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Hitrost in zanesljivost
Krmilniki družine SIMATIC S7-300 s PROFINET komunikacijskimi vrati

SIEMENS A&D vam ponuja širok spekter produktov (centralno
procesnih enot, distribuiranih vhodno izhodnih modulov, …), ki
omogoajo povezovanje prek PROFINET-a.
Obišite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/s7-300

SIEMENS

IMPRESUM in UVODNIK

Spoštovani,

Zaloba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si • web: http://www.hydra-co.si
tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070

AVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
GLASILO DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Odgovorni urednik:
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com
Glavni in tehnini urednik:
Dragan Selan • stik@avtomatika.com • tel. 059 010 949
Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA,
P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
stik@hydra-co.si • studio@hydra-co.si
Tisk: Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor

Tokrat se sreujemo na kar
dveh pomebnih dogodkih: na
konferencah AIG in DSI. Tako
ena kot druga sta pomembni
za napredek v industriji in
gospodarstvu. Prva na podroju avtomatizacije industrijskih in poslovnih procesov in s tem poveanju proizvodnje in zagotavljanju višje kakovosti izdelka ali storitve, druga pa z
novimi, boljšimi programskimi rešitvami na podroju
informatike. Pravzaprav bi lahko temu rekli tudi
avtomatizacija in s tem izboljšanje kakovosti poslovanja tako v gospodarstvu, kot v javni upravi. In ni
udno, da so organizatorji podnaslovili Dneve
slovenske informatike z geslom ”Z informatiko do
novih poslovnih prilonosti”.
Seveda se teme tudi prepletajo, saj ni industrijskega
procesa, zanesljive logistike ali zapletenega upravljanja poslovne ali zasebne zgradbe brez informatike.
Prav tako v obratni smeri: npr. dober poslovodski
program brez avtoamtiziranega zajema podatkov ni
prav veliko vreden. In tu vidimo povezavo med obema
konferencama, ki sta al celo ob istem asu!

D. Selan
gl.urednik

Urednik rubrike DAS:
doc. dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si
Predsednik Društva avtomatikov Slovenije:
prof.dr. Boris Tovornik • boris.tovornik@uni-mb.si
Cena 4,17 €, za celoletno naronino priznavamo 10% popust,
poštnina za SLO in DDV sta vkljuena v ceno, naklada do 3.000
izvodov. Vse pravice pridrane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalonika in vedno z
navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.
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PREMIUM - EPLAN Electric P8 – “VEDNO v OSPREDJU”
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

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

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari
Robotina d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper
e-mail: sami.ayari@robotina.si
Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor
sodobnih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor,
daljinsko upravljanje, HVAC
sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).

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

Brezplani oglas
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Beckhoff: novi relejski moduli
Informacije: Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

Relejski modul KM2604 poenostavlja montao v elektro
omarici, saj ima izhodni modul
KM2604 e namešene releje in
nam ni potrebno povezovati
izhodnih tranzistorskih modulov z izhodnimi releji. Tako
prihranimo as pri projektiranju in montai, omarica je
lahko manjša, skupni stroški
so manjši.
Ve na www.beckhoff.com ali
pri distributerju za slovenski
trg, podjetju Genera d.o.o.. A

Praktično usposabljanje
inštalaterjev
Informacije: Zvone agar, EZ komunikacijski izdelki d.o.o.

10. in 11. maja
pripravljamo redno dvo-dnevno
Usposabljanje za
inštalaterje telekomunikacijskih kabelskih sistemov.
Pri usposabljanju sodeluje Laboratorij
za sevanje in optine komunikacije in
Laboratorij za Telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Usposabljanje je namenjeno zaetnikom brez izkušenj, ki elijo pridobiti
znanje in spretnosti za delo z bakrenimi vodniki in kabli z optinimi vlakni.
Povzetek optinega dela praktinega
usposabljanja:
 tipi optinih vlaken in naini izdelovanja, eno in ve rodovna vlakna
 vrste kablov in naini izdelovanja,
ohlapna in tesna zašita
 inštalacijske tehnike in tehnike
polaganja v stavbah, kanalih, po
zraku in v zemlji
 uporaba sistemov za vleenje,
napenjanje in obešanje kablov
 naini priprave kabla za varjenje
ali montao konektorjev
 metode zakljuevanja konektorjev
na terenu, pig tail-i in uporaba e
zakljuenih kablov

 praktina montaa ST konektorja
na vlakno z metodo stiskanja in
lepljenja
 naini spajanja vlaken, trajni,
zaasni in razstavljivi spoji
 varjenje SM in MM vlaken z varilnikom, naini zašite zvara
 znailnosti varilnika, uravnavanje
po oblogi, uravnavanje po jedru,
nastavitve in odpravljanje napak
 mikroskopi, optini testerji (VFL),
iskalci ivega vlakna
 nastavitev reference pri fotometru
in primeri meritev
 prikaz meritve z OTDR in podrobna razlaga rezultatov
 zahteve in postopki za preizkušanje in dokumentiranje optine trase
 naini in postopki odkrivanja
napak
 varnost, kemini del nevarnosti,
laserji in opozorila pri delu z
vlakni
Teajniki bodo uporabljali OTDR AFL/
Noyes M200-K-QUAD z vgrajenim
kombiniranim SM in MM modulom,
varilnik optinih vlaken Sumitomo T39 z rezalnikom, kabelski analizator
DTX-1800 FlukeNetworks, LinkWare
program za urejanje merilnih rezultatov, posebna orodja Miller in Clausss
A
in drugo opremo.
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AIG 07 - Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Kongresni center
hotel Habakuk

AIG'07 - Avtomatizacija v
industriji in gospodarstvu
PROGRAM 5. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU za sredo 11.4.2007 - Kongresni center Habakuk, Maribor
Dvorana Minarik 09.00-10.15: Otvoritev konference
Pozdrav predsednika Društva avtomatikov Slovenije dr. Borisa Tovornika
Nagovor ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka in diskusija o strategiji razvoja avtomatizacije v Sloveniji
Voditelj diskusije: prof.dr.Stanko Strmnik
Dvorana Minarik
10.15-12.00: Plenarna predavanja
Voditelji:
1. Zupani Danijel, TRIMO d.d.: Problematika avtomatizacije in raunalniškega vodenja
2. Samo Ceferin, Marko Mandelj, Sinabit d.o.o.: Uvajanje proizvodnega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti v razlinih proizvodnjah
3. Alan Blight, GE Fanuc Automation Solutions SA (UK Branch): Benefits and issues related to redundancy
12.00-12.15: Premor in osveitev
Dvorana Minarik 12.15-14.15: Plenarna predavanja - nadaljevanje
4. Philipp Rieckborn, Siemens AG: Profinet - the open Industrial Ethernet standard for automation
5. Martin Feder, TAC AB: Building IT
6. Uwe Kloss, Omron European Manager for Automotive Industry:Omron in Automotive Industry
14.15-15.15: Premor za skupno kosilo v hotelu Habakuk za vse prijavljene udeleence konference
Dvorana Minarik 15.15-17.00: Predavanja izbranih lankov
Voditelji:
1. Marino Montani, Robotina d.o.o.: Proizvodna informatika kot kljuni dejavnik uspeha celovitih izboljšav
proizvodnih procesov
2. Blae Banko, Acroni, d.o.o.: Nartovanje sistema MES v obratu PDP v podjetju Acroni
3. Alenka nidarši, Metronik d.o.o.: Obvladovanje proizvodnih procesov z uporabo sistema MePIS v podjetju
Droga Kolinska
4. Toma Perme, zasebni raziskovalec: Zdruitev modelov razlinih stopenj v sistem digitalne tovarne
5. Gregor Kandare, IJS: Raunalniško podprto nartovanje programske opreme za postopkovno vodenje
6. Giovanni Godena, IJS: LiteBatch: orodje za vodenje šarnih procesov na PLK platformi
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AIG 07 - PROGRAM KONFERENCE

17.00-17.15: Premor in osveitev
Dvorana Minarik 17.15-18.45: Poster sekcija
Skupna predstavitev povzetkov lankov in diskusija z avtorji
Druabno sreanje za vse udeleence konference v Hotelu Bellevue ob 20.00 uri
(prevoz z vzpenjao od 19.00 naprej)

PROGRAM 5. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU za etrtek 12.4.2007 - Kongresni center Habakuk, Maribor
Registracija: 8.00-9.00
Dvorana Minarik:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

Dvorana Teply:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

09.00-10.00: Siemens d.o.o.
10.00-11.00: Metronik d.o.o.

09.00-09.30: Silon d.o.o.
09.30-10.00: ABB d.o.o.
10.00-10.30: PS d.o.o.
10.30-11.00: Exor Eti d.o.o.

Dvorana Voka:
9.00-12.00:
Študentska sekcija
Voditelja:
doc.dr.Peter Planinši
prof.dr.Rihard Karba

11.00-11.15: Premor in osveitev
Dvorana Minarik:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

Dvorana Teply:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

11.15-12.15: Sinabit d.o.o.
12.15-13.15: Miel d.o.o.

11.15-11.45: ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
11.45-12.15: Liko Pris d.o.o.
12.15-12.45: Inea d.o.o.
12.45-13.15: Telem d.o.o.

Dvorana Minarik 13.30-15.00:

Dvorana Voka:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference
12.15-13.15: Menerga d.o.o.

Okrogla miza - Izobraevanje avtomatikov in mehatronikov
po bolonjskem modelu

Voditelj: prof.dr.Karel Jezernik
Zakljuek konference in podelitev nagrad najboljšim študentskim prispevkom.

A

KEIHTLEY V SLOVENIJI
Ljubljana, 2. 4. 2007 - Podjetje BELMET MI d.o.o., eno vodilnih podjetij na podroju
prodaje merilnih instrumentov in opreme, je svojo e do
sedaj izredno široko paleto
dobaviteljev še razširilo z dogovorom o sodelovanju in zastopanju priznanega proizvajalca
testne in merilne opreme Keithley.
Na ta nain elijo v omenjenem

rizacijo znailnosti materialov,
sistemov za merjenje parametrov polprevodnikov in podobno.

podjetju obogatiti in razširiti ponudbo, ki se s tem razširja tudi na
podroja optoelektronike, nanotehnologije, sistemov za karakte-

Za ve informacij se lahko obrnete na podjetje BELMET MI
d.o.o. (public@belmet.si) ali obišete njihovo spletno stran www.
belmet.si oziroma stran proizvajalca www.keithley.com.
A
AVTOMATIKA 71/2007
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14. strokovni seminar
Optine komunikacije
Dragan Selan, Avtomatika

anuar 2007, Fakulteta za elektroniko in računalništvo, Ljubljana — Že v prejšnji številki
napovedan strokovni seminar Optične komunikacije je zbral množico zainteresiranih strokovnjakov iz različnih podjetij, ki se s komunikacijami ukvarjajo neposredno ali posredno. Optične komunikacije poznamo že vrsto let, novosti, izboljšave in tudi vedno nove tehnologije in materiali pa se pojavljajo dan za dnem, kar sicer velja tudi za napredek na celotnem
področju telekomunikacij.

