjev je potrebno opravljati v predpisanih

časovnih intervalih, kar pa ni primer v praksi. V primeru, da imamo

dobro izveden kontrolni sistem, se nam celotna kontrola poruši v

primeru če regulacija temelji na napačnih vrednostih, ki jih daje

dotrajan ali napačno umerjen senzorski element.

OO
bičajno se ukvarjamo s preciznimi inštrumenti, hkrati pa ima-

mo npr. 1% (ali več) napako merjenja, ki je posledica fizikal-

nih ali kemijskih zakonitosti merjenja. O merjenju tempera-

ture je bilo že veliko napisanega, saj je to najbolj zastopana meri-

tev in je prisotna skoraj v vseh procesih. V sledečih člankih bomo

opisali senzorje za merjenje fizikalnih in kemijskih parametrov,

načine merjenja in uporabo ter prednosti in slabosti posameznih

načinov merjenja.

Tabela 1: Sestava zraka
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l preprosto vzdrževanje s kalibracijo
l nizka cena

Kaj je vlaga?
Zrak je zmes različnih plinov. Njegova
sestava je prikazana v tabeli 1.

Pri normalnih pogojih so plini idealni, kjer
se vsaka molekula plina vede kot samo-
stojna. V tem primeru velja Daltonow
zakon: "Celokupni tlak plina je vsota
tlakov posameznih komponent". Tlak po-
samezne komponente se imenuje parcial-
ni tlak in celotni tlak plina je vsota parci-
alnih tlakov komponent, ki ga sestavljajo.

p = tlak zraka: (mbar) ali (hPa)

Voda, ki se nahaja v plinastem stanju
(pare) je ena od dodatnih komponent
zraka, ki se pri normalnih pogojih obnaša
kot idelen plin. Tako lahko zapišemo
Dalton-ov zakon kot:

ali

e = parcialni tlak vode (pare)
pda = parcialni tlak suhega zraka

Vodni hlapi ne morejo biti v poljubni kon-
centraciji v zraku. Obstaja maksimalni
parcialni tlak vodnih hlapov, ki je odvisen
od temperature zraka in ne more biti pre-
sežen. Pri višji temperaturi zrak absorbira
več vodnih molekul kot pri nižji tempera-
turi. Molekule se v tekočini gibljejo z raz-
ličnimi hitrostmi in imajo različno energijo,
vendar je povprečna energija odvisna od
temperature tekočine. Statistična poraz-
delitev molekul glede na energijsko vred-
nost je prikazana na sliki 1.

Količina energije je odvisna od tempera-
ture. Za molekule, ki imajo energijo nižjo
od vezne energije je nemogoče, da bi
zapustile površino vode, obstaja pa sta-
tistična verjetnost, da lahko imajo več
energije. Te molekule lahko zapustijo po-
vršino vode in izhlapijo v zrak, kjer pove-
čajo koncentracijo vodnih hlapov v pros-

UUUUrrrraaaaddddnnnniiii    zzzzaaaassssttttooooppppnnnniiiikkkk
zzzzaaaa    SSSSlllloooovvvveeeennnniiiijjjjoooo::::

EEEE lllleeeecccc tttt rrrraaaa     SSSSTTTT     dddd....oooo....oooo.... ,,,,     
TTTTrrrr žžžž aaaa šššškkkkaaaa     2222 ,,,,         LLLL jjjj uuuu bbbb llll jjjj aaaa nnnn aaaa
TTTTeeee llll ::::     ++++         (((( 0000 66661111 ))))     111122221111     33334444     33334444 ,,,,     

222211114444     88887777 0000
FFFFaaaa xxxx ::::     ++++     (((( 0000 66661111 ))))     111122221111     33334444     3333 0000 ,,,,

222211119999     223333
EEEE ---- mmmm aaaa iiii llll ::::     iiii nnnn ffffoooo @@@@ eeee llll eeee cccc tttt rrrraaaa .... ssss iiii



AVTOMATIKA 157/2000

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Senzorji

Celovite rešitve
v avtomatizaciji
Celovite rešitve
v avtomatizaciji

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

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

http://www.metronik.si

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

II

HH

GG

OO

TT

GG

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

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

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

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu�evalne grafiène konzole

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

Power Controls

Oprema za
avtomatizacijo

Oprema za
avtomatizacijo

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

Slika 1: Statistična porazdelitev energije molekul vode v tekočini

toru nad površino. V prostoru nad vodno
gladino imajo molekule podobno raz-
poreditev energije, kot jo prikazuje slika
1. V tem primeru je statistična verjetnost,
da imajo manj energije kot je vezna
energija molekul v tekočini. Te molekule
kondenzirajo na vodni površini in znižajo
koncentracijo vodnih hlapov.

V zaprti posodi, ki je delno napolnjena z
vodo pri temperaturi T, dobimo ravnotež-
je med izhlapevanjem in kondenzacijo,
kar je prikazano na sliki 2. V primeru, da
imamo primakljaj vodnih molekul nad
raztopino, bo več molekul izhlapelo. V
obratnem primeru pa bo več molekul kon-
denziralo na površini, kar bo znižalo kon-
centracijo molekul nad površino.

Ravnotežje med izhlapevanjem in kon-
denzacijo ustvarja parcialni tlak vode
nad raztopino, ki je odvisen samo od tem-

perature. S povečanjem temperature do-
seže več molekul višjo energijo (slika 1) in
ravnotežje se premakne k višji koncen-
traciji vodnih hlapov. Ker se pri normalnih
pogojih hlapi vode obnašajo kot idealni
plin, je koncentracija neodvisna od ses-
tave plinov nad vodno površino.

V posodi pri temperaturi T se vzpostavi
ravnotežna koncentracija (parcialni tlak
vode e ali število molekul vode na m3), ki
je tudi maksimalna koncentracija, ki lahko
obstaja pri tej temperaturi, in ne more biti
presežena. Višja koncentracija vodi do
kondenzacije in po določem času se
zopet vzpostavi prejšnje ravnotežje.

Korekcija glede na realni plin
Vodne molekule smo do sedaj obrav-
navali kot idealni plin, kjer se vsaka
molekula giblje prosto ne glede na okoliš-
ki zrak. V realnosti obstajajo šibke sile

med moleku-
lami vode in
zrakom, kar
povzroči po-
večanje nasi-
čenega par-
nega tlaka. To
lahko izrazi-
mo kot faktor
f, ki je odvisen
od tempera-
ture in tlaka
f(p,T).
Nasičeni par-
ni tlak je ob
navzočnos t i

Parcialni tlak vode

Izhlapevanje

Kondenzacija

Slika 2: Posoda delno napolnjena z vodo
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zraka enak:

e´ws = ews(T)*f(p,T)

Pri normalnih pogojih (tlak 1100 mbar) je
faktor približno enak 1in ga običajno
lahko zanemarimo. V tem primeru lahko
vodne hlape obravnavamo kot idealen
plin.

Nasičen parni tlak nad ledom in vodo
lahko izračunamo z zadovoljivo natanč-
nostjo z Magnusovo enačbo:

ews, is = A exp[(m*T) / (Tn+T)]

Parametri so različni za led in vodo in so
podani v tabeli 2.

Relativna vlaga rH (%rH) in absolutna
vlaga dv [g/mł]

Relativna vlaga rH je definirana kot
razmerje med trenutnim parcialnim
tlakom in nasičenim parcialnim tlakom

nad vodo. Relacija je podana z enačbo:

rh = (e/ews)*100 [%rh]

Absolutna vlaga podaja maso vode na
enoto 1m3 zraka in jo lahko izračunamo
iz temperature T°(°C) in parcialnega
tlaka e° (mbar).

e = ews * rh [%rh] ;
dv = 216.7*[e / (273.15+T)] [g/mł]

Standardi in kalibracija
Senzor za merjenje vlage ne more biti ter-
mično zaprt in je zato izpostavljen okolju:
prah, umazanije, kemikalije, sevanje…

Občasno preverjajo točnosti in umerjanje
senzorjev se lahko vrši tako, da senzor
postavimo v okolje z znano konstantno
vlago. Najbolj pogost in enostaven način
je priprava nasičenih raztopin soli, ki
imajo nad raztopino konstantno vlago, ki
pa je odvisna od temperature. Običajno
se uporablja soli LiCl, NaCl, KCL,
različno koncentrirane raztopine H2SO4
ali glicerina (tabela 3).

Za zagotovitev testov in kalibracijskih cer-

Slika 3 : Odvisnost nasičenja parnega tlaka vode nad ledom in vodo. Pod 0,01°C se
funkcija razcepi v dva grafa.

A m Tn

Nad ledom : -80 to 0.01ºC 6.112 22.46 272.62
Nad vodo : -45 to 50ºC 6.112 17.62 243.12

Tabela 2: Parametri Magnujeve enačbe
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tifikatov so potrebni precizni generatorji
vlage z točnostjo +/-0,5% rel.vlage.
(Humor 10 E+E)

Princip priprave preciznega standarda
za vlago temelji na dveh generatorjih
tlaka in ga predpisuje tudi NBS, kar
pomeni, da je zanesljiv ter sledljiv po
mednarodnih standardih. Zrak s tlakom
p1, nasičen z vodnimi hlapi in parnim
tlakom e1 se nahaja v zaprti komori. Ta
zrak nato razširimo (ekspandiramo) s
tlaka p1 na zunanji tlak p2. Pri tem ima
zrak v merjeni posodi normalni tlak p2 in
parni tlak vode e2.

Relativna vlaga se izračuna po enačbi:

Rh = p2/p1

Pri tem merimo p1 in p2 in izračunamo
relativno vlago z upoštevanjem para-
metrov realnega plina in korekcijskih
parametrov.

Na sliki 4 je prikaz kalibracijskih interval-
ov, ki so potrebni za E+E senzorje vlage.

Priporočljivi intervali 
kalibracije 

in preverjanja senzorjev
l Prva vrednost za senzorje v razredu  ±

2% r.H. 
l Druga vrednost za senzorje v razredu

± 5 % r.H.

Čiščenje senzorjev je enostavno in ne
zahteva posebnega znanja. Senzorje
lahko čistimo z destilirano vodo ali čisto

Temperatura (ºC)

5 20 30 40 50Soli
Relativna vlaga (%)

Kalijev sulfat K2SO4 96 97 96 96 96

Kalijev klorid
KCl 88 86 85 82 80

Natrijev klorid
NaCl 76 76 75 75 75

Amonijev nitrat
NH4NO3 - 65 59 53 42

Kalijev karbonat
K2CO3

- 44 43 42 -

Magnezijev klorid
MgCl 34 33 33 32 30

Litijev klorid
LiCl 14 12 12 11 11

Tabela 3

Slika 4: Prikaz kalibracijskih intervalov, ki so potrebni za E+E senzorje vlage

Temperaturni re-
gulator X1, veliko-
sti 48x96 DIN, ki
je primeren za bolj
enostavne aplika-
cije, vsebuje tudi

funkcijo gretja/hlajenja.
Model X1 zagotavlja kup-
cem nizko ceno, toda še
zmeraj vrhunsko kvaliteto.
Primeren za različne
aplikacije v industriji plas-
tike, livarnah, sušilnicah,
itd.

Model X5 vključu-
je širok spekter
funkcij: celoten
obseg vhodov, kot
na primer frekven-
čni vhod, 3 tipe

autotuninga, 4 relejske iz-
hode in 2 analogna, tri tipe
serijskih komunikacij vklju-
čujoč PROFIBUS in Modbus
Master, matematični paket,
do 4 programe -16 segmen-
tov vsakem in seveda spo-
minski čip.

Model X3 vsebuje
že nekaj več funkcij
kot na primer: 3 dig-
italne vhode; 8-
segmentni program;
relejske, servomo-
torske in /4…20mA izhode.
Dva relejna izhoda se lahko
uporabljata za električni ser-
vomotor control
(odpri/stop/zapri).



AVTOMATIKA18 7/2000

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Ex analiza plinov

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Merjenje pH vrednosti 
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raztopino izopropilalkohola (najbolje v
ultrazvočni kopeli). Odzivni čas senzorjev
vlage je odvisen principa merjenja.
Različni principi in odzivni časi t50 so
prikazani v tabeli .
Za razliko od ostalih senzorjev lahko
kapacitivni senzorji (E+E) merijo tudi v
zelo kontaminiranih okoljih kot so npr.:
bazeni ( klor) in kmetije (prisotnost amo-
niaka v hlevih).

Projekti
Podjetje ECHO d.o.o. je opremilo več
podjetij z avtomatskim sistemom za nad-
zor in alarmiranje ( Lek, Henkel-Ecolab,
Fakulteta za lesarstvo, Biotehniška fakul-
teta, on-line merilni sistemi Echo…).
Sistemi so zasnovani na Visi DAQ pro-
gramskem paketu in modulih za zajem
podatkov ADVANTECH ter senzorjih
E+E.

Kapacitivni
senzor

Uporovni
senzor LiCl Toèka

rosi�èa Elektrolitski

< 15 s < 60 s < 5 min < 60 s < 30 min
Tabela 4: Odzivni čas različnih tipov senzorjev vlage

A

Novi sistemi za analizo pli-
nov uporabljajo povsem no-
vo serijo 6 analizatorjev.
Globalizacija trgov zahte-
va poenotenje regionalnih
predpisov, ki jih narekujeta
predvsem ameriška in
evropska zakonodaja (FM
in Cenelec). 
Siemens tu ponuja rešitve
za specializirana področja
s certificirano opremo zu-
nanjih partnerjev, ki je pri-
krojena aplikacijam anali-
zatorjev, namenjenim različnim conam.
Serija 6, ki jo sestavljata Ultramat 6F in
Oxymat 6F je posebej certificirana s
skladu z Cenelec ali FM standardi in je
načrtovana za kar največjo fleksibilnost

pri tipičnih zunanjih aplikacijah. Tako so
ohišja posebej tesnjena za doseganje
ustreznosti uporabe Zone 2 po TUV stan-
dardih. Po letu 2003 bodo v Evropi za-

čele veljati harmonizirane zahteve glede
eksplozijske varnosti, ki bodo zahtevale
ustreznost Zone 1 in nato šele Zone 2
zahtevam. Siemens že ponuja ustrezne
rešitve.

Novi Sipan sistemi za analizo tekočin omo-
gočajo preko dodatnega nadzora pH zaz-
navo blokade diafragme, nabiranje ostankov
na elektrodah, poškodbo stekla kot tudi prek-
injenost senzorskih kablov in tako znatno
znižujejo stroške vzdrževanja in servisa. To-
varniško prednastavljene nivoje je moč po-
ljubno spremeniti v odvisnosti od zahtev apli-
kacije. Sipan-32 omogoča nadzor imped-
ance na dvožičnih senzorjih, Sipan-34 pa na
4-žičnih. Integracija Sipan-32 v sistem avtom-
atizacije pomeni, da lahko stanje senzorjev in
morebitne napake prenašamo po Profibus
vodilu kot tekstovna sporočila v nadzornem
sistemu Simatic PCS7.

A

A
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W140: VELIKO V MALEM
Sickova nova serija optičnih senzorjev velikega dometa

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO: Optični senzorji Sick

NN
a sejmu v Hanovru je Sick predstavil novo celovito družino optičnih
senzorjev v miniaturnih ohišjih: W140. Prednost nove družine je
poleg majhnih dimenzij predvsem velik domet. Družina W140 je

rezultat tehničnih izboljšav, ki omogočajo v majhnih ohišjih in po zmerni
ceni karakteristike, ki so bile do sedaj izvedljive le v večjih ohišjih.

Najpomembnejše 
značilnosti nve serije

Dimenzije ohišja novih optičnih
senzorjev so samo 20 mm x 31
mm x 11 mm. Poglejmo si zančil-
nosti posameznih modelov:

WS/WE 140
Svetlobne zapore (oddajnik,

sprejemnik):
l domet: 15 m 
l maske z režami za zaznavanje majh-

nih predmetov ali pa za natančno
pozicioniranje (povečanje natančnosti
preklopa)
Trije pari s širino reže A,B in C se do-
bavljajo v kompletu. Montirajo se s po-
močjo samolepilne zadnje strani. Par
mask je potrebno montirati na sprejem-
nik in oddajnik. 

Pri montiranih maskah se zmanjša domet
WS/WE 140 (slika 5):

A) reža 2.0 mm: SR = 4.0 m
B) reža 1.0 mm: SR = 2.0 m
C) reža 0.5 mm: SR = 1.0 m

l nastavki s polarizacijskimi filtri (dodat-
ki), ki onemogočajo medsebojno inter-
ferenco kadar sta dve WS/WE 140
vgrajeni ena ob drugi
V kompletu se dobavljajo štirje kosi
(slika 3): dva z vertikalno in dva s hor-
izontalno polarizacijo.

l nastavitev občutljivosti
l LED indikator: obratovalna rez-

erva (zelena), izhod aktiven
(oranžna)

WL 140
Refleksne svetlobne zapore (s
polarizacijskim filtrom)
l domet: 6 m

l možna uporaba "Diamond Grade"
refleksne folije

l polarizacijski filter zagotavlja zaneslji-
vo zaznavanje bleščečih predmetov

l nastavitev občutljivosti
l LED indikator: obratovalna rezerva

(zelena), izhod aktiven (oranžna)

WT 140
Standardna svetlobna tipala
l domet: 900 mm
l nastavitev točke preklopa
l LED indikator: obratovalna rezerva

(zelena), izhod aktiven (oranžna)

WTB 140
Svetlobna tipala z nastavljivo razdaljo
in dušenjem ozadja

Slika 1: Dimenzije ohišij (primer WTB
140)

1. Montažne luknje
2. Smer zaznavanja
3. Optični center, sprejemnik
4. Optični center, oddajnik
5. M8 konektor (3/4 pinski ali 

neposredno prispajkan kabel)

Slika 2: Nastavitve (primer WTB 140)
6. Zelena LED: indikator sprejema 

svetlobe z obratovalno rezervo 
>1.1

7. Oranžna LED: indikator za izhodno 
stikalo aktivno          

8. Upravljanje razdalje zaznavanja
9. Vrtljiv gumb za svetlo/temno

10. OFD izbirno stikalo za čas tOFF Slika 3: Obratovalni diagram (za WTB 140)

Slika 3: WS/WE 140 s polarizacijskimi fil-
tri se dobavljajo v kompletu (4 kosi)

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
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l domet: 500 mm
l dušenje ozadja (background suppres-

sion - BGS) zagotavlja zanesljivo zaz-
navanje temnih predmetov pred
svetlim ozadjem

l točka preklopa je v veliki meri neod-
visna od barve in površine predmeta 

l preklopno razdaljo lahko spreminjamo
zvezno (5 obratov) v območju 2 - 500
mm

l opcija: možnost zkasnitve izklopa v
obsegu 0 … 100ms

Vsi tipi imajo napajanje 10 do 30 V, iz-
hode lahko obremenimo s 100 mA (PNP
ali pa NPN izhod), izberemo pa lahko
tudi izhodno logiko (light/dark switch-
ing). 
Izhodi so zaščiteni pred kratkim stikom,

Zmanjšanje dosega pri uporabi maske z režo:
Brez reže ali poalrizacijskega filtra
S polarizacijskim filtrom
Z režo širine 2.0 mm
Z režo širine 1.0 mm
Z režo širine 0.5 mm

Slika 5: Zmanjšanje dosega in obratovalna rezerva z uporabo reže ali polarizacijskega
filtra (primer za WS/WE 140)

napajalni priključki pa pred zamenjavo
polaritete. Elementi za nastavitev so
mehansko zaščiteni pred prekomernim
obračanjem.
Senzorji delujejo z vidno rdečo svetlobo,
kar olajša nastavitve.
Na voljo so izvedbe s priključnim kablom,
s 3-pinskim M8 konektorjem ali pa s 4-
pinskim M8 konektojem (slika 6).
Na voljo so horizontalni ali vertikalni
montažni nosilci, ki olajšajo montažo tudi
v primeru prostorske stiske.

Področje uporabe
Poleg standardnih področij uporabe je
serija W140 še posebno uporabna tam,
kjer potrebujemo velik domet, za zazna-
vanje zelo majhnih predmetov, ali pa

Planiranje, organiziranje in 
izvedba popolne zaščite

Safexpert Vas bo sistematično vodil skozi
CE označevanje posameznih strojev in ce-
lotnih tovarn.
Varnostne potrebe se analizirajo,
rešitve pa lahko projektna sku-
pina učinkovito izvede tudi za zelo
obsežne projekte. Nevarne situacije in
nevarna področja se ovrednotijo in
dokumentirajo korak za korakom. Pro-
gram izdela poročila, ki vsebujejo
varnostno analizo, ocenitev tveganja,
stopnjo varnosti in tehnično doku-
mentacijo. Vaš "know-how" v zvezi z
varnostjo se dopolnjuje in je dostopen

Programska oprema za varnostni inženiring strojev in tovarn
Sick dopolnjuje svojo ponudbo na
področju varnosti tudi s programsko
opremo za varnostni inženiring
strojev in tovarn.
Verzija 3.1 sedaj v angleščini in nemščini.

za nove projekte. V vsakem tre-
nutku lahko pregledate vaš projekt
s pomočjo pregleda stanja. Eno-

stavne funkcuje iskanja poenostavijo izbor
izmed preko 1000 trenutno veljavnih stan-
dardov in direktiv.

Verzije:
l Basic
l Compact
l Professional A
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO: Optični senzorji Sick

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

Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

d.o.o., Novo mesto

Slika 6: Vrste priključkov: kabel pripeljan neposredno v senzor, 3- ali 4-pinski M8
konektor (razvrstitve za različne tipe optičnih senzorjev WTB 140) in funkcije
posameznih pinov konektorja

p r e d m e t o v
pred motečim
ozadjem. Ra-
zlog za izbor
so lahko tudi
majhne dime-
nzije, teža, ko-
nstrukcija, na-
čini priključit-
ve (različni
priključki) in
montaže.
Ne nazadnje
pa je tudi za-
radi cene no-
va serija optičnih senzorjev W140 posebej primer-
na za sisteme za pakiranje, transportiranje (trans-

portni trakovi), skladiščenje, sestavljanje v elektronski industriji, za sisteme za manipu-
lacijo in sestavljanje…
Še posebno na področju transportiranja in skladiščenja blaga bo nova serija optičnih
senzorjev W140 odprla nova področja uporabe miniaturnih svetlobnih tipal na osnovi
njihovih velikih dometov. A

Slika 7: Simboli in pomen
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Predvsem je vse več elektronske opreme,
ki je vse bolj povezana v mreže. Povečuje
se gostota in s tem občutljivost vezij. 

Medtem, ko so motorji  in generatorji pre-
nesli brez škode energije 1 kWs, releji, tu-
ljave in elektronke 1 mWs, je pri občutlji-

vih polprevodniških kompo-
nentah meja varnega obrato-
vanja le okrog 1
µWs.

Kako  strela
vpliva na 

elektronsko
opremo ?

Strela je razelek-
tritev med atmos-
fersko elektrino
in zemljo oziro-
ma objekti na
njej. Po moči je
lahko zelo razli-
čna: 80% uda-
rov ima tokove
do 20 kA, 1%
pa večje od 60
kA. Tok v nekaj
mikrosekundah
naraste na te-
mensko vrednost
in nato nekaj de-
set mikrosekund
upada. Zaščitne
elemente testira-
jo s standardni-
mi udarnimi va-
lovi, ki jih opiše-
mo s temenskim
tokom, časom
naraščanja in
časom upadan-
ja na polovico.
Grobe  zaščitne
elemente  testira-
jo z udarnim va-
lom 10/350 µs,
ostale pa z 8/

PP
oletje je tu in z njim poletne radosti in skrbi. Tu so nevihte, strele in
strah pred uničeno elektronsko opremo. Za marsikoga, ki skrbi za
avtomatizacijo procesov, prenos podatkov in ostale napredne

tehnologije, je poletje čas grobih udarcev po žepu. Zato najbrž ne bo
narobe, če kratko in jedrnato ponovimo nekaj osnov za učinkovito pre-
napetostno zaščito.

Avtor: A. Kaferle, univ. dipl.ing., ALKATRON d.o.o. Novo Mesto 

PRENAPETOSTNA
ZAŠČITA
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Slika 2: Vse vhode direktno ali preko prenapetostnih
odvodnikov zvežemo na skupno točko, ki je ozemljena.
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Slika 3: En sam nezaščiten vodnik pripelje v sistem tok,
ki steče v zemljo preko vseh ostalih odvodnikov. Ščite-
nega področja ni več.

/20 µs. Prvi ima okrog 200 krat večjo
energijo od drugega pri istem toku!

Energija se prenaša na naše naprave  na
naslednje načine (slika1): 

a: ohmski vpliv povzroči padec napetosti
na upornosti ozemljitve, ko skoznjo
steče tok strele. Ta vpliv je običajno
najmočnejši;

b: induktivni vpliv povzroči inducirana
napetost v zankah, ki so vzporedne s
smerjo toka;

c: kapacitivni vpliv povzroči tok skozi
kapacitivnost med vodniki, ki so na
različnih, hitro spreminjajočih se poten-
cialih.

Česa ne moremo storiti ?
Udara strele ne moremo preprečiti. Lahko
ga le s pomočjo strelovodov usmerimo po

Slika 1:  Vplivi strele na elektronske  naprave.
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manj škodljivi poti v zemljo. Ozemljitvene
upornosti ne moremo poljubno zmanjšati.
Zato moramo pri  običajnih tokovih udara
(nekaj kA do okrog 200 kA) računati na
razlike potencialov v okolici udara nekaj
kV do spoštovanja vrednih nekaj sto kV.
Tako trdi fizika.

Kaj pa lahko storimo ?
Princip prenapetostne zaščite je pravza-
prav zelo enostaven. Vse dovode do
naprave oziroma objekta, ki ga ščitimo,
moramo spraviti na isti potencial. To
pomeni, da jih moramo povezati med
sabo z dovolj debelo žico. Če res nobe-
nega ne izpustimo, potem ni več važno,
na katerem potencialu se naprava naha-
ja, saj do razlike napetosti med vhodi ne
more priti. Tako pravi standard, predvsem
SIS IEC1024-1, v katerem je precej
uporabnih napotkov, kako naj bo izvede-
no izravnalno povezovanje, pa tudi kako
naj bo izdelana strelovodna napeljava.

Vodovodno in toplovodno napeljavo, ar-
maturo zgradbe in vodnike, ki niso pod
napetostjo, povežemo neposredno. S po-
vezovanjem v zvezdo minimiziramo vpliv
padcev napetosti na povezovalnih vod-
nikih. Za vodnike pod napetostjo pa mo-
ramo uporabiti ustrezno dimenzionirane
prenapetostne odvodnike, ki zagotavljajo
čim manjšo upornost  v trenutku udara in
čim večjo upornost med normalnim delo-
vanjem (slika 2). Slika 3 ilustrira, zakaj
postane zaščita neučinkovita, če ne zašči-
timo vseh vhodov.

Elementi za prenapetostno 
zaščito

Kot odvodnik uporabljamo naslednje ele-
mente:
ll iskrišče je robusten element, ki zdrži

brez okvare tudi energijo direktnega

udara. Elektrodi sta obli-
kovani tako, da električni
oblok odvedeta navz-
ven, kjer ugasne. Za po-
moč pri gašenju so doda-
ne hladilne komore in po-
možna elektroda. Reagi-
ra v 100 ns in ima precej
veliko preostalo nape-
tost. Uporabljamo ga za
grobo zaščito, za njim
pa uporabimo vsaj še
eno stopnjo, ki je lahko
bistveno šibkejša.
Značilen predstavnik je
FLASHTRAB FLT 60-400,
proizvajalca Phoenix-
Contact, ki zdrži udarni
val 60 kA pri 10/350 µs
oziroma 100 kA pri 8/
/80 µs in zanesljivo ome-
ji napetost na 4 kV.

ll plinski odvodnik upo-
rabljamo za manjše na-
zivne napetosti, ali v
kombinaciji z varistorji,
ker ga sicer zaradi nega-
tivne U-I karakteristike
težko ugasnemo. Tudi ta
ima hitrost odziva pod
100 ns.

ll varistor je uporaben v
širokem spektru moči in
napetosti, je dokaj hiter
(< 25 ns), se pa zaradi
spreminjanja U-I karak-
teristike lahko začne pre-
grevati in sčasoma od-
pove. Zato potrebuje ter-
mično varovalko in indi-
kacijo napake.
Tipični predstavnik je
družina VALVETRAB pro-
izvajalca Phoenix-Con-
tact, ki zdrži udarni val
do 40 kA pri 8/20 µs.

ll supresor dioda je pol-
prevodniški element, ki
reagira hitreje kot v 1 ns,
zelo dobro reže napetost, ne prenese
pa velikih tokov. Uporabljamo jo pred-
vsem za fino zaščito signalnih vodov
do 60V, običajno v kombinaciji z varis-
torjem in plinskim odvodnikom. Na
sliki 4 je prikazanih nekaj tipičnih shem
zaščitnih modulov: a in b za ozem-
ljene in plavajoče signalne vode, c za
podatkovne vode (RS 232, 422, 485
...) in d za koaksialne in antenske vo-
de.

Nobeden od naštetih elementov ni idea-
len. Imajo različne lastnosti: eni so močni,
drugi pa hitri. Zato jih običajno kombini-
ramo. V napajalnih vodih standardi
določajo tristopenjsko zaščito, ki prena-
petost postopoma omeji na neškodljivo
vrednost in je usklajena s predpisi za ko-
ordinacijo izolacije. Na primer: iskrišče,
močan varistor in šibkejši varistor (slika 5
na naslenji strani). Tudi v merilnih, teleko-
munikacijskih in podatkovnih vodih

Slika 4: Večstopenjska prenapetostna zaščita tipičnih
signalnih vodov

Slika 6: Elementi za prenapetostno zašči-
to firme Phoenix-Contact.
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uporabljamo vsaj dvostopenjsko, če ne
trostopenjsko zaščito: plinski odvodnik,
varistor, supresor dioda. Nekaj elemen-
tov vidimo na sliki 6. 
Še enega elementa ne smemo pozabiti:

med posameznimi stopnjami morajo biti
dovolj velike impedance, ki zagotavljajo
pravilno porazdelitev energije. V napa-
jalnih vodih običajno uporabimo kar in-
duktivnost kabla, pri ostalih pa so zaradi

kompaktnosti dušilke
ali upori vgrajeni v
modul.

Zaključek:
Če skrbimo za elek-

tronsko opremo večje
vrednosti, je nesmisel-
no vsako leto na novo
tvegati uničenje siste-
ma, izgubo podatkov
ali izpad proizvod-
nje. Vsak sistem se da
učinkovito zaščititi. 

Principi so enostavni.
Izvedba pa žal zahteva nekaj znanja in
izkušenj, zato se posvetujte z izkušenimi
strokovnjaki, ki vam bodo znali svetovati,
kako čim ceneje napraviti dovolj učinkovi-
to zaščito.

1,5kV
2,5 kV

4 kV

6 kV

L1,2,3

PENPEN PE PE

GRO RO PM

kWh

GROBA VMESNA FINA

potrošnik

ZAŠÈITAPRENAPETOSTNA Prenapetostna zašèita
telekomunikacijskihpodatkovnih,

in signalnih vodov

NAPAJANJA:

U

Koordinacija izolacije po standardu IEC 664

> 10m
> 10uH
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> 10uH

> 5m
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zc  3
zc  2

zc  1zc  0
prenapetostne zašèitne cone

Slika 5: Tristopenjska
prenapetostna zašči-
ta potrošnika.
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Podatkovna mreža in napajalna mreža
imata celo vrsto kritičnih točk. Neupošte-
vanje le-teh ima lahko katastrofalne pos-
ledice. Prvič je to skupna ozemljitev. Oze-
mljitvene napake so odgovorne za ca.
80% vseh problemov na kabelskih mre-
žah. Pravilna ozemljitvena strategija je
zelo pomembna in jo je potrebno pravil-
no obdelati. Po drugi strani prihajajo iz
vtičnice razni problemi, ki lahko računal-
niško mrežo omrtvijo kot so npr. uničeval-
ne prenapetostne konice in razne prena-
petostne motnje, ki povzročajo izpade in
izgubo podatkov. Prav tako se pojavljajo
tudi napetostne prekinitve. Tudi tukaj išče-
mo jasne zaščitne koncepte. Pravilno ele-
ktrično napajanje obsega različna prob-
lematična področja, katerih rešitve so
standardizirane, vendar je obvladanje le-
teh v praksi nezadovoljivo. 
Katera pravila moramo torej upoštevati
pri 230V električnem napajanju? V bistvu
so to tri področja, katerih strategije mora-
mo obvladati.
1. Koordinacija izolacije po DIN/VDE

0110. Ta predpisuje, kako z inštaliran-
jem primernih zaščit preko celotne inš-
talacije, od glavnega razdelilca preko
podrazdelilcev do končne vtičnice,
izolacijo tako zaščitimo, da le-ta ni po-
škodovana ali uničena v primeru pre-
napetostnih konic. Prav tako s tem pre-
prečimo, da se v vzporedno položenih
podatkovnih linijah ne pojavijo induci-
rane napetosti in motnje.