J

Gostitelja seminarja sta bila prof. dr. Joko Budin in
prof. dr. Matja Vidmar. V uvodni besedi je prodekan fakultete, prof. dr. Franjo Pernuš povedal nekaj
besed o seminarju, ki se e vrsto let odvija na istem
mestu in tudi o pomenu optinih komunikacij, ki
narekujejo ritem razvoja
širokopasovnih komunikacij. Navzoe je pozdravil v svojem nagovoru tudi Matja Janša,
direktor Direktorata za
Matja Janša, direktor
Direktorata za elektronske komunikacije

elektronske komunikacije na Mi nistrstvu za
gospodarstvo RS.
Seminar je zelo uspešno
vodil dr. Boštjan Batagelj. Na seminarju se je
zbralo solidno število udePrireditev je uspešno
vodil dr. Boštjan
Batagelj

AVTOMATIKA 71/2007

Gostitelja prireditve - prof. dr. Joko Budin in
prof. dr. Matja Vidmar

leencev, saj je bila predavalnica 15 na Fakulteti za
elektrotehniko in raunalništvo v Ljubljani polna do
zadnjega kotika in v naslednjih letih bo verjetno potrebno razmišljati o kakšnem vejem prostoru.
Seminar je trajal tri dni, zvrstilo se je precej domaih
in tujih predavateljev. V mali predavalnici pa se je
predstavilo tudi nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z merilno opremo ali optinimi elementi. Predstavila se je
tudi zaloba Hydra & Co. z revijama Elektronika in
Avtomatika. Revijo Avtomatika so prejeli kot seminarske materiale tudi vsi udeleenci.
Podjetje AVEKTIS d.o.o. iz Ljubljane je predstavilo
merilno opremo, predvsem nove osciloskope. Tako

REPORTAŽA - SEMINAR OPTIČNE KOMUNIKACIJE

MSO serije 8000, ki zna enako dobro prikazovati analogne, za kar
uporablja 4 kanale, kot digitalne
signale, kjer ima na voljo 16 kanalov s pasovno širino 1 GHz in
vzor enjem 4 GSa/s. Z mnoico
opcij in dobro programsko opremo je MSO8104A odlino razvojno ali servisno orodje!

Prof. dr. Janez Bešter - Center odlinosti - komunikacijsko informacijske tehnologije

Optokon je eško-slovensko podjetje, ki prodaja elemente za optine komunikacije. Spojke, razdelilne letve, omarice, pa tudi razni
testerji optinih vodov na fizinem
in programskem nivoju. Njihovi
odjemalci so predvsem veja javna
in zasebna telekomunikacijska podjetja.

so predstavili cenovno zelo ugoden Agilentov (neko HP) DSO3062A dvokanalni spominski osciloskop s pasovno širino 60 MHz in vzorenjem 1 GSa/s. Veji brat je tako imenovani Mixed Signal osciloscope –

Optokonov nabor elementov
za optina omreja (komunikacijska omara)

Cenovno ugoden DSO3062A (slika zgoraj) in MSO8104A - Mixed
Signal Osciloscope (slika spodaj)

Optokon zastopa tudi japonskega proizvajalca YOKOGAWA
(na sliki optini reflektometer)

AVTOMATIKA 71/2007
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Optokon je tudi proizvajalec opreme za kabelska
optina omreja

V prvem delu seminarja Optine komunikacije, ki je
potekal v slovenskem jeziku, so nam slovenski predavatelji predstavili izobraevalne in strokovne teme, ki so namenjene zlasti dopolnjevanju, osveevanju ter razširjanju znanja. S tem so uvajali udeleence v drugi del.
V drugem delu, ki so ga v angleškem jeziku izvajali
vabljeni predavatelji iz tujine, so se udeleenci lahko
seznanili z zahtevnejšimi temami in poglobljenimi
vprašanji na ekspertni ravni. Vabljeni tuji predavatelji so bili priznani strokovnjaki z univerz, raziskovalnih centrov, velikih korporacij in podjetij, ki so
neposredno udeleena v raziskavah in razvoju.
Posebni del seminarja, ki je potekal preteno v popoldanskem asu, je obsegal kratka poroila razlinih avtorjev o razlinih temah. Z njimi so se udeleenci seznanili s stanjem, razvojem in problemi pri
uvajanju optinih komunikacij v Sloveniji.
Od slovenskih so bila s predavanji prisotna naslednja
podjetja: Iskratel, OptaCore, SmartCom, Optokon,
Fibernet, Avektis, Telekom Slovenije in seveda Fakulteta za elektrotehniko – Laboratorij za Sevanja in
Optiko.
Od pomembnejših tem,
od katere je odvisen tudi
razvoj optinih komunikacij in nasploh tehnološkega in poslovnega
preboja Slovenije je g.
Boris Vedlin iz Optoteka

Slovenska TP Fotonika21 izhaja iz evropske TP Photonics21, predstavlja njeno zrcalno sliko in sprejema
program evropske TP Photonics21 za podroje Republike Slovenije. Poleti 2005 je GZS organizirala posvetovanje na temo TP, kjer je bil eden od kljunih
govornikov dr. Janez Potonik. Oktobra 2005 je na
iniciativo nekaj posameznikov skupina Iskra Techno, Iskra Medical, Optotek, Fotona, Klinini center
Ljubljana (Oesna klinika, Dermatološka klinika),
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko) in KOPA Golnik, organizirala programsko konferenco in ustanovila tehnološko platformo I-Tech-Med, katere program dela izhaja iz inovativnih medicin in optoelektronike.
Izvršni odbor I-Tech-Med-a je na svoji seji dne 2. 2.
2006 sprejel sklep, da se optoelektronski del TP organizira kot samostojna platforma (v skladu z TP EU).
Ustanovna konferenca TP FOTONIKA21 je bila 10.
03. 2006.
Glavni cilj Fotonike21 je podpora Sloveniji pri njenih
prizadevanjih, da Evropa dosega zastavljene cilje:
 Slovenska fotonska industrija in znanost morata
zdruiti sile in tesno sodelovati na skupnih projektih.
 Potrebna so veja vlaganja javnega in privatnega
sektorja. Jasne odgovornosti za fotoniko tako
znotraj evropske komisije kot ustreznih slovenskih ministrstev so nujna.
 Potrebno je vzpostaviti »zrcalno skupino«, ki bo
zastopala javni interes in dravne organe.
 Sedanje razhajanje med fotonsko industrijo in
fotonsko znanostjo v Sloveniji je potrebno premostiti na osnovi skupnih R&R projektov in
ustreznega financiranja s strani evropske komisije in slovenskih ministrstev.
 Identificirati je potrebno podroja, kjer R&R
prizadevanja vodijo do inovacij in trno zanimivih proizvodov, in za dosego tega cilja izdelati
ustrezne strategije.
 Fotonika21 se mora povezati z drugimi komplementarnimi TP v Sloveniji in EU.
 V lui velikih naporov, ki jih za razvoj fotonike
izvajajo v ZDA in Aziji, je bistveno poveanje vlaganj v fotoniko v EU in Sloveniji potreben pogoj
za dolgorono zagotavljanje evropske in slovenske konkurennosti na podroju fotonike.

Boris Vedlin, predsednik TP Fotonika21

predstavil Tehnološko platformo FOTONIKA21.
»Fotonika je veda o svetlobi. Ukvarja se z generiranjem
svetlobe, detekcijo svetlobe, upravljanjem s svetlobo s
pomojo vodenja, manipulacije, ojaevanja in kot najpomembnejše z izkorišanjem svetlobe v dobrobit loveštva.«
AVTOMATIKA 71/2007

Trije dnevi so med zanimivimi predavanji hitro minili, nestrpno pa e priakujemo naslednji seminar
Optine komunikacije, ki bo v januarju 2008 in bo e
15. v seriji rednih vsakoletnih izobraevanj stroA
kovnjakov s podroja telekomunikacij.
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Nadzor pasivnega optinega
dostopovnega omreja
Uroš Zorc in Boštjan Batagel

irokopasovne storitve že postajajo del naše vsakdanjosti, z njimi pa
tu di optične komunikacije, ki širokopasovnost omogočajo. Potreba po
tem, da optično vlakno podaljšamo do doma in slehernemu uporabni ku omogočimo optični širokopasovni dostop, narašča iz leta v leto in je
pri vedla povsod v svetu in tudi pri nas do izgradnje optičnega dosto pov ne ga omrežja, ki seže do hišnega praga. Pri izgradnji optičnega dosto pov ne ga omrežja se operaterji odločajo med dvema topologijama s pripadajočimi zvezami: aktivna zveza od točke do točke ali pasivna infrastruktura od točke do več točk. Prva
mož nost, za katero se operaterji pogosteje odločajo, je v trenutnih tehnoloških razmerah bolj obvla d ljiva. Druga možnost, ki se kaže za zelo perspektivno v bodočnosti in se že polaga v azijsko-pacifi č nem območju, pa ima še mnogo nerazjasnjenih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki po vsem
svetu. Eno od teh vprašanj je tudi nadzor optičnega omrežja.

Š

Preventiven in kurativen nadzor omreja
Z nenehnim poveevanjem števila optinih zvez in
širjenjem pasivnih optinih omreij do posameznih
objektov oziroma uporabnikov se je pojavila potreba
po nenehnem ali vsaj rednem nadzoru stanja
optinih povezav. Samo z rednim in pravilnim vzdrevanjem je mogoe zagotavljati visoko kakovost in
zmogljivost omreja. Funkcije vzdrevanja v optinih omrejih so v priporoilih doloene s strani mednarodne zveze za telekomunikacije (angl. International Telecommunication Union – Telecommunications –
ITU-T). Delijo se v dve veji skupini: preventivno
vzdrevanje (preden pride do napake) in kurativno
vzdrevanje (ko je do napake e prišlo). Za vsako od
skupin so doloeni trije koraki:
1. NADZOROVANJE
 odkrivanje napake ali stanja, ki onemogoa
prenos signala v posameznem elementu omreja
(preventiva),
 sprejem alarma ali poroila o napaki in aktiviranje postopka za vzpostavitev prvotnega stanja
(kurativa).
2. TESTIRANJE
 doloitev mesta napake ali nepravilnosti na podlagi meritev (preventiva),
 testiranje lastnosti elementa po odpravi napake
(kurativa).

 identifikacija vlakna in popravilo ali zamenjava
le-tega (odprava napake, kurativa).
Preostale funkcije vzdrevanja, ki sicer niso zajete v
priporoilu ITU-T, vendar so kljub temu kljune za
pravilno delovanje omreja, so: konfiguracija, varovanje in upravljanje z omrejem.
Pri samem vzdrevanju omreij je potrebno biti pazljiv, da s samim opravljanjem vzdrevalnih del ne
vplivamo na preostalo delujoe omreje oziroma, da
s preventivnimi posegi ne vplivamo na lastnosti povezav.
Nadzor dostopovnega pasivnega optinega
omreja
Razmah dostopovne optine arhitekture, ki temelji
na pasivnih optinih omrejih (angl. Passive Optical
Network – PON), je privedel do popolnoma novega
koncepta testiranj in nadzora omreij. Tovrstna omreja temeljijo na povezavah od toke do ve tok,
kar zahteva spremenjeno nadzorno opremo. Bistvo
uinkovitega nadzora omreja je sistematien vpogled v delovanje omreja z enega mesta. Zaradi razpršene topologije PON-a je za uinkovit nadzor najprimernejše osrednje oddajno vozliše na strani operaterja. Pri nadzoru tovrstnih omreij predstavlja
najvejo teavo razlikovanje med vejami do posameznih uporabnikov.
Nadzor na podlagi priakovanih odbojev

3. KONTROLA in ODPRAVA NAPAKE
 identifikacija vlakna in omogoanje testiranja
povezave (kontrola v preventivne namene),

Preprost nain, ki ga prikazuje slika 1, za nadzor
brezhibnega delovanja optinih vodov v PON s poAVTOMATIKA 71/2007
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mojo optinega reflektometra v asovnem prostoru
(angl. optical time-domain reflectometer – OTDR)
temelji na preverjanju priakovanih odbojev na koncih posameznih vej. Pri tem nainu nadzora je
bistvenega pomena, da ima operater v arhivu posnetek vseh odbojev, ki so prisotni v nadzorovanem
omreju. Le tako lahko zazna prisotnost anomalij v
omreju, ki se kaejo kot sprememba posameznega
odboja.