2. Polaganje ločenih faz. Ločene faze za
AOP in kavne avtomate, označitev
AOP področij in polaganje posebnih
ozemljitvenih linij za AOP delovna me-
sta z več napravami.

3. Prenapetostna zaščita in električno
napajanje brez prekinitev. Tukaj gre
za strategijo optimalnega inštaliranja

mo, da zaščitna višina napetosti proti
zemlji ne presega 6000V.

ll Prenapetostni razred III, od podraz-
delilca do vtičnice. Z vgraditvijo izola-
cijsko zaščitnega elementa za 63/
/40A varovalko podrazdelilca dose-
žemo, da zaščitna višina napetosti
proti zemlji ne presega 4000V.
Slika 2 nam prikazuje takšno zaščitno
napravo. Montiramo jo na pritrdilno
lestev v omarici z varovalkami. Vsebu-
je dva zaščitna elementa proti zemlji.
S tem lahko varujemo dvopolni sistem,
oziroma z dvema elementoma en štiri-
polni sistem. Element se nadzira sam in
ima kontrolno lučko. 

prenapetostnih zaščit, zaščitnih filtrov
in UPS naprav.

Vsaka od teh treh strategij ima različen
cilj, ampak le vse tri skupaj nam dajejo
koncept pravilnega električnega napa-
janja v elektronski obdelavi podatkov.
Te strategije se ni težko naučiti. Na razpo-
lago imamo vse izdelke s tega področja,
v katere so moramo poglobiti in ki jih ni
težko inštalirati. Stroški zaščitnega kon-
cepta so nizki, zelo visoka pa je varnost
vaše računalniške mreže.

Koordinacija 
izolacije

DIN VDE 0110
predpisuje, kako
preko celotne ele-
ktrične inštalacije,
od glavnega raz-
delilca do končne
vtičnice garanti-
ramo izolacijsko
integriteto tudi v
primeru prenape-
tostnih konic. In-
štalacijska veriga
je razdeljena na
4 prenapetostne
razrede (slika 1):

ll Prenapetostni
razred IV, od
glavnega raz-
delilca do po-
drazdelilca. Z
vgraditvijo pre-
napetostnega
odvodnika, ki
je sposoben
odvesti udar
strele doseže-

Zaščita omrežij 
v elektronski obdelavi podatkov

Avtor:  Ludvik Vudler, Lumic d.o.o.

PP
probleme v računalniških mrežah lahko v 80 %-ih pripišemo napakam v ka-
belski tehniki. 230V-no električno napajanje je sestavni del te kabelske
tehnike in zaradi tega tudi zelo pogosto vzrok za sistemske napake,

prekinitve in uničenje strojne opreme. Zato velja pravilo: višja je stopnja raču-
nalniške mreže, toliko bolj občutljivo reagira ta mreža na napake v 230V
napeljavi. V prejšnjem prispevku so obravnavane splošne prenapetostne za-
ščite, v tem pa si bomo ogledali reštve za zaščito računalniške opreme.

UPS

UPS

UPS

230 V

PE

PE

PE

230 V

230 V

podatkovna linija

podatkovna linija

dvig potenciala

dvig potencialanapetostna
razlika

napetostne
razlike ni

izenaèitev
potenc.

prenapetostna zašèita
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ll Prenapetostni razred II, od vtičnice
do porabnika. Z vgraditvijo prenape-
tostne zaščite v vtičnico dosežemo, da
zaščitna višina napetosti proti zemlji
ne presega 2500V. Vtičnica z vgra-
jeno prenapetostno zaščito ima tako
dve funkciji, enkrat kot izolacijska
zaščita, drugič pa kot prenapetostna
zaščita naprave, o kateri bomo kasne-

je še spregovorili.
ll Prenapetostni razred I se nanaša na

izolacijsko sposobnost same el. na-
prave in predpisuje, da zaščitna višina
napetosti proti zemlji ne sme presegati
1500V. To dosežemo s primerno kon-
strukcijo elektronske naprave.
S temi ukrepi ne dosežemo samo izo-
lacijsko integriteto električne inšta-

lacije, temveč dosežemo, da
močne prenapetostne impulze
odvajamo že v vhodnem
področju stavbe in jih zatem
postopoma slabimo in odva-
jamo proti zemlji. S tem pre-
napetosti tako oslabimo, da ni-
so več dovolj močne, da bi po-
vzročile inducirane motnje v
vzporedno položenih podat-
kovnih kablih. Vendar izo-
lacijska zaščita ni prenapetost-
na zaščita v smislu varovanja
naprav, ker prenapetosti med
fazo in ničlo (vklopne motnje)
nezadovoljivo omejuje. Zara-
di tega moramo prenapetost-
no zaščito na primernem mes-
tu dodatno inštalirati. To po-
meni, da za zaščito izolacijske
integritete potrebujemo 2 za-
ščitna elementa: prenapetostni
odvodnik za zaščito proti uda-
ru strele v glavnem razdelilcu
in izolacijski zaščitni element v
vsakem podrazdelilcu.

Ločene faze
Vedno znova se mora ponavl-
jati, kar bi moralo biti samo po

sebi razumljivo: kavni avtomati in svetilke
ne smejo biti priklopljene na isto fazo kot
AOP. Velja pa tudi pravilo, da morajo biti
naprave ene delovne skupine (npr. raču-
nalnik in tiskalnik) priklopljene na vtičnice
iste faze (slika3 ). Ni dovolj, da med
vtičnicami različnih faz inštaliramo poten-
cialno izenačitev v podrazdelilcu na hod-
niku ali v kleti, PE-ji obeh vtičnic morajo
biti kratko sklenjeni. To kratko povezavo
vseh ozemljitvenih točk ene delovne
skupine imenujemo potencialno izena-
čitvena linija. Inštalacija le-te ne stane
skoraj nič, ima pa pogosto čudežno učin-
kovitost. Pomislite, da prenapetostni im-
pulz z naraščajočim časom nekaj mikro-
sekund in višino impulza nekaj kA-jev,
povzroči preko zeleno/rumene PE žice
napetostni padec ca. 1000V na meter. 
Torej: AOP faze in faze za kavne avto-
mate moramo polagati ločeno in primer-
no označiti, npr. AOP rdeče vtičnice s
"samo za AOP". Ostale vtičnice so bele
barve. AOP faze moramo polagate kot
TN-S mreže (3 žični sistem). Ne poskušaj-
te AOP-ja inštalirati na električne mreže s
klasično ničlo.

Prenapetost
Sedaj, ko smo z vgraditvijo odvodnika, ki
je sposoben odvesti udar strele v glavni
omarici in izolacijske zaščite v vsakem
podrazdelilcu dosegli izolacijsko integri-
teto električne mreže, bomo na AOP fa-
zah inštalirali prenapetostno zaščito.
Imamo 2 vrsti naprav za prenapetostno
zaščito električnih linij. Centralne in de-
centralne zaščitne naprave. Centralne za-
ščitne naprave imajo obliko varovalnega
avtomata in jih kot te inštaliramo na
montažno lestev, npr. za 16A varovalnimi
avtomati. Tipična pravila inštaliranja cen-
tralnih prenapetostnih zaščitnih naprav
so: separatni podrazdelilci za en AOP
prostor, električno napajanje v 19" oma-
rah, ali v vklopni omari. Centralno pre-
napetostno zaščitno napravo nam kaže
slika 2.
Prenapetostno zaščitne naprave ščitijo
pred prenapetostnimi konicami, ki jih
povzročajo nevihte (inducirane motnje ali
tako imenovane common mode motnje),
prav tako pa ščitijo pred prenapetostmi,
ki jih povzročajo razna vklapljanja. Te
konice se pojavijo med fazo in ničlo (nor-
mal mode motnje) in prihajajo izven hiše,
ali pa nastanejo pri nas v hiši pri vklapl-
janju induktivnih obremenitev kot so
svetilke, motorji, peči itd. Prenapetostno
zaščitne naprave se torej razlikujejo od

Slika 1: Koordinacija izolacije prenapetostne zaščite

Slika2

Slika4: Vtičnice rdeče barve za priklop AOP opreme

Prenapetostni
razred IV
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Zašèitni nivo: < 2500 V common-mode ( prenapet.razred II )
< 1200 V normal-mode ( 6 x Ur po VDE 0675, del 6 )

< 6000V

5 kA min. 5 kA min.

< 4000V < 2500V < 1500V

Prenapetostni
razred III

Prenapetostni
razred II

Prenapetostni
razred I

Glavni
razdelilec

Z.proti
streli

Pod-
-razdelilec

Centralna
prenapetostna
zašèita

Vzdr�ljivost
udarnega
toka

10 kA ( 5 kA min. ) kategorija C

5 kA min. kategorija C

1,5 kA min. k. D

Decentralna
prenapetostna
zašèita

Decentralna
mobilna
prenapetostna
zašèita

Linijska
zašèita

Šuko
vtiènica P.Z. P.Z. L.Z.P.Z.

Elektronska
naprava
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izolacijsko zaščitnih naprav po dodatnih
zaščitnih elementih med fazo in ničlo.
Prevzamejo pa prav tako funkcijo izo-
lacijske zaščite. Vendar izolacijsko za-
ščitne naprave ne morejo dovolj zaneslji-
vo ščititi aparatur pred prenapetostmi
med fazo in ničlo.
Vse centralne zaščitne naprave se nad-
zorujejo same. Če je naprava uničena
zaradi preobremenitve, je to stanje optič-
no prikazano. reobremenjena elektronika
bo avtomatsko odklopljena, vendar na-
petost za zaščitno napravo ostane. Tak-
šno nezaščiteno stanje lahko preko dveh
posebnih kontaktov javimo z alarmno na-
pravo. Vendar so prenapetostno zaščitne
naprave tako dimenzionirane, da je uni-
čenje zaradi prenapetosti skoraj nemo-
goče. Če inštaliramo zaščitne elemente
skupaj s FI stikali, lahko vklop prenape-
tostne zaščite povzroči izklop FI stikala,
zato je priporočljiva uporaba FI stikal, ki
prenesejo udarne tokove najmanj 3000
Amperov.

Kje?
Decentralne zaščitne elemente inštali-
ramo tam, kjer so porabniki priključeni na
električno napajanje (v pisarnah). Tipična
decentralna zaščitna naprava je rdeča
šuko vtičnica z vgrajeno prenapetostno
zaščito (slika 4). Prav tako kot centralne
zaščitne naprave se tudi te nadzirajo
same. V primeru preobremenitve zaščitna
naprava prekine električno napajanje,
stanje naprave pa je optično prikazano.
Imamo tudi decentralne zaščitne napra-
ve, ki niso vgrajene v vtičnico, imajo pa
enake lastnosti kot zaščitna vtičnica (slika
5). 
Tudi decentralne prenapetostno zaščitne

naprave nas ščitijo pred prenapetostnimi
konicami zaradi neviht in vklopnih pro-
cesov. Do sedaj smo izhajali iz tega, da
decentralne zaščitne naprave praviloma
inštaliramo samo na rdeče "samo za
AOP" faze. Če to ni možno, oz. so bele in
rdeče vtičnice inštalirane na isto fazo, se
pojavi problem, ko ni potrebno odvajati
samo prenapetostnih konic, ampak tudi
motnje na tej fazi priklopljenih naprav
(kopirni stroji, kavni avtomati, elektromo-
torji itd.). V tem primeru potrebujemo
kombinacijo med prenapetostno zaščito
in nizkopasovnim filtrom (EMI/RFI filter).
Ta naprava prepušča nizke frekvence,
visoke frekvence (MHz področje) pa
zanesljivo duši. S temi zaščitnimi naprava-
mi (slika 7) lahko ustvarimo tako imeno-
vana clean power področja in sicer tako,
da inštaliramo dve zaščitni napravi, med
njima pa inštaliramo rdeče vtičnice "samo
za AOP". Ta način zaščite uporabimo v
starih zgradbah in proizvodnih prostorih.
Imamo tudi decentralne zaščitne naprave
za vgradnjo v parapetne kanale (slika 6)
in mobilne naprave (podaljški) z ali brez
RFI filtra (slika 8).

UPS
K primernemu električ-
nemu napajanju v infor-
matiki spadajo tudi siste-
mi za neprekinjeno na-
pajanje UPS. Inštalira-
mo jih tam, kjer so
možne izgube podatkov
zaradi nenadne pre-
kinitve električne energi-
je, to je centralni raču-
nalnik AOP-ja in strežnik
v računalniški mreži.

AOP

bela faza

razsvetljava,
kavni automati,
kopirni stroji ...

samo za elektronsko
obdelavo podatkov!

priklop UPS
naprav

rdeèa faza

plava faza

P.Z. P.Z. P.Z.

AOP AOP

UPSUPSUPS

Slika 3: Ločevanje faz

Slika 5

Slika 6

Slika 8

Slika 7
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Prav tako je  UPS  pomemben   pri   vseh
razdelilcih z aktivno elektroniko. Imamo
tudi primere, ko je cela faza zaščitena z
UPS napravo, ker morajo biti vse naprave
zaščitene pred električnimi prekinitvami.
Priporočljivo je, da se v tem primeru ta
faza označi z "UPS" in drugo barvo, npr.

modro. Tipičen primer je CAD/CAM/
/CAE oddelek v podjetju, kjer se raču-
nalnik napaja iz UPS vtičnice, risalniki pa
iz rdeče vtičnice. Samo po sebi je razum-
ljivo, da morajo biti PE točke UPS vtičnice
in rdeče vtičnice med seboj povezane.
UPS naprave so sposobne napajanja iz
baterije ca. 10 minut. To zadošča, da sis-
tem zaključi delo. UPS naprava mora biti
opremljena s podatkovno povezavo z ra-
čunalnikom. Računalnik ima tako pregled
nad stanjem baterije, inštalirana program-
ska oprema pa skrbi, da v primeru preki-
nitve napajanja sistem zaključi s svojim
delom.

Fazit
Primerno električno napajanje v elektron-
ski obdelavi podatkov je sestavni del
pravilno delujoče računalniške mreže in
mora biti projektirano skupaj s projekti-
ranjem podatkovnih povezav. Moderna
in vedno bolj občutljiva  elektronika potre-
buje pravilno in zanesljivo električno na-
pajanje, sicer so težave vnaprej progra-
mirane. To dosežemo z inštaliranjem pre-
napetostnega odvodnika, ki je sposoben
odvesti udar strele, naslednji korak je po-
laganje ločenih faz za AOP in primerna
označitev, zatem pa inštaliranje prena-
petostne zaščite, ki je lahko centralna (v
podrazdelilcu računalniškega prostora)
ali decentralna, v prostoru kjer je priklop-
ljena strojna oprema (slika 10). Bližina
izvora motenj pri mešanih fazah zahteva
dodatno še inštaliranje zaščitnih naprav
proti motnjam. Povsod, kjer so možne
izgube podatkov zaradi prekinitve elek-
tričnega napajanja (npr. centralni raču-
nalnik, CAD naprava), moramo inštalirati
UPS naprave, ki nam omogočijo, da raču-
nalnik avtomatsko zaključi z delom.

100 A
varovalka

Glavni
razdelilec

Pod-
-razdelilec

AOP eta�ni
razdelilec

Vtiènica

Elektr.
kabel

Ozemlj.