Za tovrsten nadzor pa je potrebno prilagoditi tudi
samo omreje z vstavljanjem potrebnih odsevnikov
ali valovnodolinskih sklopnikov. Le-ti so lahko
vstavljeni v konne konektorje pri uporabniku, kjer
imajo vlogo filtrov, ki prepušajo samo valovne
doline signalov, valovno dolino testnega signala
pa odbijejo.
Slabost tovrstnega nadzora je v tem, da je potrebno
vsaki veji prilagoditi dolino, da ne prihaja do prekrivanja odbojev. Temu se je mo izogniti z uporabo
nastavljivih odsevnikov, kjer je vsaki veji dodeljena
drugana valovna dolina. V tem primeru je potrebno uporabiti OTDR, ki omogoa nastavljanje valovnih dolin.
Nadzor na podlagi izbire povezave

Slika 1 - Prikaz vezalnega narta nadzora na podlagi priakovanih odbojev

Na podlagi velikosti in oddaljenosti odboja je mogoe
loevati med posameznimi vejami. Teave nastopijo
v primeru doloanja mesta napak, ki ne povzroajo
odboja, in v primeru izgub, ki so prisotne skozi celotno povezavo. V tovrstnih primerih je mono doloiti mesto napake v veji, v kateri je prišlo do napake, na podlagi podrobnejše analize konnih priakovanih odbojev. Kot je razvidno iz znailne sledi, ki
jo prikae OTDR merilnik (slika 2), se odboji na konektorjih, spojih in drugih prekinitvah vlakna kaejo kot konice. Prav tako je opazno tudi slabljenje zaradi Rayleightovega sipanja. Merilniki poleg slike
sledi prikaejo tudi celotno sled v številskih vrednostih, kjer je vsaka sprememba na vlaknu doloena z
mestom nastanka in mojo slabljenja oziroma odboja signala. Številske vrednosti je tudi laje primerjati
med seboj v primeru detekcije napake na posameznem delu vlakna.

Nadzor posamezne veje dostopovnega omreja je
mogo z uporabo optinega preklopnika, ki s pomojo ustreznega krmiljenja preklaplja med posameznimi vejami omreja. Optini preklopnik je lahko mehansko stikalo ali katera koli druga naprava, ki ima
lastnost selektivnosti npr. razvrševalnik valovnih
dolin (angl. Wavelength Division Multiplexing –
WDM). V tovrstni vezavi, ki jo prikazuje slika 3, lahko na centralno nadzorno mesto prikljuimo OTDR
in pomerimo lastnosti vsake veje posebej.

Slika 3 - Prikaz vezalnega narta nadzora na podlagi
izbire povezave

Princip odkrivanja in doloanja mesta napake je
enak kot pri vseh metodah, ki kot primarno merilno
opremo uporabljajo OTDR. Umestitev nadzornega
mehanizma v dostopovno omreje je enostavna v
primeru, kadar se PON omreje razveja e v centralni enoti, sicer pa je potrebno najti rešitev glede daljinskega krmiljenja stikala in njegovega napajanja.
Nadzor z valovnodolinskim razvršanjem
Slika 2 - Sled meritve z OTDR-merilnikom
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Pri nadzoru z valovnodolinskim razvršanjem, ki
ga prikazuje slika 4, se uporablja testni signal razli-
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nih valovnih dolin. Preko usmerjevalnega WDM-ja se razpošlje testne
signale (z razlinimi valovnimi dolinami) v posamezne veje dostopovnega omreja. Z nastavljivim OTDR-om, ki je tudi izvor testnega signala, se opazuje odboje na posamezni veji. Iz prispelih odbojev se po e
opisanem postopku zazna prisotnost morebitnih napak v omreju.

Slika 4 - Vezalni nart nadzora z valovnodolinskim usmerjanjem

Nadzor z vgrajenim optinim reflektometrom
Osnovna ideja, ki je obenem tudi prednost, tovrstnega nadzora je uporaba oddajnih laserjev tudi za optini reflektometer, kot prikazuje slika 5.
S tem je omogoen nenehen nadzor vsake optine povezave v dostopovnem omreju iz obeh strani. Za nadzor se uporablja enaka valovna dolina, kot je valovna dolina podatkovnega signala, kar omogoa nadzor
tudi v WDM dostopovnih sistemih.

Slika 5: Vgrajeni OTDR merilniki v sprejemnike in oddajnike v PON
sistemu

Tovrsten pristop se je izkazal za izredno primernega za uporabo v PON
sistemih. Glede na obiajne nadzorne sisteme ni potrebna draga merilna
oprema ali zapletena konfiguracija omreij. V skladu z minimizacijo
vpliva na sam podatkovni signal se za nadzor z optinim reflektometrom uporabljata dve tehniki, ki sta neodvisni od njunih sistemskih protokolov. To sta:
 Tehnika s posameznim impulzom, ki je prikazana na zgornjem delu
slike 6. Uporablja se v sistemih z nezveznim prometom (npr. odhodni podatkovni tok v PON), kjer je mogoe nadzorne meritve opravljati
med premori podatkovnega toka. Tovrstna tehnika nadzora se od preostalih tehnik z OTDR merilnikom razlikuje samo v uporabljeni valovni dolini, ki je v tem primeru enaka valovni dolini podatkovnega
signala.
 Tehnika s preletom frekvenno spremenljivega sinusnega signala, kjer
je amplituda podatkovnega signala modulirana s sinusnim signalom,
kot je to prikazano na spodnjem delu slike 6. Pri tem sprememba amplitude ne sme presegati 5 % celotne amplitude podatkovnega signala,
AVTOMATIKA 71/2007
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da še ne prihaja do napak. Tovrstna tehnika je
primerna za uporabo v sistemih, ki neprekinjeno
oddajajo (npr. dohodni podatkovni tok, Ethernet).
Informacije, potrebne za nadzor, so pridobljene iz
povratnega odboja v odvisnosti od frekvence.

Z opisanim principom delovanja so nadgrajene oddajniške enote, ki so prilagojene za tovrsten nadzor.
Slika 8 prikazuje oddajno centralno enoto z vgrajenim OFDR modulom.
Nadzor s pomojo Ethernet protokola

V primeru nadzora s pomojo odboja na posamezen
impulz se kot izvor impulza uporablja laserska dioda. OTDR odziv iz vlakna je pripeljan na fotodiodo
preko signalnega delilnika. Elektronika, ki jo je potrebno nadgraditi, nadzoruje merilni proces in analizo sprejetega signala iz vlakna. Prav tako skrbi za
sinhronizacijo OTDR meritev in podatkovnega protokola.

Od leta 2001 naprej število dostopovnih omrejih, ki
temeljijo na Ethernet protokolu oziroma njegovi nadgradnji, strmo naraša. V PON sistemih se tovrstna
omreja imenujejo EPON, kar je skrajšano iz Ethernet-PON. Prenos podatkov med optinim linijskim

Slika 7 - Osnovno delovanje OFDR-ja
Slika 6 - Prikaz zaporedja, ki se uporablja pri
tehniki s posameznim impulzom (zgoraj), in
moduliran podatkovni signal s sinusnim
signalom (spodaj)

Tehnika s preletom frekvenno spremenljivega sinusnega signala temelji na meritvah v frekvennem
prostoru. Zato se namesto OTDR-ja uporablja optini reflektometer v frekvennem prostoru (angl.
Optical Frequency Domain Reflectometer – OFDR),
katerega osnovno delovanje prikazuje slika 7. Oddani podatkovni signal se amplitudno modulira s sinusnim signalom spremenljive frekvence. Kot izvor
modulacijskega sinusnega signala se uporablja preletni generator, ki daje na svojem izhodu visokofrekvenni signal, katerega frekvenca linearno naraša.
Ker so merjeni odboji zakasnjeni, njihova modulacijska frekvenca zaostaja za trenutnim izhodom preletnega generatorja.
S pomojo mešalnika, ki na vhodnih signalih opravlja matematino operacijo mnoenja, dobimo razliko
med frekvenco trenutnega izhoda preletnega generatorja in frekvenco odboja. Nato iz izhodnega signala s pomojo nizkoprepustega sita izloimo neelene produkte mnoenja. Tako obdelan izhodni signal je vsota kosinusnih signalov razlinih amplitud
in frekvenc. Pri tem amplitude natanno ustrezajo
kvadratom velikosti optinih odbojnosti, frekvence
pa so v linearni zvezi z zakasnitvami posameznih
odbojev. S hitro Fourierovo transformacijo (angl.
Fast Fourier Transformation – FFT) pretvorimo signal
iz frekvennega v asovni prostor in izmerimo as in
amplitudo posmeznih odbojev na osciloskopu.
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terminalom (angl. Optical Line Terminal – OLT) in
optinimi omrenimi terminali (ONT) temelji na
asovnem razvršanju, za katerega skrbi protokol za
vetokovno kontrolo (angl. Multi Point Control Protocol – MPCP).

Slika 8 - Oddajna enota z vgrajenim OFDR modulom

MPCP ureja pretok podatkov s pošiljanjem sporoil.
Ker ONT enote zaradi topologije dostopovnega
omreja med seboj ne morejo neposredno komunicirati, je MPCP namešen v OLT enoti, od koder
posamezni ONT enoti dodeljuje asovna okna.
V skladu s protokolom 802.3ah, ki doloa EPON,
poteka sporazumevanje med enotami na osnovi
sporoil "GATE" in "REPORT". OLT enota pošlje
posamezni ONT enoti sporoilo "GATE" z namenom
dodelitve asovnega okna za prenos podatkov.
asovno okno je doloeno s parom "startTime" in
"length".
S tema vrednostima je doloeno, kdaj lahko ONT
zane oddajati in koliko asa lahko oddaja. Sporoi-

OPTIČNE KOMUNIKACIJE

lo "REPORT" je povratni mehanizem, s katerim ONT
enota sporoi OLT enoti svoje stanje (npr. zasedenost
pomnilnika). Celoten postopek poteka ciklino, saj
mora v skladu s protokolom vsaka ONT enota pred
zaetkom oddajanja prejeti dovoljenje s stani OLT
enote. Na sporoilo "GATE" se mora ONT enota v
vsakem primeru odzvati s sporoilom "REPORT"
zaradi zagotavljanja sinhronizacije.
To pravilo pa je mo uporabiti za nadzor omreja.
Ker se mora ONT enota odzvati s povratnim
sporoilom ne glede na njeno stanje (npr. nima
podatkov za prenos), lahko sklepamo, da v primeru,
kadar OLT enota ne prejeme "REPORT" sporoila,
ONT enota ni prejela "GATE" sporoila. To pomeni,
da je prišlo do napake v dostopovnem omreju ali pa
v ONT enoti. Ker so vsa sporoila naslovljena, je tudi
razvidna pot, na kateri lahko s pomojo OTDR
merilnika odkrijemo mesto napake.
Kaj izbrati?
Trenutno na podroju nadzora dostopovnih omreij
tipa od toke do ve tok ne obstaja univerzalna
metoda, s katero bi bilo mogoe kadar koli in kjer
koli opraviti nadzor omreja. Izmed opisanih metod
je najenostavnejša metoda na podlagi priakovanih
odbojev. Njena slabost je nepreglednost in zapletena
prilagoditev omreja proti prekrivanju. Nadzor z
valovnodolinskim usmerjanjem je nadgradnja nadzora na podlagi izbire povezave, kjer lahko oznaimo WDM kot pasivni preklopnik, ki ne potrebuje
krmiljenja in elektrinega napajanja.
Vsi trije naini nadzora so primerni kot dopolnitev k
e obstojeim omrejem, saj jih je mo z "zunanjimi"
posegi namestiti v sistem.