Odvodnik
strele

Izolacijska
zašèita

AOP
delovno
mesto

Centralna
prenapetostna

zašèita

Decentralna
prenapetostna

zašèita
( šuko vtiènica)

Razsvetljava,
elektromotorji,
kopirni stroji...
( nezašèiteno )

63/40 A
varovalka

25/16 A
varovalka

A

Slika 9: Zaščita frekvenčnih pretvornikov

Slika 9a: Zaščita podatkovne linije

Slika 9b: Panelna zaščita pod. linij

Slika 10: Načrt idealne električne instalacije za AOP
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PROFIBUS se uporablja pretežno na niž-
jih nivojih avtomatizacijske piramide (sli-
ka 1). PROFIBUS sestoji iz palete medse-
bojno združljivih komunikacijskih rešitev.
Ustrezno možnim področjem uporabe so
na voljo tri oblike komunikacijskih rešitev:

ll PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message
Specification) nudi obsežne uporabne
možnosti. Glavno področje uporabe
najdemo na nivoju podatkovnih komu-
nikacij za omreženje avtomatizacijskih
enot, kjer je glavna zahteva prenos
velike količine podatkov. PROFIBUS-
FMS omogoča objektno in funkcijsko
usmerjeno izmenjavo podatkov.

ll Na nivoju komunikacij v polju, kjer se
zahtevajo zelo kratki odzivni časi, se
uporablja PROFIBUS-DP (Distributed
I/O). Z zelo visoko prenosno hitrostjo
podatkov do 12 Mbit/s je PROFIBUS-

DP primeren za komunikacijo med
avtomatizacijskimi komponentami in
perifernimi napravami.

ll Tretja rešitev PROFIBUS družine je
PROFIBUS-PA (Process Automation).
PROFIBUS-PA temelji na PROFIBUS-
DP z razširitvami, ki so prirejene za
avtomatizacijo procesa. PROFIBUS-PA
se uporablja zlasti v procesni tehniki,
določeni v IEC 1158-2, dovoljen je tudi
za eksplozijsko ogrožena okolja.

Izbor prenosnega medija in fizičnih vmes-
nikov je tisti, ki bistveno določa področje
uporabe komunikacijskega sistema [1,2].
PROFIBUS standard predvideva različne
možnosti prenosne tehnike, pri tem pa
ohranja enoten protokol.

ll Kabelska povezava v skladu z amer-
iškim standardom EIA RS 485.

ll Optična povezava za uporabo v
okoljih, ki so obremenjena z motjami,
kot tudi za povečevanje dosega pri
visokih hitrostih prenosa podatkov [3].

ll Lastnovaren prenos (Ex) po mednaro-
dnem standardu IEC 1158-2, kjer se
naprave napajajo preko mreže.

PROFIBUS protokol upošteva dve bistve-
ni zahtevi po dostopu do mreže:

ll Po eni strani  je za komunikacijo med
kompleksnimi, enakopravnimi avtoma-
tizacijskimi napravami (Master) potre-
bno zagotoviti, da vsaka od teh na-
prav v določenem časovnem rastru
dobi zadostno priložnost za izvajanje
svojih komunikacijskih nalog.

ll Po drugi strani je za komunikacijo med
kompleksno avtomatizacijsko napravo
in pripadajočimi preprostimi periferni-
mi napravami (Slave) potrebno ures-
ničiti ciklično izmenjavo podatkov v
realnem času, s čim manj vloženega
truda.

PROFIBUS princip zahteve za dostop do
mreže zato vsebuje "Token-Passing"
tehnologijo za medsebojno komunikacijo
aktivnih mrežnih naprav (Master) in
podrejeni "Master-Slave"princip za komu-
nikacijo aktivnih mrežnih naprav (Master)
s pasivnimi perifernimi napravami (Slave).
To kombinacijo označujemo kot hibridni
postopek zahteve za dostop do mreže.

"Token-Passing" tehnologija zagotavlja

PROFIBUS-PA 
za procesno komunikacijo

Avtor:  Jure �tangl univ.dipl.ing., Siemens d.o.o.

PP
ROFIBUS-PA je zadnji komunikacijski

protokol v razvoju PROFIBUS družine,

prirejen posebno za procesno industrijo.

Edino PROFIBUS družina komunikacij v polju

nudi enotno rešitev za avtomatizacijo proiz-

vodnje, stavb in procesa.

Slika 1: Področja uporabe različnih komunikacijskih rešitev iz družine PROFIBUS
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dodelitev zahteve za dostop do mreže, v
točno določenem časovnem okvirju. 

"Token" si lahko predstavljamo kot neke
vrste žeton. Aktivna naprava, ki poseduje
žeton ima prost komunikacijski kanal za
vspostavitev komunikacije. "Token" spo-
ročilo, poseben komunikacijski telegram
za posredovanje zahteve po dostopu do
mreže med aktivnimi napravami, mora
biti predan po vrsti vsem v nekem maksi-
malnem (z možnostjo parametriranja)
obhodnem času. "Token-Passing" posto-
pek se pri PROFIBUS-u uporablja le med
Master napravami.
"Master-Slave" postopek Master napravi,
ki ima v določenem trenutku pravico do
pošiljanja (ko dobi žeton), omogoča, da
komunicira z njej dodeljeno Slave napra-
vo. Pri tem ima Master možnost, da Slave-
u posreduje oz. od Slave-a prevzema po-
datke ali pa izmenjuje podatke z drugo
Master napravo.

PROFIBUS-PA 
za procesno avtomatizacijo

PROFIBUS-PA se uporablja specifično v
procesni avtomatizaciji [4,5]. Osnova
PROFIBUS-PA je PROFIBUS-DP, pri kate-
rem je bil razširjen standard EN 50170
Vol 2. V PROFIBUS-PA se poleg stan-
dardne prenosne tehnike RS 485 in optič-
nih vlaken prevzema tudi IEC standardi-
zirani prenos IEC 1158-2. Prenosna tehni-
ka IEC je dovoljena za uporabo v eksplo-
zijsko ogroženih okoljih. Podobno kot pri

4-20 mA dvožilni tehniki se tudi tu napa-
janje z energijo in prenos podatkov izva-
ja le s pomočjo dveh žil kabla. RS
485/FO in IEC prenosni tehniki se lahko
povezujeta z DP/PA Coupler ali DP/PA
Link povezavo. S tem je dana neprekinje-
na razširitev PROFIBUS mreže za upo-
rabo v eksplozijsko ogroženih področjih.

DP/PA Coupler ali 
DP/PA Link?

Za prehod prenosnega medija od
PROFIBUS-DP (RS 485) na PROFIBUS-PA
(IEC 1158-2) sta na voljo dve mrežni kom-
ponenti DP/PA Coupler in DP/PA Link
(slika 2). Njuna uporaba je odvisna od
zahtev aplikacije.

DP/PA Coupler ima naslednje naloge:
ll sprememba podatkovnega formata z

asinhronskega (11 Bit/znak) na sin-
hronskega (8 Bit/znak) in s tem pove-
zana sprememba hitrosti prenosa po-
datkov na 31,25 kBit/s. DP/PA Cou-
pler je z vidika Profibus Master
naprave viden kot "kabel" se ne pro-
jektira in torej ni logična enota,

ll napajanje naprav v polju,
ll omejevanje napajalnega toka z

bariero (za Ex uporabo).

Na voljo sta dve izvedbi DP/PA Coupler
povezave: 
Ne-Ex izvedba z napajanjem za maks.
30 naprav v polju in s strani Fizikalno-teh-
ničnega zveznega zavoda (Physikalisch

Technische Bundesanstalt - PTB) certifici-
rana Ex izvedba z napajanjem za maks.
10 naprav v polju za uporabo v conah 1
in 2.

DP/PA Link se sestoji iz največ 5 DP/PA
Copler (Ex- ali ne-Ex izvedba), ki je preko
vmesnika priključen na mrežo PROFIBUS-
DP. DP/PA Link naprava je Slave
nadrejeni PROFIBUS DP mreži (maks. 12
Mbit/s) in hkrati Master podrejenim PA
segmentom. Vsi PA segmenti skupaj tvo-
rijo logično mrežo. Vsota vseh naprav v
polju na eni DP/PA Link napravi je ome-
jena zaradi napajanja na največ 30.
DP/PA Link se uporablja pri visokih zahte-
vah po kratkem času cikla in večjem
številu priključenih naprav v polju. 

DP/PA Link nudi prednosti 
pri času cikla

Izmenjava podatkov pri PROFIBUS-DP
uporablja ciklični podatkovni promet. V
enem ciklu se prenesejo vse izhodne
vrednosti (ukazi) v naprave v polju in vse
vhodne vrednosti (merilne vrednosti) iz
naprav v polju. Na koncu lahko pride do
aciklične izmenjave podatkov z določeno
napravo v polju. V času cikla vsaka
naprava v polju izmenja najpomembne-
jše podatke z Master-jem. Dodatno sledi
dostop Master-ja do določene naprave v
polju, da bi se npr. zapisali podatki para-
metriranja ali prebrali parametri diag-
noze. Z dopolnilom enega cikla prenosa
z enim samim acikličnim telegramom so

Slika 2: Priklop naprav v polju s pomočjo DP/PA Coupler ali DP/PA Link vmesnikom
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zagotovljeni kratki, de-
terministični časi cikla
kot osnova za progra-
mske regulacije v nap-
ravi/sistemu za avto-
matizacijo.

Število naprav v polju
na PROFIBUS-PA seg-
mentu določa čas cik-
la mreže, to pomeni
časovni raster, v kate-
rem se izmenjavajo
procesni podatki z na-
pravami v polju. Čas
cikla mreže se lahko
določi s seštevanjem
cikličnih telegramov k
vsem napravam v po-
lju, kot tudi acikličnih
telegramov k določeni
napravi v polju (slika
3).

Pri napravah v polju, ki s sistemom za
krmiljenje SIMATIC izmenjavajo merilno
oz. nastavljeno vrednost s pripadajočim
statusom, znaša čas prenosa cca. 10 ms
na cikel. V primeru na Sliki 3 znaša čas
cikla: 4 x 10 ms + 10 ms = 50 ms.

Z uporabo DP/PA Link-a se preko mreže
PROFIBUS-DP na krmiljenje, kot je npr.
SIEMENS SIMATIC, podatki prenašajo v
telegramu ciklično ali
aciklično. Zaradi viso-
ke prenosne hitrosti
podatkov do 12
MBit/s pride pri tem
le do nebistvenih za-
kasnitev pri prenosu
podatkov (celo pri 30
napravah v polju na
DP/PA Link, največ 1
ms).

DP/PA Link ima do
maks. priključenega
števila naprav v polju
(30 naprav v polju na
DP/PA Link) enako
časovno obnašanje
kot DP/PA Coupler.
Odločilne prednosti
izhajajo iz struktur, pri
katerih so naprave v
polju porazdeljene
na več DP/PA Link-ov.
Pri hitrosti prenosa
podatkov 12 MBit/s

na nadrejenem PROFIBUS-DP-ju pride do
zakasnitve samo v območju največ 1 ms,
tako da ostaja čas cikla skorajda neod-
visen od števila naprav v polju. 

Pri 10 napravah v polju na DP/PA Link
znaša čas cikla na strani PROFIBUS-PA
segmenta cca. 100 ms, pri 30 napravah
v polju cca. 300 ms.

Zamenljivost s pomočjo 
PA profila

Parametre v napravi v polju lahko poraz-
delimo v 3 skupine (slika 4):
ll procesni parametri: merilne vrednosti

oz. nastavljene vrednosti in pripada-
joči status,

ll obratovalni parametri: merilno območ-
je, filtrirni čas, parametri alarma (javl-
janje, alarmne in opozorilne meje),

Slika 3: Primer izračuna časa cikla

Slika 4: PROFIBUS-PA zagotavlja možnost menjave naprave, brez spremembe funkcionalnosti, neodvisno od
proizvajalca.
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standardni parametri (oznake merilnih
mest, TAG),

ll parametri, ki so specifični za proizva-
jalca: npr. posebne informacije diag-
nosticiranja.

Parametre prve skupine ciklično ali acik-
lično bere oz. zapisuje krmilnik SIMATIC.
Parametri merilna vrednost in status so na
voljo v vseh merilnih napravah in so enot-
no kodirani (4 Byte IEEE format).

Parametre druge skupine lahko, če je
potrebno, aciklično bere oz. zapisuje
krmilnik. Del teh parametrov se z na-
pravami v polju izmenja preko funkcijskih
blokov v krmilniku, da se s tem omogoči
dostop do sistemov za upravljanje in
nadzor. (npr. vizualizacija alarmov na
SCADA sistemu).

Parametri, to pomeni s tem povezane
funkcije naprav v polju 1. in 2. skupine, so
določeni v PROFIBUS-PA Profile for Pro-
cess Control Devices PNO-ja [6]. Te funk-
cije naprav v polju so deloma obvezne,
deloma neobvezne. V kolikor se uporabi-
jo opcijske funkcije v napravi v polju,
morajo le-te ustrezati PA profilu.

Parametri tretje skupine so specifični za
proizvajalca. Aciklični dostop praviloma
poteka z osebnim računalnikom z name-
nom diagnosticiranja in nadzorovanja. V

izjemnih primerih lahko določene para-
metre iz te skupine bere oz. zapisuje
krmilnik.

S pojmom zamenljivosti razumemo skup-
no delovanje komponent (sistemi vodenja
in naprave v polju) različnih proizvajal-
cev v odprtem sistemu mreže na osnovi
razširjene določitve funkcij naprav in
komunikacijskih funkcij [2, 4]. Napra-
ve/sistemi za avtomatizacijo in računalni-
ki različnih proizvajalcev lahko preko
PROFIBUS-PA iz vseh naprav v polju
berejo / zapisujejo parametre, določene
v PA profilu, in na ta način vplivajo na
funkcije naprave v polju, ki so definirane
v PA profilu. Izmenljivost naprav v polju z
ohranitvijo funkcionalnosti ("Interchange-
ability") je dana, kadar se funkcije
uporabljajo v skladu s PA profilom.

PROFIBUS-PA, AS-Interface, 
HART in klasična rešitev 

v eni aplikaciji
PROFIBUS-DP omogoča optimalno pri-
lagoditev sistema vodenja SIMATIC
PCS7 na strukturo inštrumentov v polju. S
pomočjo enotnega sistema mreže
PROFIBUS-DP lahko povežemo podre-
jene mreže AS-Interface (aktuator/sen-
zor), naprave v polju (regulatorje, po-
gone,…), komponente decentralne peri-
ferije (ET200M z ali brez HART modulov)
ali naprave priključene na PROFIBUS-PA

z nadrejenim sistemom za avtomatizacijo
(slika 5).

Glede na konfiguracijo aplikacije,
zahteve po časovnem odzivu ali zahteve
po redundanci lahko na SIMATIC S7-
400 priključimo zgoraj omenjene kompo-
nente v polju na skupno ali na do 8 med-
seboj neodvisnih PROFIBUS-DP mrežnih
segmentov.

Veliko število obstoječih naprav v polju
(inštalirana osnova) lahko brez težav
vključimo v PROFIBUS strukture.

PROFIBUS-PA kot sestavni del
sistema vodenja

PROFIBUS-PA je sestavni del sistema za
vodenje procesov SIMATIC PCS7.
Popolna integracija vsebuje med drugim
parametriranje DP/PA-Link-a z napravami
v bližini procesa,  projektiranje naprav v
polju s centralnim sistemom inženiringa
ES (Enginering Station).
Sistem za vodenje SIMATIC PCS7 nudi
zlasti komunikacijo preko celotne hier-
arhije sistema vodenja in centralni inženir-
ing za vse sistemske komponente (funkci-
ja Routing).

Komunikacija med AS (Automation
Station) in napravami v polju na
PROFIBUS-PA poteka preko tako imeno-

Slika 5: Celovita rešitev mrež v industrijski avtomatizaciji
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vanih objektnih blokov v CPU-ju. Vhodi in
izhodi objektnih blokov "nadomeščajo"
podatke naprave v polju v CPU-ju in s tem
omogočijo dostop sistema za upravljanje
in nadzorovanje OS (Operator Station)
preko sistemske mreže. Projektiranje
objektnih blokov se izvaja preko central-

nega inženiring sistema ES. Tu se ustvar-
jajo konfiguracijski podatki za DP/PA-
Link in naprave v polju, ki se najprej nala-
gajo v DP/PA-Link-u in nato v napravah v
polju.