Najsodobnejši in cenovno najugodnejši je nadzor z
vgrajenim OTDR-om ali OFDR-om. Primeren je za
uporabo v novih omrejih, saj so OTDR in OFDR
moduli e del oddajno-sprejemnih enot. Njegova
prednost je tudi valovna dolina nadzornega signala,
ki je enaka valovni dolini podatkovnega signala. To
pomeni, da je podatkovni signal istoasno tudi nadzorni signal. Najveja pomanjkljivost vseh opisanih
postopkov je, da operater potrebuje arhiv sledi delujoega omreja, ki jih bo v primeru napake primerjal
s trenutnimi sledmi. To pomankljivost bi odpravil
postopek nadzora na podlagi protokola, kjer bi sistem sam ugotovil nepravilnosti in sproil postopek
za njihovo sanacijo (npr. alarmno sporoilo operaterju).

O avtorjih
Uroš Zorc je po dokonanem univerzitetnem študiju na
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani diplomiral leta 2007 na smeri telekomunikacije z diplomsko
nalogo: »Poskusna postavitev in meritve pasivnega optinega omreja za osem uporabnikov«. Trenutno je zaposlen v podjetju Masterline d.o.o., kjer je njegovo delo
povezano z optinimi in radijskimi tehnologijami.
Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi
v Ljubljani s podroja optinih tehnologij. Od leta 1997
je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Katedra za
telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko.
Kot višji predavatelj in asistent predava ter vodi avditorne in laboratorijske vaje pri nekaterih telekomunikacijskih predmetih. Je avtor skoraj sto objavljenih lankov in sodeluje v domaih in mednarodnih raziskovalnih projektih s podroja optinih in radijskih komuniA
kacij.
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Zaplujte z DNV / GL Certificiranimi Moxa
Industrijskimi Ethernet Preklopniki
Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si
NV/GL certificirani produkti morajo zagotavljati zanesljivo delovanje kritičnih
pomorskih ali odprtomorskih aplikacij. Veliko moxinih industrijskih Ethernet
preklopnikov, Optičnih pretvornikov in Serijskih/Ethernet strežnikov je bilo
certificiranih s strani DNV (Det Norske Veritas) in GL (Germanischer Loyd Industrial
Services) certifikacijskih institucij. Omenjeni produkti so bili certificirani za varno in zanesljivo uporabo na
vojnih ladjah, ladjah trgovske mornarice, odprtomorskih vrtalnih ploščadih, bibavičnih elektrarnah in odprtomorskih veternih elektrarnah.

D

DNV zdruuje izredno stroga pravila in
preverjalne postopke za razvršanje ladij,
hitrostnih in lahkih plovil, ki so uporabljene
v odprtomorskih dejavnostih. S certificiranjem opreme se zmanjša tveganje škode, zagotovi zakonske predpise in ohranja vrednost celotnih projektov tekom njihovih ivljenskih ciklov.
DNV pokriva celotno podroje škodnostnega zavarovanja, zmanjšuje in ureja tveganje, izvaja študije,
svetovanja, verificiranja in certificiranja.

kovitost omreja.
 Cenovno ugodnejše in izvedbeno laje bodoe dograditve in razširitve.
Podroja uporabe

Vrtalne plošadi

Prednosti naprav Industrijskega Etherneta v
Pomorskih in Odprtomorskih Aplikacijah
 Centralna kontrola, nadzor in upravljanje integriranih komunikacijskih omreij.
 Zmanjševanje osebja in stroškov povezanih z instalacijo in vzdrevanjem.
 Poenostavljeno upravljanje in vzdrevanje preko
Web brskalnikov.
 Monost uporabe razlinih medijev poveuje uinAVTOMATIKA 71/2007

Odprtomorske Vetrne Elektrarne

Ladjedelništvo

A
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MOXA prva ponudila Windows Vistacertificirane multiport serijske kartice
in serijske strežnike naprav
Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si
oxa je uspela pridobiti Microsoftov Windows Vista™ x86 in x64 Basic certifikat za svoje multiport serijske kartice in serijske strežnike naprav (Serial/Ethernet). Tako je MOXA svetovno
prvi Windows Vista-certificiran dobavitelj omenjenih produktov. Za pridobitev Windows Vista
certifikata mora produkt izpolnjevati Microsoftove stroge zahteve za delovanje s prihajajočim operacijskim sistemom Windows Vista.

M

Vista certifikat je razdeljen na Basic in Premium
verzijo:
Premium: Je za produkte, kateri morajo imeti »bestin-class« delovanje uporabljajo prednosti Windows
Vista višje nivojskih monosti.
Basic: Je za produkte, kateri zagotavljajo ob delovanju v okolju Windows Vista operacijskega sistema osnovne standarde kompatibilnosti, zanesljivosti, stabilnosti in varnosti.

Microsoft razvrša Moxine multiport serijske kartice
in strenike naprav med naprave za serijsko komunikacijo, kateri morajo za zagotovitev Basic certifikata uinkovito delovanje z operacijskim sistemom Windows Vista. Premium certifikat je potreben za certifi-

ciranje višje uinkovite strojne opreme, kot so matine ploše, zvone kartice, grafine kartice in podobno opemo, katera je nartovana da prikae naprednejši Vistin grafini in zvoni izgled in varnost.
Vista-certificirane Multiport Serijske Kartice:
 PCI Express kartice: 4 in 8-vratne RS-232/422/485
Smart Serial Boards
 Univerzalne PCI kartice: 2 do 32-vratne RS232/422/485 Universal PCI Boards
 PCI kartice: 2 do 8-vratne RS-232/422/485 PCI
Serial Boards
Vista-certifiicirani Streniki Naprav:
 Embedded/Vgnezdeni Streniki Naprav
 Varnostni Streniki Naprav
 Industrijski Streniki Naprav
 Serijski Streniki Naprav
 Wireless LAN Streniki Naprav

A
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Priključni kabli 110,
LSA in RJ45
Informacije: Zvone agar, EZ d.o.o.

Kot del kabelskega sistema skupaj z inštalacijskimi kabli in spojnimi elementi določajo kvaliteto trase, za
celotno kvaliteto pa je še posebej pomembna kvaliteta priključnih kablov. Poleg železnega programa so na
voljo priključni kabli v IP67 zaščiti, VoIP in kat. 6A priključni kabli, posebni priključni kabli IBX4 za 10GBaseCX4 in drugi.
RJ45 prikljuni kabli so izdelani v oklopu ali brez oklopa po kabelskih standardih EN-50173 razred D, E, EA in F
(kat. 5e, 6, 6A in 7) ter mrenih standardih 10/100BaseT, 1000BaseT in 10
GBaseT. Uporabljamo AMP/Tyco in Molex konektorje z debelejšim nanosom zlata na kontaktni površini
od predpisanega, kable Draka Comteq ter posebne
EZ šitnike, ki ne ustavijo vtia preden se zaskoi v
vtinico, za sprostitev pa je potreben neopazen pritisk.
EZ prikljuni kabli z oznako Giga+ in Kat. 6+ so
izdelani na industrijski naini iz skrbno izbranih elementov z odlinimi elektrinimi in mehanskimi lastnostmi zato kontakti vtia niso preve, premalo ali
neenakomerno vtisnjeni, kontaktna površina pa ostane nepoškodovana.
Ameriški proizvajalci (AMP, Avaya,
Molex, Panduit, ..) uporabljajo posebno spojno opremo z oznako 110, ki
nadomeša klasine RJ45 delilnike ali
pa se uporablja za razvod dovodnih telefonskih linij
na podoben nain kot pri Krone LSA sistemu. Prikljuni kabli imajo na eni strani RJ45 in na drugi 110
konektor ali pa na obeh straneh 110 konektor. Kabli
in 110 konektorji so lahko 1, 2, 3 ali 4 parni, obiajno uporabljamo 1 parne prikljune kable za telefonijo in 4 parne prikljune kable (kat. 5e) za podatke.
Prikljuni kabli Krone LSA so namenjeni za razporejanje in upravljanje dovodnih telefonskih linij. Po zunanji
obliki loimo dva tipa Krone LSA konektorjev: enojni zasedejo širino enega para na letvi
in so lahko 2 ali 4 ilni. 2 ilni enojni se uporabljajo
za prikljune kable in linije ne prekinejo, 4 ilni enojni pa se uporabljajo za testne kable in linijo prekinejo. Dvojni konektorji zasedejo širino dveh parov in so
lahko 4 ilni ali 8 ilni, 4 ilne uporabljamo za prikljune, 8 ilne pa za testne kable.
Giga+ in Kat. 6+ je blagovna znamka EZ komunikacijskih izdelkov in znak kvalitete z jamstvom, da
AVTOMATIKA 71/2007
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predstavlja novi OT800/PB800
Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si
SEM-ova vgnezdena panelna družina računalnikov vključuje tudi industrijske osebne
računalnike, načrtovane in izdelane, da združujejo visoko zmogljive komponente, narejene za industrijske aplikacije. Poleg tipičnih značilnosti osebnih računalnikov je proizvajalec že pri načrtovanju predvidel še dodatne industrijske rešitve, kot so vgrajeno
neprekinitveno napajanje (UPS), kontroler za tipkovnico na dotik, vhodno/izhodni modul, itd,
vse integrirano kot »All-In-One« na matični plošči 851. Tako ASEM stalno zagotavlja
zanesljivost, učinkovitost in trajnost najvišjega nivoja.

A

Še ve, vgradnja nizko porabnega procesorja, solid
state diskovnega spomina in vgnezdenega operacijskega sistema, kae na produkt orientiran k vgnezdeni filozofiji. Brez ventilatorski OT800 fanless je
nov vgnezdeni panelni
ose bni ra unalnik, z
al u minij skim elnim
ohišjem, dobavljiv z
8,4'', 10,4'', 12,1'' ali
15'' LCD.
Mehansko je OT800 podoben svojemu predhodniku
OT1000 in ohranja enak izgled. Pravtako je tudi
zasnova elektronike, eprav poenostavljena, podobna prej omenjenemu predhodniku.
Znailnosti novega OT800 so:
 Izloitev hladilnih ventilatorjev;
 18÷36V/DC napajanje, integrirano na matini
ploši;
 Transmeta Crusoe TM5700 @ 667 MHz in
TM5900 @ 800 MHz brezventilatorski procesorji
(poraba energije manj kot 7W);
 DDR RAM spomin do 512 MB;
 1 serijska vrata RS-232 DB9 in 1 serijska vrata RS232/422/485 DB15;
 1 Ethernet 10/100 Mbps prikljuek;
 2 USB 2.0 prikljuek na zadnji strani, 1 USB 2.0
na sprednji strani;
 1 PS/2 prikljuek;
 1 analog VGA prikljuek;
 1 Compact Flash type II slot dosegljiv od zunaj;
 PC/104 plus ali PCI razširitveni prikljuki;

 opcija 2.5-inch hard disk;
 opcija integriran UPS modul z minimalno avtonomijo 15 minut;
 opcija Wireless LAN;
PB800, za stensko montao brez monitorja, je Box
PC izpeljan iz OT800.