Spuščanje v pogon kot tudi diagnostici-
ranje naprav v polju s pomočjo pro-
gramske opreme (SIMATIC PDM, Proces
Device Manager) za parametriranje se
lahko po potrebi izvaja preko ES-a cen-
tralno ali PC/PG na PROFIBUS-DP lokal-
no.

Na CPU se lahko uporablja več PROFI-
BUS-DP vej za dostop na nivo v polju. Ker
so lahko vse komponente v polju, kot npr.
pogoni, decentralna periferija ali DP/PA-
Link, skupaj priključene na PROFIBUS-DP,
je olajšana prilagoditev inštrumentacije v
polju na lokalne danosti, npr. DP-veja na
določen logični del sistema.

Celoten spisek članov mednarodne orga-
nizacije PROFIBUS, vključno z njihovimi
produkti za PROFIBUS so dostopni na
spletu www.profibus.com.
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Standard za uspeh
Spopadanje z izzivi dinamičnega global-
nega tržišča zahteva, da imajo manager-
ji pravočasno dostop do ažurnih in za-
nesljivih informacij. FactoryLink 7, proiz-
vajalca USData je sistem, ki omogoča
razvoj rešitev za posredovanje proizvod-
nih informacij v realnem času. Je sistem, ki
zagotavlja uporabniku sledenje hitremu
tempu in gibanje v pravo smer. 

Factory Link je sistem vrste SCADA/HMI,
ki omogoča posredovanje procesnih
podatkov do proizvodnih in poslovnih sis-
temov (managerjev) na višjih nivojih
vodenja. Danes se srečujemo z nenehno
rastjo količine informacij, toda Factory-
Link z naprednimi funkcijami procesiranja
podatkov omogoča uporabniku dostop le
do relevantnih informacij, takrat in tam ko
jih potrebuje.

Uspeh z najnižjimi 
stroški posedovanja

Zniževanje celotnih stroškov posedovanja
(TOC, angl. Total cost of ownership) je
bistvenega pomena za vsako podjetje,
zato so strokovnjaki USData upoštevali ta
vidik pri razvoju sistema FactoryLink 7.
Sistem SCADA omogoča podjetjem raz-
voj rešitev z najnižjimi stroški integracije,
vzpostavitve sistema, uvajanja, vzdrže-
vanja, podpore in časom izpada. 

Številne nove in tehnološko-napredne
lastnosti prispevajo k umestitvi Factory-
Link 7 med sisteme SCADA z najnižjimi
stroški TOC:
l objektno-orientirana zasnova,
l uvoz zunanjih podatkov (npr.Excel), 
l več-nivojska Windows DNA arhitektu-

ra,
l "on-line" konfiguracija,
l povezljivost in podpora uveljavljenih

standardov ODBC, ActiveX, itd.,
l standard OPC (OLE for Process

Control) za podporo procesne komu-
nikacije, 

l integracija s sistemom Microsoft SQL
7.0.

Arhitektura
Sistem FactoryLink 7, zasnovan na opera-
cijskem sistemu Windows 2000, je razvit
na osnovi standardne Microsoftove arhi-
tekture porazdeljenih med-mrežnih apli-
kacij (DNA, angl. Distributed interNet Ap-
plications architecture). Je med prvimi sis-
temi SCADA, ki v celoti izkoriščajo vse
prednosti te arhitekture.

FactoryLink 7 - SCADA
z najnižjimi stroški posedovanja
Avtor: dr. Alenka �nidar�iè, univ. dipl. in�., INEA d.o.o., Ljubljana

V
sak dan se svet razvija hitreje. Poslovno us-

pešna so podjetja, ki ne sledijo le hitremu

tempu življenja, temveč se gibljejo tudi v

pravo smer. Zahteva se nenehno izboljševanje

kakovosti in hitro prepoznavanje procesnih prob-

lemov. Spremembe morajo biti enostavne in

učinkovite, za zagotovitev teh ciljev, pa morajo

ključni ljudje v podjetju dobiti prave informacije

ob pravem času (slika 1).

Slika 2: Arhitektura sistema FactoryLink 7

Slika 1: FactoryLink 7 povezuje, združuje in sporoča
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Windows DNA standard temelji na več-
nivojski arhitekturi, ki združuje tri različne
funkcije: uporabniški vmesnik, procesiran-
je podatkov in shranjevanje podatkov
(slika 2). V skladu s tem standardom je
FactoryLink 7 organiziran kot sistem odje-
malec-strežnik. Strežnik zagotavlja vse
funkcionalnosti za procesiranje podatkov.
Odjemalec pa zagotavlja funkcionalnosti
uporabniškega vmesnika za konfiguracijo
strežnika na eni strani, in podporo spreml-
janja in upravljanja s proizvodnimi proce-
si na drugi.
Microsoft SQL Server 7.0. je integriran s
sistemom FactoryLink s ciljem, da zago-
tovi napredne funkcionalnosti za shranje-
vanje podatkov. Zagotovljena je tudi pod-
pora široke palete ostalih relacijskih po-
datkovnih baz.

Windows DNA  standard prinaša številne
prednosti: 
l centraliziran razvoj aplikacij in vzdrže-

vanje,
l razširjanje informacij do različnih sku-

pin uporabnikov,
l skalabilnost, razširljivost in
l povezljivost.

Funkcije
Sistema FactoryLink 7 vključuje vse stan-
dardne funkcije SCADA sistemov:
l zbiranje (zajem) podatkov v realnem

času,
l procesiranje podatkov,
l procesiranje alarmov in dogodkov,
l uporabniško-definirana logika,
l dnevnik podatkov,
l procesiranje in doseganje podatkov v

zgodovini,
l statistična kontrola kakovosti (SPC),
l poročanje.

Sistem poleg standardnih funkcij zago-
tavlja tudi veliko število dodatnih vnaprej
vgrajenih funkcionalnosti, ki omogočajo
razvoj delujoče aplikacije v kratkem času.
Pomembno je tudi dejstvo, da FactoryLink
ni omejen samo na pred-definirane funk-
cionalnosti. Fleksibilnost sistema omogo-
ča tudi razvoj in prilagoditve sistema po
meri uporabnika. Fleksibilnost se kaže kot
možnost dodajanja novih modulov na
strani strežnika, možnost vključitve Acti-
veX kontrol na strani odjemalca in defini-
ranje skriptov za strežnika in odjemalca. 
V sistemu FactoryLink 7 govorimo o dveh
modulih (slika 3): 
l modul za konfiguracijo strežnika t.j.

Configuration Explorer in

l modul za razvoj uporabniškega vmes-
nika, t.j. Client Builder.

Zmogljiva konfiguracija 
strežnika

Strežnik je osrednji del sistema, ki zago-
tavlja vse funkcionalnosti sistema Factory-
Link. Zasnovan je na visoko-zmogljivi do-
godkovno orientirani arhitekturi. Vsebuje
interno podatkovno bazo realnega časa,
ki je skalabilna in omogoča hranjenje več
kot 2 milijona spremenljivk.
Configuration Explorer je okolje, ki pod-
pira konfiguracijo strežnika (slika 4).

Zagotavlja dostop do aplikacij Factory-
Link preko omrežja. Posamičnim uporab-
nikom omogoča dostop do večih strež-
nikov FactoryLink, večim uporabnikom pa
hkratno konfiguracijo enega FactoryLink
strežnika. Porazdeljen dostop se kaže v
znatnem povečanju produktivnosti pri ra-
zvoju aplikacije. 
Configuration Explorer, namenjen navi-
gaciji skozi FactoryLink aplikacije, je
podoben okolju Microsoft Explorer.
Uporabniško prijazni urejevalniki omogo-
čajo enostavno konfiguracijo FactoryLink
modulov. 

Slika 3: Client Builder in Configuration Explorer

Slika 4: Modul Configuration Explorer



AVTOMATIKA36 7/2000

AVTOMATIKAAVTOMATIKA SCADA SISTEMI - FactoryLink 7

Funkcija imenovana Tag Browser zago-
tavlja pregled vseh spremenljivk v sistemu
in podpira uporabo uporabniško-defini-
ranih filtrov. Spremenljivke je mogoče
dosegati preko Tag Browser-ja iz katere-
ga-koli urejevalnika v sistemu, kar zman-
jša čas vnosa in poveča inženirsko pro-
duktivnost.

Objektno-orientirani koncepti se kažejo
tudi v okolju Configuration Explorer.

Objektno-orientirani pristopi prinašajo
številne prednosti pri konfiguraciji in
razvoju aplikacije, kar vpliva predvsem
na produktivnost dela. Ponavljanja defini-
cij v konfiguraciji ni, zmanjša se število
napak in čas razvoja aplikacij. Poleg
tega zagotavlja tudi številne prihranke pri
vzdrževanju aplikacij.

Aplikacijski objekti omogočajo razvoj
aplikacij z uporabo knjižnice pre-defini-

ranih objektov, ki jih zago-
tavlja FactoryLink. Objekti
modelirajo objekte realne-
ga sveta in podpirajo raz-
lične vgrajene SCADA
funkcije, t.j. alarmiranje,
zbiranje in shranjevanje
podatkov, komunikacije.
Aplikacije FactoryLink je
mogoče razviti z enostav-
nim pristopom "primi-spu-
sti" željenih objektov v
aplikacijo.

Objekti, ki so vključeni v
aplikacijo, se konfigurirajo
ročno ali z uporabo uvo-
ženih podatkov iz zunan-
jih podatkovnih virov (Sli-
ka 5). Funkcija uvoza
podatkov omogoča po-
novno uporabljivost po-
datkov, ki so že definirani
v aplikaciji ali drugih zu-
nanjih virih. V primeru
uporabe podatkov iz zu-
nanjih virov, se lahko mno-

go objektov generira z eno sa-
mo akcijo, kar omogoča avto-
matski razvoj velikih aplikacij.  

FactoryLink omogoča definiran-
je lastnih aplikacijskih objektov
brez uporabe programiranja.
Vsak "ponavljajoči se del" apli-
kacije se lahko definira kot
objekt, ki se shrani v knjižnico.
To omogoča ponovno uporab-
ljivost objekta in zmanjša kon-
figuracijski napor.

Enostavno za razvoj 
uporabniških vmesnikov

Sestavni del FactoryLink odje-
malcev je zmogljivo orodje
imenovano Client Builder (slika
6), ki zagotavlja številne funk-

cionalnosti za razvoj uporabniških vmes-
nikov. Client Builder podpira integrirano
inženirsko razvojno in "run-time" okolje, ki
omogoča hiter preklop med razvojnim in
"run-time" okoljem. Tak pristop zmanjšuje
čas razvojnega cikla in omogoča hiter
razvoj uporabniških vmesnikov.

Client Builder zagotavlja množico funkcij
za podporo risanja in izvajanja animacij.
Ta funkcionalnost se uporablja za mod-
eliranje proizvodnega procesa. 

Vključuje naslednje funkcije:

l Obračanje in Zomiranje
Omogoča razvoj slik, ki so večje od fizi-
čne velikosti zaslona. V realnem času
(angl. run-time) lahko uporabnik uporabi
funkcijo obračanja objekta za premikanje
slike naokrog po ekranu in zoomiranje za
pregled prikazanih informacij.

l Več - nivojskost 
Objekti znotraj slike lahko pripadajo
različnim nivojem. Uporaba te funkcije v
realnem času omogoča prikazovanje ali
skrivanje objektov, ki pripadajo določe-
nem nivoju. Ta funkcionalnost se lahko
uporablja za prikaz različnih informacij
različnim uporabnikom, kar povečuje ja-
snost aplikacije. 

l Objektno-orientirana grafika
Vsak generiran objekt je mogoče shraniti
v knjižnico objektov, ki se lahko ponovno
uporabijo. V primeru spremembe definici-
je objekta v knjižnici, se spremenijo tudi
vse instance tega objekta v aplikaciji. Ta
funkcija prihrani veliko časa in truda pri

Slika 5 Razredi in objekti

Slika 6 Konfiguracija modula Client Builder
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razvoju in vzdrževanju
aplikacije.

l Standardne objek-
tne knjižnice

V okviru okolja Client
Builder se nahaja tudi
obsežna knjižnica gra-
fičnih in funkcionalnih
objektov. Uporaba vn-
aprej definiranih ob-
jektov omogoča lažji
in hitrejši razvoj apli-
kacij.

l ActiveX zbiralniki
(angl. ActiveX Con-
tainer)

Client Builder je Acti-
veX zbiralnik. To po-
meni, da lahko v apli-
kacijo vključimo polju-
bno ActiveX kontrolo.
Ta funkcionalnost omo-
goča dostop do ve-
likega števila pre-kon-
figuriranih funkcionalnosti drugih aplika-
cij.

l OPC odjemalec
Client Builder je OPC (OLE for Process
Control) odjemalec in omogoča aplikaci-
jam dostop do podatkov preko poljubne-
ga OPC strežnika (slika
7). 

l Alarmiranje, trendi
in vmesniki za pre-
gledovanje proces-
nih podatkov

Client Builder vključuje
standardni uporabniški
vmesnik za pregled
alarmov, trendov in po-
datkov skozi zgodovi-
no. Ti vmesniki zahteva-
jo minimalno konfigu-
racijo in omogočajo
uporabnikom dostop
do pravih informacij,
kadar jih le-ti zahteva-
jo. 

Uporabniško okolje
modula Client Builder
je prikazano na sliki
(slika 8).

Zaključek
FactoryLink je prisoten

v vseh pomembnih industrijskih panogah:
v avtombilski industriji, avtomatizaciji
stavb (gradbeništvo), elektonski industriji,
proizvodnji in distribuciji električne
energije, prehrambeni industriji, metalurš-
ki industriji, proizvodnji nafte in plina, far-
macevtski industriji, proizvodnji polpre-

vodnikov, na področju transporta in
varovanja okolja ter voda.

S preko 45000 instaliranimi sistemi
FactoryLink, v več kot 61 deželah, zago-
tavlja USData prave rešitve mnogim
vodilnim podjetjem v svetu. A

Slika 7:  OPC komunikacija s procesnimi napravami

Slika 8: Modul Client Builder
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NTEGRA BM je sistem za gradnjo inteli-
gentnih stavb, ki smo ga v sodelovanju s
partnerji razvili v Robotini in izhaja iz

desetletnih izkušenj pri gradnji inteligentnih
stavb. Sistem je del globalnega sistema za vo-
denje in spremljanje procesov INTEGRA in kot
tak povezljiv z vsemi moduli, ki med drugim
zajemajo vodenje proizvodnih procesov, vode-
nje vzdrževanja vodenje energetike, kontrolo
pristopa, protivlomno varovanje, protipožarno
varovanje, spremljanje proizvodnje in zago-
tavljanje kakovosti .

Avtor: Ivan Morano, in�., Robotina d.o.o., Izola

NTEGRA 
NN TT EE GG RR AA   BB MM   (( BB uu ii ll dd ii nn gg   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt ))

INTEGRA BM je celovit sistem, kar po-
meni da vključuje vso strojno opremo in
potrebna programska orodja, ki omogo-
čajo aplikacijo na konkreten objekt. Vsak
objekt je seveda unikat in kot tak zajet z
vsemi svojimi posebnostmi, vendar je zelo
pomembno, da ga rešujemo z uporabo
standardnih orodij, kar omogoča enos-
tavno nadgradnjo in dodelave. Sistem ak-
tivno inteligentno vodi praktično vse siste-
me v objektu:

l prezračevanje
l ogrevanje in hlajenje
l razsvetljava
l kontrola dostopa
l energetika (poraba, distribucija, koni-

ca…)
l protivlomno in protipožarno varovanje
l video nadzor
l dvigala, elevatorji
l tehnični plini, komprimiran zrak
l črpalke
l graraže
l kontrola delovnega časa
l poljubne ostale naprave

INTEGRA BM zajema zelo napredne
funkcije, kot so povezava na intranet in
internet, daljinsko upravljanje, prenos
sporočil in alarmov na GSM telefone, av-
tomatsko govorno javljanje in še veliko
drugega.

HARDWARE
Strojna oprema zajema dve veliki skupini
naprav: namenske in univerzalne.

Namenske naprave so tiste, ki so po-
sebej prilagojene in optimirane glede na
zahteve določenih sistemov v objektu.
Primer take naprave je krmilnik razsvetlja-
ve, ki po ustreznih protokolih krmili inte-
ligentne balaste na lučeh (ILCO). Na-
menske naprave med seboj komunicirajo
po protokolih LON in A! bus, možno pa
jih je prilagoditi tudi na druge standardne
komunikacijske vmesnike.

Univerzalne naprave uporabimo
tam, kjer so zahteve specifične in jih mo-
ramo unikatno reševati. Tu so navadno
vgrajeni programabilni krmilniki proizva-
jalca HITACHI ali pa krmilniki CYBRO, ki
so bili razviti v Robotini. Vse naprave so
medsebojno seveda povezane v mrežo.
Primer uporabe univerzalnih krmilnikov je
vodenje kotlovnic, klimatskih naprav in
črpalnih postaj.

Poleg krmilnih naprav so v sistemu upo-
rabljeni še osebni računalniki z vgrajeno
ustrezno programsko opremo in razne
naprave za posredovanje med človekom
in objektom (prikazovalniki, terminali,
stikala…)

SOFTWARE
INTEGRA BM je zgrajena z uporabo
najsodobnejših tehnologij in komponent
znanih svetovnih proizvajalcev, ki so kom-
binirana z ekskluzivnim sistemom za ob-
ravnavo podatkov in dogodkov.

Jedro sistema zahteva programsko okolje
MS WINDOWS NT 4.0 in ustrezno pod-
poro SQL serverja, medtem, ko uporabni-
ki lahko pridobijo podatke na praktično
kateremkoli operacijskem sistemu. Zelo
uporaben je tudi pristop z internetskim
brkljalnikom (explorer). Podprto je delo-
vanje v ethernet in drugih mrežah z
uporabo protokola TCP/IP. Dostop do

podatkov je drugim uporabnikom
omogočen preko ODBC.

Komunikacija s HW nivojem poteka veči-
noma preko OPC (ole for process con-
trol), ki se vse bolj uveljavlja kot edini
standarden vmesnik med procesnim in
programskim nivojem. Jedro sistema v
realnem času je vgrajeno v zelo zmogljiv
programski paket Wizfactory proizvajal-
ca Emation. Ostali elementi z jedrom
komunicirajo preko standardiziranih
postopkov in tako omogočajo popoln
pristop k trenutnim in arhiviranim
podatkom.

Programska oprema seveda omogoča
animirane grafične prikaze vseh sklopov
v realnem času, kot tudi obravnavanje
alarmnih stanj, dajanje navodil operater-
ju in prenos informacij vsem uprav-
ičencem. Poskrbljeno je za delo operater-
jev z različnimi pooblastili.

Skica 1: Shematski primer prostora
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SISTEM
Ker gre za  inteligentno vode-
nje objektov predstavlja pros-
tor osnovni gradnik sistema.
Vsak posamezen prostor (so-
ba, pisarna, …) je opremljen
z vsaj eno inteligentno napra-
vo. Število naprav je odvisno
od kompleksnosti prostora in
navzgor ni omejeno. Napra-
ve postavljamo tako, da so
lokacijsko skupne naprave
vezane na isti krmilni modul,
pri tem pa ni nujna funkcijska
sorodnost.

Na skici 1 si lahko pogle-
damo shematski primer pros-
tora. Vse te naprave lahko
krmili en sam sobni krmilnik.

Poleg prostorov so s svojo
inteligenco opremljene tudi
naprave, ki tipično ne spada-
jo v posamezen prostor (pri-
mer: priprava vode, toplotna
postaja…) pomembno pa
prispevajo k funkcionalnosti
objekta.

Svoje krmilnike imajo tudi naprave, ki so
namenjene dopolnilnim funkcijam objekta
(npr. štetje prehodov). Vse krmilne napra-
ve so povezane v mrežo ustrezne topo-
logije, ki omogoča optimalen izkoristek
kabla, v primeru, ko pa kabla ni na voljo

je povezava možna po drugih poteh
(preko napajanja, radijska povezava,
modemska povezava…).

Krmilna mreža je na primernih mestih
povezana na osebne računalnike in od tu
naprej v ethernet omrežje objekta, ki je
lahko povezano s svetovnim spletom.

TEHNIČNA PODPORA
Veliko energije smo vložili v to, da lahko
uporabniku zagotovimo ustrezno tehni-
čno podporo, ko želi zgraditi ali rekon-
struirati stavbo in mu pri tem vgraditi
določeno stopnjo inteligence. INTEGRA
BM je sistem, ki je podprt z ekipo
strokovnjakov, ki lahko vedno pomagajo
najti pravo rešitev.

PRIMERI
INTEGRA BM predstavlja najnovejšo
stopnjo tehnologije, ki smo jo razvijali
skoraj desetletje in je v sedanji obliki
vgrajena na nekaj poslovnih objektih in
kot taka predstavlja edini popolnoma
integriran sistem vodenja objekta, ki smo
ga zasledili na trgu.

Da kovačeva kobila ni vedno bosa,
dokazuje poslovna stavba Robotine v
Izoli.

V poslovni stavbi kjer ima sedež podjetje
Robotina d.o.o. je vgrajen sistem za
inteligentno upravljanje stavb INTEGRA
BM (Building Manager). Izgled SCADE
si lahko ogledate na sliki 1.

S sistemom za inteligentne stavbe uprav-
ljamo in nadzorujemo naslednje:
l Razsvetljavo, kjer je možen vklop/izk-

Slika 1: Izgled SCADE 

Slika 2: Izgled povezave med krmilnikom in uporabnikom preko interneta
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lop posameznih luči, regulacija svetil-
nosti, urnik vklopov/izklopov luči,
spremljanje kumulative posameznih
luči itd. 

l Temperaturno regulacijo, kjer se nad-
zoruje in upravlja s kotlarno (črpalke,
gorilci, nivo goriva v rezervoarju,
odprtost mešalnih ventilov itd.) , klimati
(kompresorska postaja) in prezrače-
vanjem kjer se regulira vrtljaje dovod-
nega in odvodnega ventilatorja z
frekvenčnimi pretvorniki .

l Nadzor dostopa, s katerim se beležijo
prihodi in odhodi, tako da imamo
vedno celoten pregled nad osebjem,
ki se nahaja v stavbi. Nadzira in
upravlja se tudi vrata parkinga in
vhodna vrata v objekt.

Sistem INTEGRA BM sestavljajo industri-
jski krmilnik Hitachi H252-C kateri izvaja
celotno upravljanje in nadzor, LCD barvni
touchscreen prikazovalnik EXOR in
Wizfactory SCADE. 

S celotnim sistemom upravljamo preko
Wizfactory for internet - SCADE. SCADA

ima dva nivoja nadzora in upravljanja. V
prvem nivoju lahko vsi uporabniki preko
intraneta vršijo vklope oz. izklope razsve-
tljave in upravljajo z temperaturno regu-

lacijo. Drugi nivo je namenjen nadzoru in
sistemskim nastavitvam SCADE. A

Slika 3: Prikaz trend-grafa temperature prostora preko intraneta
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Nemška kakovost...
...nizke cene!
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SCADA sistem za vodenje procesov

Control Techniques je predstavil novo
programsko opremo in dodatke, ki po-
enostavljajo konfiguracijo krmilja za svo-
jo sensorless vector control serijo pod

imenom Commander SE.  Tako Comman-
der SE pokriva celih 80% aplikacij z nas-
tavitvijo samo 10-tih ključnih parametrov. 
Nova programska dodatka SESoft in Qui-

ckey poenostavljata in-
stalacijo in uporabo
Commander SE prog-
ramja. Novi dodatek
omogoča nadzor mo-
torja med delovanjem,
kjer ga lahko preko
namenske serijske po-
vezave nadziramo in
po potrebi preko po-
sebnih ukazov tudi pos-
redujemo. 
Uporabljen je vmesnik
RS-485, ki omogoča
komunikacijo z večimi
enotami preko istih po-
vezav.

Informacije: PS d.o.o., Kalce

NNoovvoo  FFiieeddbbuuss  pprrooggrraammjjee  iizz  ppoonnuuddbbee
pprrooiizzvvaajjaallccaa  CCoonnttrrooll  TTeecchhnniiqquueess    

Informacije: PS d.o.o., Kalce

MiniMotor in MiniAx krmilje - optimalna
rešitev za prostorsko utesnjene aplikacije...

Control Techniques je ob svojem Mini-
Motorju ponudil še odgovarjajoči Mini-
Ax kontrolni servo modul. Par sestavlja
celovito poceni rešitev, ki jo odlikujejo tu-
di hitrost, enostavnost instalacije in zane-
sljivost. MiniAx je servo elektronika, ki
dimenzijam navkljub (samo 126 x 81 x
27.5 mm) ponuja popolno krmiljenje 3-
faznih brezkrtačnih motorjev v vseh štirih
kvadrantih. MiniAx je dobavljiv v dveh
verzijah (za tokove 5 ali 10 A), ki prene-
seta vhodne napetosti v obsegu 20-80
Vdc in 200% trenu-
tne tokove v trajan-
ju do 2 s. 
Preprosta zasnova
zagotavlja enostav-
nost uporabe. Con-
trol Techniques oce-
njuje, da v 90%
vseh inštalacij ne
bodo potrebne ni-
kakršne nastavitve
sistemov, v preostal-
ih slučajih pa jih bo
moč opraviti hitro in
enostavno.

Brezkrtačni MiniMotorji so na voljo v pe-
tih velikostih in dveh hitrostnih različicah-
3000 obr/min in 5000 obr/min. Razpo-
ložljivi navor je od 0.54 Nm do 1.4 Nm.
Majhna masa rotorja dovoljuje pospeške
do 1000 rad/s2. Tako MiniAx kot Mini-
Motor sta optimizirana za aplikacije, kjer
je prostor dragocen. MiniMotor ustreza
IP65 specifikacijam, ob tem pa mu lamini-
rana izvedba omogoča ugoden odnos
navor/inertnost v majhnem ohišju. A

A
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Opis tehnološkega procesa
Proces proizvodnje PVA lepil je večizdel-
čni šaržni proces z zelo široko paleto iz-
delkov. To je proces z večjim številom po-
ti, saj nastopa šest kompozicij, od katerih
vsaka obvladuje izvajanje ene šarže. Na-
daljnja značilnost procesa je visoka med-
sebojna sklopljenost posameznih kompo-
zicij, saj si le-te medsebojno delijo skupne
vire (dozirne poti). Število signalnih pove-
zav med procesom in sistemom vodenja
je okoli 360.

Ne glede na vrsto izdelka so osnovne
operacije tehnološkega procesa nasled-
nje:
l polnjenje disperzijske posode z osnov-

nimi komponentami, glede na tip izdel-
ka (komponente so emulzije, topila,
kalcit, voda in dodatki),

l dispergiranje,
l kontrola vzorca glede na zahtevane

tehnološke parametre ter korekcija šar-
že in

l praznjenje (izpust) šarže.

Najpomembnejši cilji uvajanja sistema
vodenja so bili večja ponovljivost, visoka
fleksibilnost, boljši nadzor in vodljivost,
višja zanesljivost obratovanja, boljša do-
kumentiranost, povečanje produktivnosti
ter podpora prenovi organizacije dela.

Vodenje procesa
Standard za vodenje šaržnih procesov
S88.01 [2] določa tri vrste vodenja:
osnovno vodenje (basic control), postop-
kovno vodenje (procedural control) in ko-
ordinativno vodenje (coordinative con-
trol). Poleg tega standard definira recep-
te, ki nam ponujajo fleksibilnost pri dolo-
čanju zaporedja izvajanja posameznih
elementov postopkovnega vodenja in nji-
hovega parametriziranja.
Osnovno vodenje služi za doseganje in
vzdrževanje določenega stanja procesa
ali procesne opreme. Tukaj nastopajo pe-
riodično diskretno ali sekvenčno krmiljen-
je, blokade, regulacije, nadzor in alarmi-
ranje ter zbiranje podatkov. Osnovno
vodenje se izvaja na nivoju tehnoloških
naprav. Vse blokade nastopajo kot del
postopkovnega in koordinativnega
vodenja. Vse vodenje, ne glede na to ali
gre za lokalno ali daljinsko ter za ročno
ali avtomatsko, se izvaja iz komandne
sobe. Lokalno-ročno je mogoče voditi vse
motorje s pomočjo stikal na signalnih
omaricah. Daljinsko-ročno je mogoče
voditi vse ventile in lopute preko sistema

vodenja (preko operaterskega pulta in
preko ukazov na tehnoloških shemah).
Slika 1 prikazuje osnovno tehnološko
shemo procesa na nadzornem sistemu.
Daljinsko-avtomatsko so naprave vodene
preko ukazov iz postopkovnega vodenja.

Postopkovno vodenje usmerja urejeno
zaporedje akcij na napravah (čez
osnovno vodenje) zaradi izvajanja pro-
cesno usmerjene dejavnosti. Standard
S88.01 predvideva štiri nivoje dekom-

pozicije postopkovnega vodenja, z
možnostjo redukcije na manjše število
nivojev. Mi smo v tem projektu uporabili
dva nivoja, in sicer nivo procedure in nivo
operacije, in sicer zato, ker proces ne
zahteva zelo velike fleksibilnosti. Poleg
tipičnega postopkovnega vodenja se v
tem segmentu izvajajo tudi blokade, in to
kot vezane sekvence ukazov osnovnemu
vodenju ter kot pogoji za prehode stanj in
vzroki prehodov stanj posameznih
postopkov.

SS
odelovanje med Institutom Jožef Stefan in podjetjem
MITOL, d.d., iz Sežane, uspešno traja že nekaj let. V tem
času je bila izvedena študija [1], ki je podala pregled

možnosti za računalniško vodenje glavnih tehnoloških pro-
cesov v tovarni, ter projekt računalniške avtomatizacije
proizvodnje talilnih lepil.
Septembra 1997 se je začelo izvajanje projekta računal-
niškega vodenja proizvodnje PVA lepil. Razvojna dela v
sklopu projekta je sofinanciralo MZT. Sistem vodenja so zas-
novali sodelavci Odseka za računalniško avtomatizacijo in
regulacije Instituta Jožef Stefan v sodelovanju s strokovnjaki
podjetja MITOL. Pri tem so aktivno sodelovali tudi bodoči
uporabniki sistema vodenja. Izvedbo sistema vodenja je
opravila razvojna ekipa, v kateri so bili sodelavci Instituta
Jožef Stefan in podjetja INEA. Sistem vodenja je bil uradno
predan v uporabo konec lanske pomladi.

Avtor: Giovanni Godena, Institut Jo�ef Stefan

SSiisstteemm  vvooddeennjjaa  
pprrooiizzvvooddnnjjee  PPVVAA  lleeppiill

Slika 1: Tehnološka shema procesa
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Stanja operacij
so začetno, za-
ganjanje, obra-
tovanje, zaklju-
čeno, zadrža-
nje, zadržano,
nadal jevan je ,
ustavljanje, usta-
vljeno, prekini-
tev, prekinjeno.
Ob startu recep-
ta se stanja vseh
operacij posta-
vijo na začetno,
torej je ukaz re-
set impliciten.
Ob ukazu start
(zagon operacije izven recepta) se
operacija takoj postavi v stanje zagan-
janje, v katerem se izvrši testiranje pogo-
jev za zagon operacije in morebitna
korekcija parametrov. Nato operacija
preide v stanje obratovanje. Eksplicitni
ukazi (dostopni uporabniku med izvajan-
jem operacije) so zadrži, nadaljuj, stop,
prekini. Pri tem ukazi prekini za vse
operacije zahtevajo še dodatno
potrditev, da bi se izognili njihovi zmotni
uporabi. Poleg naštetih ukazov nastopa
še ukaz potrditev (začetkov in koncev
določenih akcij v sklopu operacij), ki ga
pa ne prikazujemo v sklopu splošne
tabele prehajanja stanj, temveč se obrav-
nava od primera do primera pri
posameznih operacijah. Način prehajan-
ja stanj je polavtomatski: prehajanja stanj
operacij se izvršijo ob izpolnjenih pogo-
jih prehoda in ob potrditvi operaterja.
Tabela 1 prikazuje matriko prehajanja
stanj operacije. Pri tabeli so prikazani
samo prehodi, ki jih povzroči ukaz oper-
aterja. Ob nastopu izjemnih situacij pride
do avtomatskega prehoda v stanje
zadržanje. Med stanji določenih operacij
iste šarže obstajajo določene pogojne in
vzročne (propagacijske) relacije, ki
služijo koordinaciji njihovega izvajanja.