ASEM, ustanovljen leta 1979, je eno najpomembnejših italjanskih IT podjetij. Preteno nastopa na Evropskem trišu in ima 100 zaposlenih, ki skrbijo za
nartovanje, proizvodnjo, prodajo in marketing:





Vgnezdeni in Industrijski osebni raunalniki,
Rešitve po meri,
Profesionalni osebni raunalniki in
POS & Prodajni sistemi, narejenih za industrijske
aplikacije in profesionalno IT triše.

Ve kot 25 let ASEM gradi dosleden know how v nartovanju in proizvodnji elektronskih vezij, temeljei
na standardih osebnih raunalnikov, kateri danes
predstavljajo edinstveno in specializirano sedanjost.
ASEM R&D delovanje je usmerjeno na razvoj nove in
inovativne strojne in programske opreme.
Ve informacij: Robotina d.o.o., 05 663 24 20,
jure.hrvatic@robotina.si

A

nadaljevanje s strani 20.
izdelek presega zahteve po kabelskih in mrenih standardih: EN-50173, TIA 568-B, ISO 11801, 10/100/
1000BaseT in 10GBaseT.
Vsak EZ prikljuni kabel je preizkušen, pakiran po 1 kos in oznaen s rtno kodo. Standardne doline so: 0.3,
0.6, 1, 1.5, 2, 3 in 5 metrov, standardna barva je siva po RAL 7035. Druge doline in barve po naroilu. Kot
del kabelskega sistema imajo EZ prikljuni kabli 20 letno jamstvo! Na zahtevo prikljune kable oznaimo tudi
s posebno trajno nalepko, novi prikljuni kabli kat. 6A pa so dodatno opremljeni še s serijsko številko in testA
nim poroilom, ki se nanaša na to številko.
AVTOMATIKA 71/2007
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Frekvenni pretvorniki
ELETTRONICA SANTERNO
SINUS PENTA - en produkt pet funkcij
Informacije: roman.perdan@genera.si

V

prejšnji številki smo vam predstavili podjetje ELETTRONICA SANTERNO, ki je eno izmed
vodilnih svetovnih proizvajalcev frekvenčnih pretvornikov. Tokrat vam predstavljamo
najnovejši produkt, frekvenčni pretvornik SINUS PENTA.

Najprej nekaj klasinih funkcij, ki jih vsebujejo
frekvenni pretvorniki SINUS PENTA :
 PID funkcija
 PLC delovanje
 štiri obmoja preobremenitev
 kalibracija, avtotuning
 programibilno pospeševanje in zaviranje
 inteligentni hladilni sistem
 zmanjševanje glasnosti motorja
 monost poganjanja ve motorjev hkrati
Poleg naštetih funkcij pa frekvenni pretvorniki SINUS PENTA vsebujejo še nekaj specialnih funkcij, ki so opisane v tem lanku.

SINUS PENTA = en produkt
pet funkcij
Glavna odlika frekvennih pretvornikov Sinus penta je pet vgrajenih funkcij vodenja.
IFD - V/f delovanje
Ta nain omogoa vodenje asinhronskih motorjev preprosto s
spreminjanjem izhodne napetosti
in frekvence po v naprej doloenem razmerju in je namenjen za
splošno namenske aplikacije.
VTC - odprto zanno vektorsko delovanje
Omogoa nam boljši nadzor nad
navorom in hitrostjo, odlikuje ga
dobra odzivnost vrtilnega momenta. V VTC nainu lahko izbiramo
med prioritetama navora ali vrtilne hitrosti. To doseemo z izbiro
referenne vrednosti med tema
dvema veliinama.
VTC – zaprto zanno vektorsko delovanje
VTC funkcija nam omogoa dinamini odziv, skozi povratno informacijo enkoderja. Ta nain je primeren za aplikacije, ki zahtevajo
hitro in tono odzivnost hitrosti in
navora (npr. pri erjavih).

Frekvenni pretvorniki SINUS PENTA z razponom moi od 1,3KW2000kW
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FOC - poljsko orientirano
delovanje
Funkcija FOC je nadgradnja vek-
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torskega delovanja, poljsko orientiran nain nam omogoa do se ganje visoke tonosti (<0.5%) in
zelo hitre odzive v kombinaciji z
povratno zanko z enkoderjem. Tonost vodenja asinhronskih motorjev v nainu FOC lahko enakovredno primerjamo z vodenjem
enosmernih kolektorskih motorjev.

gramskih aplikacij. S tem doseemo, da frekvenni pretvornik ni
ve univerzalen, ampak je prirejen
za konkretne aplikacije.
Trenutno sta na voljo dve aplikaciji:
 aplikacija za regenerativno
delovanje in
 aplikacija za sistem z ve
rpalkami.

SYN – funkcija namenjena
za brezkrtane sinhronske
motorje

V razvoju so še mnoge druge aplikacije za nadzor pozicije v zaprto
zannem PID delovanju. Malo bolj
podrobno bomo pogledali regenerativno delovanje.

Opcija namenjena za vodenje sinhronskih motorjev z permanentnimi magneti. Ti motorji imajo
prednost pred asinhronskimi v
tonosti pri visokih hitrostih kot
posledica ninega sleepa. Odlikuje
jih odlien odziv vrtilnega momenta in boljša zanesljivost.
Enostavno upravljanje
Frekvenni pretvorniki serije Sinus
penta so enostavni za uporabo
zahvaljujo tipkovnici, kjer nastavimo samo tiste parametre, ki so
nujni za delovanje. Frekvenni
pretvornik lahko upravljamo tudi
s PC-jem ali PLC-jem preko standardnega RS485 komunikacijskega vmesnika ali preko vseh pomembnejših podronih vodil.
Upravljanje frekvennih
pretvornikov na daljavo
Za bolj zahtevne nastavitve uporabimo programski paket Remote
drive, ki omogoa poleg klasinega lokalnega naina tudi povezavo
preko interneta med PC in frekvennim pretvornikom. Ta funkcija je še posebej uporabna v primeru, ko uporabnik potrebuje tehnino pomo, saj omogoa inenirjem podjetja ELETRONICA
SANTERNO asistenco direktno iz
pisarne. Mona je tudi komunikacija preko pogovornega okna.

Za to realizacijo frekveni pretvornik, ki deluje v regenerativnem delovanju poveemo z enim ali ve
pogoni. Regeneracijski sistem poleg frekvennih pretvornikov zahteva še specialno dimenzioniran
filter za glajenje PWM v kombinaciji z vmesnikom za prikljuitev
na omreje. S tem doseemo, da se
energija med zaviranjem motorja
vraa v omreje, izognemo pa se
tudi potrebi po zaviralnih uporih.
Ta aplikacija je primerna pri sistemih za dvigovanje bremen.
Vsi frekvenni pretvorniki ELETTRONICA SANTERNO imajo e
vgrajen EMC filter.
Podatek, ki e sam po sebi govori
o visoki kvaliteti frekvennih pretvornikov ELETTRONICA SANTERNO, je tri letna garancija.
Podrobnejše podatke o frekvennih pretvornikih dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju GeA
nera d.o.o.

Namenske aplikacije za
SINUS PENTA
Pomembna lastnost frekvennih
pretvornikov SINUS Penta je monost sprejemanja namenskih proAVTOMATIKA 71/2007
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Movicon XBA
Scada/HMI sistem prirejen za
avtomatizacijo zgradb
Informacije: roman.perdan@genera.si

apredek v tehnologiji in vedno kompleksnejše potrebe uporabnikov pri uporabi različnih sistemov v zgradbah so bili povod, da
je PROGEA razvila posebno orodje za področje avtomatizacije
zgradb Movicon XBA = Building avtomation.

N

Kljub temu, da se zahteve na podroju avtomatizacij zgradb bistveno ne
razlikujejo od tradicionalnih sistemov za avtomatizacijo, se je pojavila
potreba po specialnem orodju, ki prikazuje in nadzira informacije o
stavbi v enovitem celotnem nadzornem sistemu. Movicon XBA je posebna izvedba Movicon-a X2, ki vsebuje vse potrebne funkcije za uinkoviti nadzorni sistem. Glavna prednost Movicona XBA je predvsem ugodna
cena, ki je pri avtomatizaciji zgradb navadno kritini dejavnik.

Movicon XBA je idealna rešitev za upravljanje pametnih hiš, hotelov, javnih stavb (bolnišnice, šole, poslovne stavbe…).
Glavne prednosti Movicon XBA:
 eno razvojno orodje za vse vrste operacijskih sistemov Windovs(98/2000/XP/CE),
 povezava z raunalniškim omrejem preko SOAP, WebServices
protokolov,
 neodvisen od proizvajalcev strojne opreme,
 enostaven tako za nartovalca kakor tudi za konnega uporabnika,
 zmogljiv,
 zmanjšuje as izdelave aplikacij in stroške.
Podrobnejše podatke dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju Genera
d.o.o.
A
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EnOcean
Brezžična avtomatika dela
brez baterij
Informacije: Janez Mohori, ELSYST d.o.o.

amen brezžične avtomatike je prenos signala brez dodatnega
vlečenja kabelske povezave. Taka avtomatika zahteva baterijsko
napajanje oddajnikov (stikal) in je že uveljavljena tehnologija.
Kljub velikim prihrankom pri kabliranju pa smo s to tehnolgijo obremenili okolje (stare baterije) in povečali stroške vzdrževanja. Vendar pa
uporaba, ki je koristna ali nenadomestljiva take obremenitve odtehta.

N

V svetu se je v zadnjih dveh letih
pojavila nova tehnologija prenosa
podatkov, ki tudi te obremenitve
okolja in stroškov vzdrevanja v
celoti izniuje. Za prenos signalov
ta tehnologija ne potrebuje baterij
ampak izkoriša naše okolje.
Naše okolje predstavlja neskonno
energijo (svetloba, tresenje, temperatura ali premikanje) in po tem
principu ima tehnologija tudi ime
(za ocean proste energije = enocean). Nemška firma enocean, ki je
to razvila, izhaja kot odcepljeni del
(spin) firme SIEMENS.
Bistvo tehnolgije enocean je izredno majhna energija za prenos podatkov. Zaradi
izredno male porabe
energije, je mono napajati oddajnik – stikalo kar z mehansko
dovedeno energijo, ki
se proizvede ob pritisku na tipko (princip
je premik za 2 mm).
Prav tako je mono s
fotocelico velikosti 2 x
1 cm proizvesti dovolj
energije za kontinuirano oddajanje signala, kar se uporablja
pri temperaturnih regulatorjih za krmiljenje ogrevanja/hlajenja ali za kontrolo odprtih oken ali vrat

(magnetni kontakt). Sprejemniki
signala so lahko vgradni za v
instalacijsko dozo ali za v stikalni
blok.
Prenos signala je moen v krogu
300 m na prostem, oziroma 30 m
preko AB stene. Zaradi minimalne
oddane energije ne onesnauje
okolja. Zanesljivost in neodvisnost
od zunanjih motenj je zelo velika.
Poleg uporabe v instalacijah se nove aplikacije te tehnologije kaejo
tudi v industriji (senzorji temperature, vlage, pritiska,
poloaja,..). V kratkem bodo pripravljena prva konna stikala za eksplozijsko nevarne prostore.
Uporaba tehnologije
en ocean je v velikem
razmahu, saj vsak
me sec prihajajo novi
produkti, zato je koristno spremljati informacije na naslovu
www.enocean.com ali
na www.elsyst.si, ki
za stopa produkte in
tehnologijo enocean v
Sloveniji.
A

Glavne dejavnosti:
• projektiranje in nadzor
električnih inštalacij
• inženiring za pametne (EIB)
inštalacije
• svetovanje pri renoviranju
električnih inštalacij
• trženje programa ELIN za
dimenzioniranje električnih
instalacij,
• zastopanje in trženje najnovejše
EnOcean brezžične in brezbaterijske tehnologije.
Izdelujemo projektne (PGD in
PZI) in tehnične dokumentacije
(PID in POV).

BREZŽIČNA
AVTOMATIKA!

ELSYST d.o.o.

Na jasi 16, 1241 KAMNIK
Tel/Fax: +386 1 8310425
GSM: 041 427 965
e-mail: elsyst@siol.net
web: www.elsyst.si
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REŠITVE V AVTOMATIZACIJI PROCESOV

Prenova krmilja
visoko-regalnega
skladiša
INEA d.o.o. uspešno zakljuila prenovo krmilja
visoko-regalnega skladiša v LIV Postojna

Damjan Remih in Damjan Janei, INEA d.o.o.

odjetje LIV Postojna d.d. se je v začetku letošnjega leta odločil za prenovo svojega visoko-regalnega skladišča (VRS). V VRS so se pojavljale različne težave vezane na obratovanje in vzdrževanje le-tega. Prav tako so zaradi velike dinamike v proizvodnji potrebni pogosti posegi v spremembe oz. rekonstrukcije VRS. Investitor je želel zato dobiti strokoven pregled nad stanjem, vpogled v lažji
način dela in izvedbo predlagane
rešitve. Nalogo Obnovo krmilja VRS so zato zaupali podje t ju INEA.

P

Celotno skladiše konnih izdel kov se nahaja v krogu matine tovarne ob obstojeem skladišu gotovih izdelkov in polizdelkov B2 in
hale montae B3. Sestavljeno je iz
visoko-regalnega skladiša, sprejemnega dela (vhod – sever) in odpremnega dela (izhod – jug).
Skladiše je namenjeno skladišenju konnih izdelkov in polizdelkov
izdelanih v tovarni, dislociranih
obratih ali pri kooperantih.
V skla dišu se izvajajo naslednje
operacije:
 Prevzem in vizualna kontrola
izdelkov.
 Vhod/izhod in komisioniranje
na severnem delu.
 Komisioniranje in vraanje palet ter izhod na tovornjake na
junem delu.
 Odprema izdelkov.
Palete uskladišijo in izkladišijo 4
avtomatska regalna dvigala. Vsako dvigalo ima dva regala z 46 paletnih mest v dolino in 12 paletnih mest v višino. Skupaj ima VRS
4.400 paletnih mest. Frekvenca
AVTOMATIKA 71/2007
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skladiša znaša 500 palet v eni izmeni. Ker je VRS za
podjetje izjemnega pomena, je bilo potrebno izvesti
celotno obnovo v im krajšem asu. To pomeni med
kolektivnim dopustom, 14 dni. V prvem tednu je
stalo polovico skladiša v drugem pa cel VRS. Predmet prenove so bili tako sama avtomatska dvigala v
VRS, kot posluevalni transporterji in avtomatski
voziek. Pri posluevalnih transporterjih se je prenovil celotni elektrini del skupaj s krmiljem. Na
samih avtomatskih dvigalih se je zamenjal krmilni
program. Na spodnji sliki je prikazana predlagana in
izvedena rešitev.
Za posodobitev so se odloili predvsem zato, ker niso
bile realizirane vse mone situacije pri programiranju krmilnika, zato je prihajalo do pogostih zastojev.
Reševanje le teh pa je zahtevalo veliko asa, zaradi
slabe diagnostike kaj, kdaj, in zakaj. Npr. enkrat do
dvakrat na mesec so morali skladišniki izprazniti
celotno linijo (35 transporterjev in avtomatski voziek), da so vzpostavili zaetno stanje in lahko nemoteno nadaljevali z delom. Nikoli niso vedeli zakaj paleta stoji in zakaj transport ne poteka dalje, na napako je opozorila le sirena. Avtomatski voziek je vasih peljal paleto v napaen hodnik in so jo nato morali poiskati v skladišu, ko je bila ugotovljena napaka.
Krmilni sistem transporta S5 in vmesniki FX1S so se
zamenjali s sodobnima distribuiranima krmilnikoma Mitsubishi, serija Q. Zmogljivejši Q02CPU je vgrajen v krmilno omaro na severnem delu in drugi
krmilnik Q01CPU je na junem delu. Na obeh lokacijah sta se fiksno vgradila dva operaterska terminala
MAC E1101 za prikaz stanj senzorjev, naprav... in za
diagnozo napak. Dodana sta tudi dva prenosna operaterska terminala MAC E410 za rono/servisno
vodenje naprav. Na severnem in junem delu sta tu-

ARS 2000
•
•
•
•

di namizna raunalnika z standardno SCADO. Raunalnika spremljata/prikazujeta transport palet, prikazujeta ter shranjujeta alarme in omogoata daljinsko pol-avtomatsko vodenje naprav, ter skrbita za
komunikacijo med krmilnikom transporta, dvigal in
bazo zahtevkov z strani podjetja LIV.

Prednosti zamenjave:
 Laje vzdrevanje in nadgradnja sistema.
 Minimizacija zastojev zaradi boljše diagnostike:
pregleda nad stanjem, koraki izvajanja in
napakami ter monosti posegov.
 Laje sledenje potovanja palet po transportih, kar
je pomembno zaradi obvladovanja tonega stanja
v skladišu.
 Optimizacija voenj dvigal, vozika in transportov (pošiljanje operacij na nivo transportov,
vozika in dvigal: kateri, kdaj, kam).
 Poroanje uporabniku o izvršenih operacijah
(rezultati operacij) in stanju dvigal (delovanje,
okvara).
 Krmilnik S5 ni ve dosegljiv na trišu (samo še
A
za rezervne dele).

Avtomatski regalni skladiøœni sistem
Popolnoma avtomatsko upravljanje skladiøœa.
Manipulacija s paletami z enostebrnim regalnim
transporterjem in rangirnim voziœkom.
Predaja in izdaja palet brez prisotnosti delavcev.
Raœunalniøko upravljanje in nadzor delovanja
skladiøœa, ki zagotavlja sledljivost, stalen vpogled
v stanje zalog in vrste blaga ter omogoœa povezavo
na poslovno informacijski sistem (PIS) kupca.

•
•

INEA d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 / 5138-100. Telefax: 01 / 5138-170, Internet: www.inea.si. E-mail: FA.sales@inea.si
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PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Uvajanje proizvodnega
informacijskega sistema
za zagotavljanje sledljivosti
v razlinih proizvodnjah
mag. Samo Ceferin, tehnini direktor TS
samo.ceferin@sinabit.si
Marko Mandelj, tehnini direktor PT
marko.mandelj@sinabit.si

otrebe po zagotavljanju sledljivosti v proizvodnji lahko povzročajo različni dejavniki, kot so optimizacija proizvodnega procesa, zagotavljanje kakovosti proizvodov, zagotavljanje sledljivosti
vgrajenih delov ali materialov, sledenje delavcev, sprotno informiranje o dogajanju v proizvodnji
itn. Primer uporabe sistema sledljivosti v dveh povsem različnih tipih proizvodnje nakazuje na vrsto
stičnih točk pri uvedbi sledljivosti, predvsem pa na enako potrebo po zagotavljanju pravočasnega in
ustreznega optimiranja procesov v vsaki vrsti proizvodnje. Tako praksa izkazuje, da je potrebno pri
uvedbi sistema sledljivosti, ne glede na vrsto proizvodnje, uporabiti podobne pristope pri uvedbi sistema.

P

1 Zahteve v avtomobilski industriji
Proizvodnja v avtomobilski industriji je zelo zahtevna, saj se medsebojno prepletajo zahteve po kakovosti, zagotavljanju varnostnih funkcij posameznih sestavnih delov ali celotnih vozil, dobave izdelkov v tono doloenem asu (Just In Time) in popolnega sledenja sestavnih delov, delovnih operacij itn. Postopek, ki zagotavlja izdelavo sestavnih delov ali vozil
brez napak, zahteva, da se vsaka operacija dodatno
preverja, oziroma preverja skladnost vgrajenih delov
z zahtevami (naroilom ali delovnim nalogom) posameznega izdelka. Postopek je bil originalno uporabljen v tovarni Toyota pod imenom Poka - yoke. Uporaba tovrstnega postopka je vitalnega pomena pri
preverjanju varnostnih funkcij, ki jih mora izdelek v
vozilu zagotavljati.
Postopek v konkretnem primeru izdelave avtomobilskih sedeev v podjetju TPV Johnson Controls,
d.o.o., je izveden tako, da se tekom izdelave na vsakem delovnem mestu vzdol linije natanno preverjajo vse delovne operacije ter skladnost vgrajenih
materialov z zahtevami izdelka. V kolikor pride na
posameznem delovnem mestu do napane delovne
operacije ali vgrajen sestavni del ne ustreza zahtevam za izdelek, nadzorno krmilni sistem onemogoi
napredovanje izdelka na naslednjo operacijo. Vsi doAVTOMATIKA 71/2007