Koordinativno vodenje skrbi za medsebo-
jno sinhronizacijo posameznih operacij
različnih ali istih šarž. Pri tem gre pred-
vsem za upravljanje in arbitražo alokaci-
je skupnih virov. Koordinacijo izvajajo
posebni postopki, in to upravljalci in arbi-
tri skupnih virov. Upravljalci skupnih virov
izvajajo procesne aktivnosti nad skupnimi
viri, in to na zahtevo operacij. Po drugi
strani pa arbitri dodeljujejo vire operaci-
jam, nakar le-te same izvajajo nad njimi
procesne aktivnosti. Stanja skupnih virov

so prost, dodeljen določeni operaciji,
nedoločeno (npr. po prekinitvi izvajanja
operacije, ki ji je bil dodeljen). V primeru
stanja nedoločeno vir ne more biti
avtomatsko dodeljen nobeni operaciji
temveč mu operater z ukazom mora
določiti novega lastnika.

Recepti predstavljajo mehanizem za
povezovanje operacij v določene struk-
ture (sočasno-sekvenčne) in njihovo
parametriziranje. Kot je že prej bilo
omenjeno, ta proces ne zahteva velike
fleksibilnosti, zato smo se odločili, da v
tem projektu uporabimo model, v katerem
procedura recepta vodenja (control
recipe procedure) vsebuje samo en nivo,
in sicer samo proceduro recepta.
Procedura vodenja naprav (equipment
procedure) pa vsebuje dva nivoja: samo
proceduro vodenja naprav ter operacije
naprav (equipment operation). Z drugimi
besedami to pomeni, da je uporabljen
model s fiksno strukturo recepta, oziroma,
da tehnolog lahko vzame določen
vnaprej strukturiran recept, določi para-
metre njegovih operacij, in ga naloži na
sistem vodenja. Koncept prikazuje Slika
2. Pred zagonom določenega recepta ali

med njegovim izvajanjem je mogoče
spreminjati parametre operacij, in sicer
brez gesla tehnologa (količina vode) ali z
geslom tehnologa (vse ostale operacije).

Med izvajanjem recepta je prav tako
mogoče ločeno od recepta zagnati
posamezno operacijo na določeni kom-
poziciji in to samostojno ali pa sočasno z
na tej kompoziciji delujočim receptom.
Operacijo dodajanja vode je mogoče
zagnati brez gesla tehnologa, vse ostale
operacije pa le po vnosu gesla tehnolo-
ga. Opisana lastnost dejansko pomeni
možnost spreminjanja strukture recepta
med njegovim izvajanjem.
Pri opisovanju strukture receptov smo
uporabili notacijo SFC (Sequential
Function Chart), ki je določena z standar-
dom IEC-848. Pri tem smo izpustili
oznake prehodov, saj vsi prehodi nastopi-
jo ko predhodne operacije pridejo v eno
od končnih stanj. Strukturo recepta
prikazuje Slika 3. Operacija Doziranje
vode je na tistih mestih, kjer nastopa
sočasno z operacijama Doziranje topil
ali Doziranje kalcita, narisana črtkano. S
tem smo označili lastnost, da se operaci-
ja doziranja vode izvede le, če to zahte-

Ukaz Start

Tabela 1: Tabela prehajanja stanj  operacij

Slika 2: Koncept receptov
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va njej sočasna operacija (doziranje topil
ali kalcita). Do te zahteve pride, če je
parameter operacije doziranja topil ali
kalcita, ki določa količino vode ob tej
operaciji, različen od nič. Zanka pri zad-
njem nastopu operacije doziranja vode
pomeni, da je število ponovitev operacije
poljubno (odvisno od odločitve operater-
ja). 

Operater starta recept za določeno kom-
pozicijo. Ukazi in stanja za recept so
enaki kot za njegove operacije, pri čemer
si prehodi stanj recepta in operacij
povezano sledijo. Tako na primer po
ukazu za start preide recept v stanje
zaganjanje, v katerem operater izbere
disperzijsko posodo. Nato recept preide
v stanje obratovanje, v katerem se izvaja-
jo operacije, kakor to določa struktura
recepta. Ob normalnem koncu izvajanja
vseh operacij znotraj recepta le-ta preide
v stanje zaključeno. Ob ukazu operaterja
zadrži recept preide v stanje zadržanje,
hkrati vse tekoče operacije preidejo v

stanje zadržanje. Ko vse tekoče operaci-
je preidejo v stanje zadržano, tudi recept
preide v to stanje. Če v stanju zadržano
operater izvede ukaz nadaljuj, recept
preide v stanje nadaljevanje, prav tako
vse njegove operacije preidejo v stanje
nadaljevanje. Ko vse operacije preidejo v
stanje obratovanje, tudi recept preide v to
stanje. Če v stanju zadržano operater
izvede ukaz stop, recept preide v stanje
ustavljanje, prav tako vse njegove
operacije preidejo v stanje ustavljanje.
Ko vse operacije preidejo v stanje ustavl-
jeno, tudi recept preide v to stanje. Slika
4 prikazuje operatersko okno za vodenje
preko recepta.

Pristop k razvoju
Filozofija pristopa k razvoju temelji na
principu, ki v našem okolju še ni splošno
sprejet. Le-ta zagotavlja visoko kvaliteto,
vendar zahteva tudi nekoliko večja začet-
na vlaganja. Bistvo je v zaupanju, da se
kvaliteta splača, da se zgodnji vložek v
kvaliteto kasneje obrestuje, da na koncu

pridemo pri manjšem riziku
do kvalitetnejšega in v
končni fazi tudi cenejšega
izdelka. Seveda pa se ni
vedno enostavno upreti
trenutni logiki čim nižje
cene, ki jo vsiljuje naš trg.
Ta logika ima skoraj vedno
za posledico nekvalitetne
izdelke, zamudno in drago
popravljanje napak ali
celo razvoj sistema na
objektu med zagonom,
zelo verjetno pa tudi
prekinitev proizvodnje ter
povzročanje škode na na-
pravah ali surovinah zaradi
napačnega delovanja ad-
hoc zgrajenih sistemov.
Ključni besedi tega pristo-
pa sta življenjski cikel in do-
mensko inženirstvo [3].

Življenjski cikel služi obvla-
dovanju kompleksnosti raz-
voja in uporabe sistemov
vodenja. Pri projektih izde-
lave računalniškega voden-
ja industrijskih procesov je
vedno prisotna določena
mera nedoločenosti tako
glede vsebine, kakor tudi
glede obsega del na pro-
jektu. Zato je programsko
(računalniško) intenzivne

projekte zelo rizično izvajati skozi mono-
litne projekte, sestavljene iz samo ene
obsežne faze, ki na koncu rezultira s
končnim izdelkom, pri čemer naročnik
šele takrat lahko spozna kaj bo oz. kaj je
dobil. Glavni problem je seveda v trans-
parentnosti razvojnega procesa. Pri
monolitnem izvajanju projekta med
samim izvajanjem procesa nimamo vpliva
na njegov potek in šele na koncu, ko
dobimo končni izdelek, dobimo prvo
informacijo o njegovi uspešnosti (ki je
seveda hkrati tudi zadnja). Zato razvojni
proces razbijemo na posamezne faze
življenjskega cikla, pri čemer ima vsaka
faza kot rezultat dokument, ki na
ustreznem nivoju podrobnosti opisuje sis-
tem, ki ga je treba izdelati. Z aktivnostmi
vodenja dobimo vpogled tako v stanje
vmesnega izdelka v kontrolnih točkah (ve-
rifikacija), kakor tudi možnost vpliva na
potek procesa med posameznimi kontrol-
nimi točkami (QA/CM). Razni standardi
se do določene mere razlikujejo glede na
faze življenjskega cikla in aktivnosti, ki se
med njimi izvajajo. Mi uporabljamo stan-
dard IEEE [4]. Tako so pri naših projektih
glavne faze življenjskega cikla analiza
potreb (ki rezultira s specifikacijo zahtev,
preliminarnim načrtom sistema vodenja
ter oceno stroškov izvedbe preostalih
faz), načrtovanje (ki rezultira s podrobn-
im načrtom sistema vodenja), programi-
ranje (ki rezultira z izdelano programsko
kodo) ter integracija in preizkušanje (ki
rezultira s sistemom vodenja delujočim v
skladu s potrebami uporabnika). Med po-
sameznimi fazami se izvajajo različne
aktivnosti, ki jih delimo, če se omejimo na
najbolj važne, na razvojne (le-te sovpa-
dajo s fazami), aktivnosti vodenja (zago-
tavljanje kvalitete in upravljanje s spre-
membami, verifikacija in validacija), aktiv-
nosti upravljanja ter aktivnosti uvajanja in
uporabe sistema vodenja. Ta pristop
zagotavlja visoko stopnjo obvladljivosti
kompleksnosti takega projekta, saj omo-
goča postopno napredovanje proti konč-
nemu rezultatu preko posameznih vmes-
nih rezultatov, ki jih je možno sproti verifi-
cirati in zagotavljati njihovo kvaliteto. Pri
tem so za kvaliteto izdelka najbolj kritične
zgodnje faze življenjskega cikla.

Domensko inženirstvo [5] rešuje problem
unikatnosti izdelkov oziroma težavnosti
ponovne uporabljivosti znanja in izdel-
kov, še posebej tistih iz zgodnjih faz živl-
jenjskega cikla, ki so tudi najbolj pomem-
bni. Domensko inženirstvo je posplošitev

Èrpanje
topil

Èrpanje
kalcita

Slika 3: Struktura recepta
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programskega inženirstva v okvirju neke
domene, sestavljeno pa je iz formalnega
razumevanja in sistematičnega ter zanes-
ljivega zajemanja in abstrahiranja infor-
macije o lastnostih in strukturi družine po-
dobnih izdelkov oziroma domene.
Omejitev na domeno sledi iz dejstva, da
ponovno uporabljiva informacija ni uni-
verzalna, temveč specifična za neko
domeno. Prav tako velja, da se informaci-
jo splača sistematično zajemati in
abstrahirati le, če je domena dovolj
kohezivna in stabilna. Bistvo domenskega
inženirstva je torej polnjenje baze znanja
o domeni, najpomembnejši elementi te
baze znanja pa so konceptualni model
domene, ponovno uporabljive kompo-
nente ter definicija razvojnega procesa.

Značilnost projekta je bila v doslednem
izvajanju aktivnosti vodenja (QA, CM,
V&V) v vseh fazah življenjskega cikla,
poudarek pa je bil na verifikaciji med
dokumenti iz posameznih faz življen-
jskega cikla. Še posebej dosledno je ver-
ifikacija izvedena med fazama načrto-
vanja in kodiranja, ki je bila izvedena kot
pregled kode s strani izvajalca pred-

hodne faze načrtovanja. Pregled se je,
posebej ob dejstvu, da je bil opravljen v
samo treh dnevih, izkazal kot izjemno
uspešen, saj se je med dosedanjim skoraj
enoletnim delovanjem pokazala ena
sama napaka nastala med kodiranjem (in
sicer po enem tednu obratovanja), kar
pomeni, da smo na teren prinesli izdelek
delujoč praktično v skladu z dokumenti iz
zgodnjih faz, ki pa so bili verificirani na
sestankih med načrtovalci in uporabniki
sistema. 

Tako so se med poskusnim obratovanjem
izvajale le manjše dopolnitve sistema, ki
na nikakršen način niso ovirale redne
proizvodnje, pa še te le v prvem mesecu
poskusnega obratovanja. Od junija
1998 do danes ni bil potreben niti en
vzdrževalni poseg. In vse to pri sistemu
katerega velikost je samo na nivoju kode
v PLK več kot 90 KSTEP.

Zaključek
Naročnik se je, tudi zahvaljujoč izjemne-
mu uspehu tega projekta, zavzemal za
nadaljnje sodelovanje, v smislu  celovite
rešitve  računalniškega vodenja fizičnega

in proizvodnega nivoja in to za vse pro-
cese v podjetju (PVA lepila,  talilna lepila,
polimerizacija). V tem smislu trenutno
teče projekt izvedbe analize potreb za
omenjeno celovito rešitev.
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Slika 4: Operatersko okno za vodenje z recepti
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TT
okrat vam  podrobneje predstavljamo baterije serije CLASSIC.
Kot smo zapisali že v prvi številki, so to klasične svinčene bate-
rije s tekočim elektrolitom. Baterije tega tipa so priznane kot

baterije z dolgo življenjsko dobo (do 25 let), vendar le ob pogoju,
da so pravilno uporabljene. Poglejmo si, kakšne so kapacitete, živ-
ljenska doba in namembnost baterij tipa classic. 

Avtor: Ale� Lazar, Gryps d.o.o.

SVINČENI AKUMULATORJI SONNENSCHEIN
Akumulatorske baterije serije Classic

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

Na voljo so tri poddružine Classic baterij:
OGi, OPzS in GroE. 

Baterije Classic - OGi
OGi baterije so namenjene za zasilno
napajanje pri proizvodnji in distribuciji
električnega toka, daljinsko vodenje in
nadzor, podatkovne sisteme, alarme, var-
nostno in zasilno razsvetljavo. OGi bate-
rije poznamo v dveh verzijah : 
l 12V bloki in 
l 2V celice, ki jih po potrebi sestavimo v

željeni sistem.  
Tehnične prednosti so preizkušena classic
tehnologija z uporabo tekočega elektroli-

ta, ki je že več deset let uspešna na trži-
šču, dolga servisna doba, ki omogoča
80% nazivne kapacitete po 8-10 letih,
preprosta montaža z uporabo vijakov,
baterije imajo majhno emisijo plinov in
majhno porabo vode. Poleg tega se lah-
ko baterije dostavijo nenapolnjene, tako
da nalijemo elektrolit tik pred uporabo in
tako ne pride do izgub zaradi skladiščen-
ja. Pri ciklični uporabi se življenjska doba
hitro manjša. Življenjska doba je 8 - 10
let. 

Baterije Classic - OPzS
OPzS baterije so narejene za ciklično

uporabo,  namenjene pa so za telekomu-
nikacije, za zasilno napajanje pri pro-
izvodnji in distribuciji električnega toka,
daljinsko vodenje in nadzor, podatkovne
sisteme, alarme, varnostno in zasilno
razsvetljavo. OPzS baterije poznamo v
dveh verzijah : 
l 12 V bloki  in  
l 2 V celice.  
Tehnične prednosti so preizkušena classic
tehnologija z uporabo tekočega elektroli-
ta, dolga servisna doba, ki omogoča 80
% nazivne kapacitete po 15 letih, pre-
prosta montaža z uporabo vijakov, poleg
tega pa imajo majhno emisijo plinov.
OPzS baterije je moč dostaviti nenapol-
njene, tako da nalijemo elektrolit tik pred
uporabo in tako ne pride do izgub zara-
di skladiščenja. Kapaciteta baterij je od
50 Ah do 12000 Ah, življenjska doba
pa 15 let.
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akumulatorske
baterije
SonnenscheinSonnenschein

Gryps d.o.o.
Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 (0)5 37 22 080
Fax: +386 (0)5 37 73 860

Podjetje iz skupine EXIDE

http://wwwhttp://www.gr.gr yps.siyps.si

toka, proizvodnjo in distribucijo
električnega toka, daljinsko vo-
denje in nadzor, podatkovne si-
steme, alarme, varnostno in za-
silno razsvetljavo. 
GroE baterije so na voljo samo
v obliki 2 V celic.  
Tehnične prednosti so preizku-
šena classic tehnologija z upo-
rabo tekočega elektrolita, dol-
ga servisna doba, ki omogoča
80 % nazivne kapacitete po
25 letih, preprosta montaža z
uporabo vijakov, imajo majhno
emisijo plinov. 