godki v postopku izdelave se beleijo in shranjujejo
tako, da je iz njihove kronologije mono natanno
razbrati dogodke med proizvodnim procesom. Poleg
sledenja samih operacij je potrebno slediti tudi vgrajene dele in spremljati delo posameznega zaposlenega na delovnem mestu. Podatki morajo biti hranjeni
za daljše asovno obdobje, v konkretnem primeru
izdelave avtomobilskih sedeev za dobo 15 let od trenutka izdelave. Podatke o izdelavi in vseh doseenih
parametrih izdelka lahko izdelovalec vozil zahteva
kadarkoli za katerokoli vozilo.
V procesu izdelave je v proces vkljuenih veliko
število razlinih naprav orodij ali opreme, iz katerih
je prav tako potrebno pridobivati podatke in jih nadzorovati. Podobne zahteve kot so pri sestavi avtomobilskih delov so tudi pri sestavi celotnih avtomobilov, kot je primer tovarne Audi kjer je zasnova sistema podobna, vendar pa je zaradi kompleksnosti
izdelave celotnega vozila število nadzorovanih operacij in koliina zajetih podatkov mnogo veja.
2 Zahteve v procesni industriji
V farmacevtski in kemijski industriji se sreujemo z
vrsto predpisov in standardov za zagotavljanje kakovosti izdelka kot tudi vrsto predpisov s podroja
varstva okolja. Pri tem lahko poleg ISO 9001, 9002,
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... ISO 14000 izpostavimo še stroge zahteve FDA,
HACCP, GAMP, CFR Part11 in še vrsto drugih, da ne
omenjamo najnovejših evropskih predpisov iz podroja varovanja okolja. Pri tem pa zahtevnost in
raznovrstnost proizvodne palete še dodatno oteuje
monost sledenja v proizvodnji. Hitro menjavanje izdelkov v proizvodnji, nenehno dopolnjevanje tehnoloških postopkov za izboljšanje kakovosti, izdelava
majhnih šar, razlina pakiranje istega izdelka so le
del vsakdanjika v proizvodnji.
3 Implementacija sistema sledenja v
proizvodnji avtomobilskih sedeev
Izvedba sistema sledenja proizvodnje avtomobilskih
sedeev v podjetju TPV Johnson Controls, d. o. o., je
zajemala ve faz nartovanja in kasnejše izvedbe. V
fazi nartovanja je bilo potrebno zelo natanno definirati mejne zahteve sistema in predvideti obsenost
in nain manipulacije s pridobljenimi podatki iz procesa. Sistem je bil zasnovan na osnovi naslednjih
zahtev:
 slediti je potrebno vhodne materiale, zlasti
pomembno je sledenje tistih vgradnih materialov ali delov, ki zagotavljajo varnostne
funkcije,
 preverjati je potrebno skladnost vhodnih
materialov z zahtevami izdelka,
 izdelek je potrebno ves as postopka izdelave
podrobno slediti,
 na posameznih delovnih mestih mora biti
zagotovljeno preverjanje ustreznosti operacij
– Poka - yoke funkcionalnost,
 v primeru napak med postopkom izdelave je
potrebno zagotoviti monost odvzema izdelka in prav tako nadzorovano popravilo in
dokonno izdelavo v coni popravil. Pri tem
mora biti tako med odvzemom kot popravilom izvedeno enako sledenje kot na
proizvodni liniji,
 sistem mora nadzorovati naprave na liniji kot
so vijaniki, naprave za kovienje, merilne
naprave,
 delavec mora biti o dogajanju v procesu
ustrezno informiran,
 vsak delavec se mora pred prietkom oziroma
ob zaetku dela prijaviti,
 sistem mora zagotavljati ustrezno odzivnost,
brez zakasnitev pri poprenem taktu
proizvodnje 42 sekund, ki se lahko skrajša
tudi do 40 odstotkov,
 vsi podatki pridobljeni med izdelavo se shranjujejo v relacijsko podatkovno bazo proizvodnega informacijskega sistema Synapro na
nadzornem streniku,
 ob koncu izdelave nadzorni strenik pošlje
zahtevo za tiskanje nalepke sledljivosti izdelka,
 v primeru izpada nadzornega strenika mora
sistem avtonomno delovati eno uro, podatki

pa shranjevani lokalno,
 celotna izvedba in vsi vgrajeni deli sistema
morajo biti kakovostni, tako da je zagotovljeno neprekinjeno in stabilno delovanje sistema, saj je v primeru nestabilnosti ali nedelovanja sistema dobava ogroena s tem pa
tudi celotna proizvodnja vozil.
Za vse funkcionalnosti na nivoju linije skrbi glavni
PLC krmilnik. Na nivoju linije je izveden razvejan sistem industrijskega podatkovnega vodila Profibus.
Za posredovanje informacij delavcem na liniji skrbijo manjši operacijski paneli, za posluevanje s sistemom skrbijo operaterski paneli obutljivi na dotik.

Slika 1 - Razvejan sistem industrijskih Profibus
vodil za nadzor delovnih operacij in zajem
podatkov

Razlina delovna mesta imajo tipsko opremo, ki jo
sistem nadzoruje, in sicer:
 I/O modul za zajem signalov in izvajanje
krmilnih funkcij,
 italnik rtne kode,
 RFID bralno pisalno glavo,
 signalno lu,
 vijanik ali napravo za kovienje,
 senzorsko polje za preverjanje opreme
 napravo za merjenje elektrinih karakteristik
opreme avtomobilskega sedea.
Oprema posameznega delovnega mesta je odvisna od
delovnih operacij, ki se na delovnem mestu dogajajo.
Po prihodu sedala na delovno mesto se izvajajo delovne operacije po tono doloenem postopku. V primeru, da se delovne operacije na posameznem mestu
ne izvedejo skladno s postopkom ali je kateri od sestavnih delov neustrezen krmilni sistem preko mehanske blokade onemogoi nadaljevanje sedala po liniji.
Sledenje palet na proizvodni liniji je izvedeno s pomojo RFID sistema, ki ob prihodu palete na linijo v
RFID podatkovni nosilec vpiše podatke prebrane s italnikom rtne kode iz delovnega naloga.
AVTOMATIKA 71/2007

29

30

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Na nekaterih delovnih mestih so
zahtevnejše naprave, ki imajo lastno krmiljenje, vendar pa se njihovo
delovanje nadzoruje s strani glavnega PLC krmilnika preko industrijskega vodila Profibus. Tak primer je vijanik Atlas Copco s komunikacijskim vmesnikom in merilna naprava za merjenje elektrinih karakteristik opreme avtomobilskega sedea, s kompaktnim
PLC krmilnikom in ko munika cij sko opcijo za povezavo z glavnim
PLC krmilnikom.

Slika 2 - Senzorsko polje za
preverjanje opreme in linijski
italnik rtne kode za preverjanje skladnosti ogrodij sedal

Slika 3 - Bralno pisalna glava
RFID sistema

Ko se sedalo pojavi na kateremkoli
delovnem mestu na liniji ali predsestavi in je prebrana rtna koda iz
delovnega naloga, se zanj v pomnilniku PLC krmilnika rezervira
podatkovni blok, v katerega se v teku izdelave zbirajo podatki. Podatkovni blok se, ko sedalo pripotuje
do konca linije, preko Ethernet komunikacije prenese na glavni strenik, kjer se s pomojo aplikacije
Synapro izvede prepis podatkov v
ustrezne tabele relacijske podatkovne baze. Iz same podatkovne
baze se s pomojo mehanizmov poizvedb izvedejo prepisi podatkov na
»rojstni list« izdelka.
Med proizvodnim postopkom se za
posamezen sede novega vozila Renault Twingo zabelei do 1400 podatkov o proizvodnji in vgrajenih
sestavnih delih. Ta podatek velja za
sprednje sedee vozila, pri zadnjih
sedeih je ta številka obutno manjša in znaša priblino 30 odstotkov koliine podatkov sprednjega
sedea. Podatki se shranjujejo z zapisi v razlinih tabelah po delovnih
mestih na liniji, kar predstavlja nekakšen linijski brskalnik po podatkih.
Strokovnjaki podjetja Sinabit so sodelovali tudi pri razvoju in uvajanju sistema sledljivosti v tovarni
Audi, na liniji za proizvodnjo modela A4. Sistem je zaradi veliko veje
kompleksnosti izdelave celotnega
avtomobila obsenejši, vendar pa
zasnovan na zelo podobnih predpostavkah.

Slika 4 - Skladiše podatkov
za proizvodnjo linijo avtomobilskih sedeev
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4 Implementacija sistema
sledljivosti @Report v
proizvodnji JUB
Osnova za uvedbo sistema so bile
spodaj navedene elje in zahteve podjetja ob uvedbi sistema sledljivost
@Report:
 izdelava proizvodnega ethernet
omreja,
 povezava sestavnih delov in
naprav v celoto – preko enotnega proizvodnega ethernet
omreja,
 definiranje in popis organizacijskih postopkov – proizvodni
proces,
 povezava proizvodnega informacijskega sistema @Report s
poslovnim informacijskim sistemom IS JUB in medsebojna
izmenjava podatkov povezanih s
proizvodnjo (DN, THL, PN in
kontrola),
 avtomatski zajem podatkov iz
proizvodnje,
 fino planiranje proizvodnje – na
nivoju razpisanih delovnih nalogov,
 enostaven dostop do realnih
procesnih podatkov ,
 povezava s slubo za kakovost
in okolje (obvestila kontrole),
• obvestila - vhodna kontrola
surovin,
• obvestila - medfazna kontrola izdelka,
• obvestila - konna kontrola
izdelka,
• tiskanje etiket za kontrolo –
ob odvzemu vzorca med proizvodnjo.
 uporaba elektronskega
tehnološkega lista pri pripravi
surovin – mobipanel,
• prikaz tehnološkega lista nekega delovnega naloga,
• prikaz obvestil kontrole za
surovine, ki imajo nalepko s
številko obvestila,
 izdelava poroil in izpisov –
analiza zbranih informacij,
 vpeljava sistema alarmiranja o
posameznih dogodkih in
izpadih,
 izdelava mobilnega dostopa do
podatkov.

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

doziranjem komponent z uporabo
krmilnikov in nadzornih SCADA
sistemov kot tudi uporabo sistema
za avtomatsko izdelavo šar po
recepturah @Batch.
Recepturni sistem je integriran z
proizvodnim informacijskim sistemom @Report, sistemom za kontrolo kakovosti, skladišnim sistemom in seveda z poslovnim IS.
Tako integriran sistem sledljivosti
omogoa uporabnikom spremljanje tehnoloških dogodkov od
izdelave receptur preko proizvodnje z porabo surovin do pakiranja
ter logistike in skladišenja.

Slika 5 - Diagram povezav med razlinimi postopki v proizvodnji

Pri analizi stanja je bilo izdelanih
vrsta diagramov poteka z opisom
funkcij posameznih postopkov v
proizvodnji. Pri tem je bil analiziran tok dokumentov, postopki
odloanja, materialni tok, drevo
odgovornih oseb ter še vrsto drugih.
Izdelani so bili entitetno relacijski
diagrami, ki so predstavljali medsebojne povezave in relacije med
tabelami, ki hranijo podatke na
strani IS JUB ter na strani @Re-

port za natanno doloitev podatkovnega toka.
Po analizi proizvodnega procesa se
je pristopilo k definiranju podatkov, ki so del proizvodnje. Pri tem
se je upoštevalo tako avtomatizirano proizvodnjo kot interno logistiko in skladiše, kontrolo kakovosti, slubo tehnološke priprave
dela ter še vrsto drugi slub in oddelkov vpletenih v tehnološki proces. Pri avtomatizirani proizvodnji
se je zajelo sisteme z avtomatskim

Navedeni procesni podatki so pridobljeni podatkov preko sistema
avtomatskega zajema podatkov iz
krmilnikov in SCADA programov.
Nekaj preostalih podatkov (delavec na liniji, izjemni zastoji) operaterji preko panelov vnesejo v sistem. Preko panelov pa dobijo vse
podatke o razpsanih delovnih nalogih, izdelkih in postopkih za izdelavo le teh.
Poroilni sistem je osnovan na
WEB tehnologiji in omogoa kontroliran pristop do podatkov o
proizvodnji tudi z mobilnih naprav.
Nekaj poroi izvedenih v sistemu
@Re port poleg obiajnih KPI ka zalnikov:
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1. POROANJE O VZROKIH IN ŠTEVILU ZASTOJEV (trajanje in as zastoja),
2. PRODUKTIVNOST/LETO/MESEC/IZMENO/DAN/URO,
3. IZDELANA KOLIINA/STROJ/LOVEK/ IZMENO,
4. ŠTEVILO SAR NA DELOVNEM MESTU/DAN/IZMENA,
5. POVEZAVA MED/PLANIRANO/PRIPRAVLJENO/IZDELANO,
6. IZKORISTEK STROJA/LOVEK/DAN/IZMENA,
7. AS TRAJANJA IZDELAVE SARE/IZDELEK/LOVEK/
STROJ,
8. POVPRENI AS TRAJANJA PAKIRANJA SKUPINE ISTIH
IZDELKOV,
9. PODATKI ODDELKA KONTROLE,
10. POROILO O POSLANIH SMS ALARMIH,
11. OEE – skupna uinkovitost proizvodnje.