Tudi GroE baterije je moč do-
staviti nenapolnjene, tako da
nalijemo elektrolit tik pred upo-
rabo. Kapaciteta baterij je od
75 Ah do 2600 Ah, življen-
ska doba pa 25 let. GroE ba-
terij ne smemo uporabljati za
ciklično uporabo !

Toliko smo za vas pripravili o
baterijah CLASSIC. V naslednji
številki pa za vas pripravljamo
predstavitev baterij serije
CYCLIC. Predstavili vam bomo
namembnost teh baterij, življen-
sko dobo, tehnične karakteris-
tike in še kaj se bo našlo. 

Če pa želite še dodatne infor-
macije, nas pokličite po tele-
fonu 05/37-22-080 vsak de-
lovnik med 7. in 15. uro (Erik
Logar) ali pa obiščite našo
stran na Internetu na spletnem
naslovu http://www.gryps.si.

Baterije Classic - GroE
GroE baterije so namenjene
za telekomunikacije, za zasil-
no napajanje pri proizvodnji
in distribuciji električnega

Slika 1: Akumulatorske  bate-
rije Classic - OGi

Slika 2: Akumulatorske  bate-
rije Classic - OPzS

Slika 3: Akumulatorske  bate-
rije Classic - OPzS

Slika 4: Akumulatorske  bate-
rije Classic - GroE

A
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ZZ
adnje čase nimamo ravno pogosto prilo-
žnosti poigrati se s profesionalnimi me-
rilnimi inštrumenti najvišjega razreda.

Pri podjetju Belmet d.o.o., ki med drugim za-
stopa tudi Tektronixovo merilno opremo, so
nam posodili najnovejši logični analizator TLA
-714... Na žalost nam prostor v reviji ne dovo-
ljuje obsežnejšega prikaza, ki pa si ga boste
lahko ogledali na straneh Portala Si-InfoCen-
ter (http://www.avtomatika.com)...

Avtor: Branko Badrljica, revija Avtomatika

LOGIČNI ANALIZATOR
TLA-714  

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

ROŠKA 19, LJUBLJANA
TEL.: 01/2301-101

01/2301-178
FAX: 01/2301-234

IN MARIBOR
TEL.: 02/2297-280
FAX: 02/2510-140

HTE d.o.o. LjubljanaHTE d.o.o. Ljubljana

KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov vrhunske kakovosti, ki vam
omogočajo hitro in kakovostno servisiranje vseh vrst naprav (npr.fotokopirnih).
Poleg tega je na voljo tudi več vrst kovčkov ameriškega proizvajalca PLATT iz
najlona in polipropilena (POLNIH IN PRAZNIH!). Snap-on ročna orodja vam
zagotavljajo kakovost in učinkovitost!

VISOKO KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ

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

ORODJE, NAMENJENO
PROFESIONALNIM SERVISERJEM

tower, položenega vodoravno. Zaslon je bar-
vni TFT LCD, ločljivosti 800x600, na čelni stra-
ni sta tudi touch pad in tipke za upravljanje
(pravzaprav celotna PCjeva tipkovnica), sta
pa na voljo tudi priključka za zunanjo tip-
kovnico in PS/2 miško. Na prvi pogled je raz-
vidna Tektronixova skrb za podrobnosti, saj je
celotna CD enota zgledno tanka in praktično
vsebovana v podstavku, na katerega položi-
mo CD ploščo in vse skupaj potisnemo v raču-
nalnik, hočem reči, analizator. Tudi 2.5" trdi
disk je izveden zanimivo, saj je na posebnem
podstavku, ki ga lahko enostavno potegnemo
iz inštrumenta, seveda ne med delom.

Edina resnejša zamera z moje strani je pre-
reven LCD zaslon. Čeprav je vdelana grafična
kartica očitno prikrojena zmogljivostim LCD
zaslona, se mi zdi ločljivost 800x600 bist-
veno premajhna, slika na zaslonu pa premalo
kontrastna in preveč odvisna od zornega kota.
Šele priklop na zunanji klasični 15 inčni moni-
tor je bistveno spremenil stvari. TLA-724 ima
namreč tudi USB priključek, serijski in para-
lelni vmesnik, VGA izhod in PCMCIA vmesnik.
Gumbov za nastavitev svetlosti in kontrasta
slike oziroma posebnih programčkov za ta
namen nisem našel.

Programska oprema
TLA-714 sem dobil s prednaloženimi Win98.
Zelo hecno je, če poganjate logični analiza-
tor kot eno od aplikacij na "inštrumentu", na
katerem imate instaliranega še marsikaj druge-
ga, mogoče celo WinWord, simulator, razvoj-
no okolje ali kaj podobnega. 
Tu pa leži tudi glavna hiba omenjene zasnove;
deset minut za tem, ko sem vklopil TLA-724,
sem sesul sistem in že sem gledal v  vsem tako
zoprno in dobro znano sporočilce o progra-
mu, ki da je zagrešil "ilegalno operacijo".
Programje analizatorja je povsem v redu, le
Windowsi kot osnova vsega so mogoče pre-
malo zanesljivi.
Pol ure pozneje so postale očitne tudi pred-
nosti te rešitve. Ko sem recimo zbiral material
za tale članek, sem lahko enostavno slike
zaslonov prenesel skozi Windows vmesnik v
svojo mapo na disku, od koder sem jih presnel

Elektronika
TLA-714 je novejši član uspešne TLA-700 ser-
ije. Je pač prenosna verzija TLA-720. To mu
sicer zmanjšuje razširljivost, saj ni moč doda-
jati novih modulov po potrebi, vendar je cena
na ta račun nižja. Tako je le-ta primeren za
tiste, ki v dogledni prihodnosti ne načrtujejo
večjih razširitev zmogljivosti. Osrčje sistema je
v bistvu PC računalnik, seveda izveden v robu-
stni varianti. 
TLA-714 naj bi bil "prenosljiv", vendar je sled-
nje treba jemati z rezervo, saj stvar zanesljivo
tehta več kot 20 kg. Osnovne mere so pri-
bližno enake meram popularnega ohišja mini-
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na diskete. Ethernet vmesnik na žalost ni v
standardni opremi TLA serije, lahko pa ga
priklopimo v obliki posebne kartice.

TLA-714 torej uporablja Tektronixovo Magni-
VU tehnologijo, kar mu omogoča zajem do
200Ms/s v normalnem načinu in do 2Gs/s v
Magni-Vu načinu. V analizatorju je prostora
za dve kartici. V sposojenem primerku sta bili
digitalna kartica s 136-timi digitalnimi vhodi in
kartica digitalnega osciloskopa z dvema vho-
dnima kanaloma. Slednja je namenjena po-
drobnejšemu opazovanju zanimivih podrob-
nosti signalov, ki na digitalnih vhodih drugače

niso razvidne. Drugače
pa lahko uporabite tudi
kartice s 34, 68 ali 102
digitalnimi vhodi, ki po-
nujajo globino do 32
Mvzorcev po kanalu.
Osciloskopski moduli
so na razpolago v dvo
ali štirikanalni varianti
‘in s 500 Ms/s ali
1Gs/s. Vsi zajeti vzorci
imajo svojo 50-bitno
časovno kodo, s časov-
no ločljivostjo 500ps.

Bistvo MagniVu je de-
setkratno nadvzorčenje
signala (2 Gvz/s) z ze-
lo hitro vhodno enoto,
ki ima poseben 2Kb
predpomnilnik. Tako
zajete vzorce naprej
obdeluje elektronika,
preden gre v povprečju
do vsak deseti vzorec
naprej v večji pomnil-
nik. Zaradi tega lahko
recimo TLA-714 zazna
rob taktnega signala
na polovico nanose-
kunde natančno, čep-
rav so v glavnem pred-
pomnilniku vzorci shra-
njeni v 5 ns presledkih.
Enako je moč zaznati
stanja visoke imped-
ance, konfliktov na vo-
dilu itd. Tega podatka
sicer nikjer nisem našel,
a videti je, kot da Mag-
niVu zajema podatke z
več kot enim bitom po
kanalu. Analizator v
vsakem vzorcu "ve", ali
je ta logična ničla, en-
ka ali je v nedefinira-
nem področju... 

Če opazujete recimo
128-bitno podatkovno
vodilo in se v nekem
trenutku zgodi napaka,
vam lahko TLA-714 pri-
kaže natanko, katera
podatkovna linija od
128-tih je kriva za na-
pako zaradi prevelike
zakasnitve in tudi čas

zamude. Ker je osciloskopski modul povezan
v sistem, si lahko v času kritičnega dogodka
pogledate tudi natančno dogajanje na liniji in
si tako razčistite morebitne nejasnosti glede
narave napake.

Namesto osciloskopskega modula lahko na-
mestimo recimo generator vzorcev (64-kanal-
ni pattern generator), s katerim lahko vzbu-
jamo opazovano vezje. Lahko si celo privošči-
mo emulacijo vodila kakšnega procesorja ali
kakšnega drugega vezja (recimo FPGA čipa,
za katerega imamo VHDL model zapečenega
vezja in rezultate simulatorja). 

electronic
Brodišèe 7, IOC Trzin, SLO-1236 Trzin
tel: (+386)61/1623070, FAX: (+386)
61/16232208 sales@asystelectronic.si
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8 bit:

16/32 bit:

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

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

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

8 bit:

16/32 bit:

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

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

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

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

C-prevajalnikiC-prevajalniki

ProgramatorjiProgramatorji

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

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

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

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

iLA128 Logièni analizatoriLA128 Logièni analizator

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

8051, C1668051, C166
Let's Embed the World

SOFTWARESOFTWARE

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

Slika 1a: TLA-714 pripravljen za testiranje

Slika 1b: Pogled na priključke, CD enoto in osciloskopski modul

Slika 1c: TLA-714 Zadnja stran: priključki in šest ventilatorjev
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I/O kabli so naslednja stvar, ki me je pri Tek-u
navdušila. V najbogatejši izvedenki je vsak
kabel 36-žilni, ki poleg 32-tih signalov vodi
tudi dva taktna signala in dva signala za
maso obdana s pletenim žičnim oklepom, ki
ščiti signale pred motnjami in dobesedno daje
kablu videz kakšne nevarne kače. Kabel je na
razpolago v treh variantah:
l Prva je prej opisana in ima oznako P6434.

Značilnost te so konektorji proti ciljnemu si-
stemu, ki so sestavljeni iz parov žic pri-
ključkov (signal/masa), ki so vpeti v pose-
ben okvirček. Tega je moč odpreti in pre-

razporediti žile po želji.
Vsak kabel ima dva ko-
nektorja za dve skupini
od katerih vsako ses-
tavlja osem signalov,
en taktni vhod in devet
priključkov za maso.
Tak kabel priključimo v
ciljnem sistemu na na-
vaden iglični konektor,
kot jih lahko vidite na
osnovnih ploščah PC
računalnikov. 
l Druga je na videz
cenejša, ker pelje sig-
nale po navidez navad-
nem ploščatem kablu,
vendar ima na sebi ko-
nektorje dvojne gosto-
te, ki pa zahtevajo po-
sebne konektorje tudi v
opazovanem sistemu.
To je predvsem uporab-
no v aplikacijah, kjer si-
stem v razvoju nima na
razpolago dovolj pros-
tora za namestitev test-
nih konektorjev na tiska-
nino.
l Tretje izvedenke ka-
blov nisem videl, pa tu-
di na Tekovem Websi-
teu nisem uspel izbrska-
ti bolj določenih podat-
kov o njej.

Kakorkoli že, vse tri iz-
vedenke kablov imajo
praktično enake elektri-
čne karakteristike, vklju-
čno s časom propaga-
cije oziroma električno
dolžino, kot temu pravi-
jo pri Tek-u. To pomeni,
da lahko pri opazovan-
ju sistema uporabljate
hkrati vse tri vrste kab-
lov, ne da bi morali
upoštevati razlike ča-
sov potovanja signala
med njimi.
Kako lahko ob vseh mo-
tnjah in odbojih s skoraj
2m dolgim spletom ka-
blov opazujemo signa-
le, ki imajo lahko zelo
strme robove in frekven-
co čez 100 MHz? Pri
Tek-u navajajo, da ima

kabel na mestu priklopa v vezje proti masi
upornost 1MOhm in kapacitivnost samo 1.4
pF! Mislim, da so si pri preprečevanju odbojev
in presluhov v kablu pomagali s posebnim
vezjem v samem konektorju kabla. To pravza-
prav za uporabnika niti ni pomembno, pa ven-
dar je zanimivo...

Demo board
Ob TLA-714 sem dobil tudi demonstracijsko
tiskanino, ki je pravzaprav mali računalnik,
zgrajen okrog Motorolinega procesorja
MC683xx, ki je opremljen s konektorji za prik-

lop analizatorjevih sond. CPU lahko izvaja
različne demonstracijske programe, nameno-
ma pa so vdelali v napravo tudi vse tiste
napake in situacije, ki jih je najti pri vsakdan-
jem delu. Te je seveda brez ustrezne opreme
težko odkriti. Primeri so zelo slikoviti, vendar bi
mogoče lahko malo bolj povdarili sposobnost
TLA-7xx delati s sistemi z različnimi logičnimi
nivoji, od navadnega TTL-a, preko različnih
CMOS-ov, LVTTL, ECL itd...

Proženje
Proženje modulov je zgodba zase. Vdelani
prožilnik lahko sprogramiramo v skrajno enos-
tavnem skriptnem jeziku. Tako lahko sestavimo
pravi mali virtualni avtomat, katerega izhod
lahko sproži zajem signala na najrazličnejše
načine. Prožimo lahko vse ali samo določen
modul. Ne glede na visoko deklarirano
časovno ločljivost TLA-714 (500 ps!) lahko
prožimo skozi več modulov, ne da bi nas skr-
beli različni trenutki proženja v različnih mod-
ulih. Vdelani pomnilnik omogoča zajem do
1Mvzorca PRED trenutkom proženja, tako da
lahko vidimo tudi "nazaj skozi čas" dogodke
pred proženjem.   

Pri opazovanju procesorja je moč (za podprte
družine procesorjev) naložiti posebne kon-
verzijske tabele. TLA-714 vam lahko prikaže
dogajanje na višjem nivoju od logičnih nivo-
jev, saj lahko praktično v realnem času dobite
disassembliran kos programa, ki se je v času
zajema izvajal na procesorju! Seveda niso
podprte vse družine, vendar je izbira kljub
temu solidna in počasi narašča.

Moč vdelane PC platforme mu omogoča tudi
mnoge druge čarovnije. Med drugim lahko
instalirate ustrezno programje na domači PC,
ki ga lahko uporabite kot oddaljeni zaslon
TLA-7xx, če je le ta povezan v mrežo. Možni
so tudi različni statistični prikazi in inter-
pretacija zajetih podatkov.

V današnjem času, ko že mikrokrmilniki drvijo
na 100 MHz in več, so potrebna vse zahtev-
nejša orodja za lovljenje hroščev.
Pri takih frekvencah postajajo pomembne že
nanosekunde in časovne tolerance so vse
ožje. Kolizije na vodilih in podobne stvari lah-
ko povzročijo odpoved sistemov, ki so v labo-
ratorijih delovali navidez normalno. Take na-
pake je pri gotovih sistemih težko ali nemogo-
če naknadno popraviti brez posegov v tiskani-
no in/ali sprememb uporabljenih komponent.
TLA-7xx predstavljajo rešitve za te probleme,
ki ponujajo poleg surove hitrosti in natančnos-
ti tudi udobno in vsem tako dobro znano oko-
lje domačega računalnika.
TLA-7xx združuje prednosti obeh svetov. PC
združljivost mu daje fleksibilnost, posebne
rešitve v modulih pa časovno ločljivost, in moč
začetnega filtriranja in obdelave podatkov
med samim zajemom, katerim se s standardni-
mi komponentami na navadni PCI kartici nikoli
ne bi niti približali.
Na žalost nam prostorske omejitve v reviji pre-
prečujejo podrobnejši opis, zato vas vabimo,
da nas obiščete na portalu SI-InfoCenter, kjer
boste v AVTOMATIKE Online našli popolnej-
še podatke: http://www.avtomatika.com. A

Slika 2: Upravljanje s prstom po ”Touch padu”

Slika 4: Spremljanje izvajanja programa v ciljnem sistemu

Slika 3: Priključki za povezavo ciljnega sistema z analizatorjem