novo vozilo Renault Twingo ne bi bilo mono preverjati in zagotavljati brez celovitega pristopa do izvedbe zajema podatkov in upravljanja posameznih
naprav na liniji. Prav tako pa se zaradi varnostnih
meril in visokih zahtev po kakovostni izdelavi ni
mogoe zamišljati, da bi takšno odgovornost prepušali nakljuju ali loveškemu faktorju.
Sistem zagotavlja popolno sledljivost izdelka v vseh
delovnih operacijah v postopku sestave sedala, prav
tako pa sledljivost vgrajenih delov, zlasti tistih, ki so
bistveni za izpolnjevanje varnostnih kriterijev pri
zagotavljanju varnosti za potnike v vozilu. Sistem je
nartovan tako, da bo omogoal ob uvedbi polne serijske proizvodnje izdelka nadaljnje optimizacije tehnologije proizvodnje sedal.
6 Uinki uvedenega sistema v procesni industriji

Slika 6 - Primer zaslonskega prikaza poroil o
zastojih v proizvodnji

5 Uinki uvedenega sistema v avtomobilski
industriji

Uvedba takšnega sistema je bila nujna, saj vseh
varnostnih funkcij, ki so zahtevane na sedalih za
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Seveda je potreben daljši as, da se vsi uinki tako
obsenega projekta ovrednotijo. Vsekakor pa omenjeni sistem nudi uporabnikom vrsto ugodnosti, ki
jim olajšajo vsakodevno doseganje zadanih ciljev.
Predvsem omogoa v realnem asu nadzor nad izvajanjem posameznih delovnih nalog, spremljanje toka
dogodkov v proizvodnji, takojšnje odkrivanje nepravilnosti ter seveda pravilno in hitro ukrepanje na
podlagi tonih podatkov iz procesa. Zbrani podatki
pa so zaradi njihove povezljivosti z drugimi programi v IS JUB omogoajo kakovostne analize za podporo odloanja na podlagi takojšnjih in realnih podatkov.
Izvedba tako smelega projekta omogoa JUB-u realizacijo drznih nartov o novih izdelkih s kompleksnejšo sestavo brez dvoma o konni kakovosti izdelkov in s tem uspešnejši nastop na trgih doma in v
A
tujini.

MOTORSKI POGONI

Barvni zaslon in PLC
krmilnik v enem
Informacije: Tipteh, d.o.o.

ovi krmilnik Vision V570 iz Unitronicsa ponuja strojegraditeljem in sistemskim integratorjem, da združijo barvni grafični
zaslon občutljiv na dotik in zmogljiv PLC krmilnik v eni napravi. 5,7“ barvni TFT zaslon v QVGA resoluciji in 256 barv omogoča
jasen prikaz dogajanja na krmiljeni napravi. Možno je izdelati in
shraniti preko tisoč različnih zaslonov ter na njih prikazati stotine
barvnih slik ali animacij v eni sami aplikaciji. PLC omogoča priklop
signalov preko spojnih modulov, ki se pritrdijo direktno na osnovni
krmilnik ali preko razširitvenih vhodno/izhodnih modulov vključno s
priklopom hitrih števcev in temperatutnih sond.

N

Na voljo imamo 2 MB pomnilnika za aplikacijo, dodatni 1 MB za nabore
znakov ter 6 MB za zaslonske slike. Za zajem podatkov ali shranjevanje receptov so na voljo podatkovne tabele velikosti 192K statinega ali
64K dinaminega pomnilnika. V program je mono vkljuiti samonastavljive ali klasine PID regulatorje. Krmilnik ima vgrajen zmogljiv procesor saj znaša as preleta (SCAN time) za 1K tipine aplikacje le 0,9 µs,
kar mu omogoa uporabo v razlinih napravah, npr. na pakirnih linijah, transportih, klimatskih napravah, itd. V570 podpira razline
monosti komunikacije vkljuno z Ethernetom, dvema serijskima RS232
ali RS485 vmesnikoma, CANopen, MODBUS protokol, povezavo preko
linijskih ali GSM modemov, itd. Nadgradnja strojev, procesov ali avtomatizacijskih sistemov je s tovrstnimi krmilniki enostavna, hitra in cenovno ugodna.

V570: Barvni TFT zaslon in zmogljiv krmilnik v enem
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Integracija informacijskih sistemov
s spletnimi storitvami
Dejan Reichmann, 3R.TIM d.o.o., dejan.reichmann@3rtim.si

pletna storitev (web services) sistema za upravljanje skladišča (WMS) zagotavlja ažurne podatke o
stanju zaloge glede na rok uporabnosti: poslovno informacijskemu sistemu (ERP), sistemu za podporo komercialistom na terenu in proizvodno informacijskem sistemu v 120 km oddaljenem proizvodnem obratu. Sistemi so različnih proizvajalcev, uporabljajo različne baze podatkov in različne starosti. V podjetje so bili vpeljani ločeno in postopoma.

S

Pogosto sem bil pria, ko so zaposleni dolgo pretipkavali podatke, ki so nastali v enem informacijskem
sitemu podjetja v drug informacijski sistem. Tak primer so podatki z delovnih nalogov iz proizvodnje v
poslovno informacijski sistem (ERP) ali vnos naroil
v sistem za upravljanje skladiša (WMS). Ponudniki
specializiranih rešitev se pogosto sreujemo s tezo,
da ima podjetje e preve dobaviteljev informacijske
tehnologije in da bodo raje doloen problem rešili v
okviru obstojeih rešitev. Argument za tako razmišljanje je tudi strah pred teavami s povezljivostjo
razlinih sistemov. Dejstvo je, da je v podjetjih zelo
veliko razlinih specifinih zahtev, ki jih je teko uspešno rešiti v okviru enega informacijskega sistema.
Ponudniki rešitve, ki je specializirana za doloeno
podroje obiajno ponujajo najboljše rešitve, ki zdruujejo najboljšo prakso in izkušnje pridobljene na
predhodnih implementacijah. Bojazen, da bodo take
samostojne rešitve povzroale teave ali celo ostale
odrezane od ostalih informacijskih sistemov je odve. S pojavom spletnih tehnologij in standardov
(XML, UDDI, SOAP, WSDL…) so se monosti uspeš-

nega, univerzalnega in tudi enostavnega povezovanja razlinih sistemov zelo poveale.
Spletne storitve
Spletne storitve ali »web services« so idealno orodje
za izmenjavo podatkov med razlinimi informacijskimi sistemi. e je spletna stran namenjene komunikaciji raunalnik - lovek so spletne storitve namenjene komunikaciji med informacijskimi sistemi. V
podjetju se sreamo z razlinimi informacijskimi
podsistemi, ki so ponavadi loeni in razlinih generacij. Danes je nujno povezovanje takih »otokov«. V
obiajnem informacijsko podprtem podjetju so to
ERP, CMS, WMS, CRM, MES... . V dobi elektronskega
poslovanja morajo biti podatki takoj dostopni. Razpololjivi as za obdelavo informacij je vedno krajši.
Za uspešno realizacijo povezovanja je potrebno zagotoviti, da ima vsak informacijski sistem zmonost
komunikacije preko spletnih storitev. Pri modernih
sistemih ne bi smelo biti teav. Pri starejših produktih so rešitve teje, vendar je mono za vse take sis-

Slika 1: Povezovanje WMS Hydra@Warehouse in ERP DATALAB PANTHEON. Modra rta predstavlja
»mejo« med dvema razlinima »svetovoma« in tudi mejo odgovornosti med dvema razlinima izvajalcema.
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teme izdelati vmesnike, ki so zdrueni na komunikacijskem streniku
podjetja. Tak strenik s svojimi spletnimi storitvami poskrbi za izmenjavo podatkov in zagotavlja enostaven dostop do aurnih podatkov modernejšim aplikacijam. Spletne storitve so »meja« med dvema razlinima
»svetovoma« in tudi meja odgovornosti med dvema razlinima izvajalcema.
Pisarniške aplikacije (MS Office, Open Office) so lahko zelo uinkovita
orodja za obvladovanje podatkov, e je dostop dovolj enostaven in ne obremenjuje obiajnega poslovanja podjetja. Potrebujemo le vedno aurne
podatke poslovanja, ki so dostopni na enostaven nain in to kadarkoli
jih potrebujemo. Vse lahko doseemo s tehnologijo spletnih storitev in
poenostavimo naine dostopa do podatkov, ki nastajajo v informacijskih
sistemih.
Podatki podjetja v epu
Imeti celoten ERP v mobilnem telefonu ali na dlanniku je sicer lepa elja
vendar zaradi doloenih omejitev ni v celoti izvedljiva. Lahko omogoimo dostop do doloenih podatkov, ki jih potrebujemo tudi izven pisarne
in obiajnega delovnega mesta. Kdo si ne bi elel na telefonu ali dlanniku spiska svojih strank s podatki o zapadlih terjatvah, ki jih lahko diskretno preveri med sestankom? Trenutne zaloge v skladišu, ko smo na
prodajnem razgovoru? Vse to je mogoe.
Doloene podatke je mono uporabljati vedno kadar smo povezani v
omreje. To pa je danes e nekaj vsakdanjega. Mobilna omreja nam
omogoajo stalno povezavo s podjetjem in dostop do informacij v ERP.
Vendar je pri tem pametno izpolnjevati nekaj pogojev za zagotavljanje
varnosti celotnega sistema. Dostop in prenos do podatkov mora biti
varen in hiter. Kadar rešitve podpirajo poslovanje je zelo pomembna tudi
zanesljivost in razpololjivost sistema. Oblika uporabniškega vmesnika
mora biti prilagojena majhnim zaslonom, da so rešitve uporabne. Prenos
podatkov v mobilnih omrejih, je kljub vedno vejim hitrostim v praksi še vedno veliko poasnejši kot prenos v lokalnem omreju. Pametno

Slika 2: Pridobivanje in zdruevanje podatkov v Excelu s pomojo
spletnih storitev iz dveh razlinih informacijskih podsistemov (ERP
in WMS). Excel je lahko zelo uporabno orodje za analizo.

je, da so temu prilagojene tudi
aplikacije. Uporaba spletnih
storitev in namenskih aplikacij
za mobilne naprave je uinkovita rešitev. Sistem spletnih storitev za izmenjavo podatkov med
razlinimi informacijskimi podsistemi lahko uporabimo tudi
za povezavo z mobilnimi odjemalci kot so mobilni telefoni in
dlanniki. To pomeni, da lahko
spletna storitev sistema za upravljanje skladiša (WMS) zagotavlja aurne podatke o stanju
zaloge glede na rok uporabnosti: poslovno informacijskemu
sistemu (ERP), sistemu za podporo komercialistom na terenu
in proizvodno informacijskem
sistemu v 120 km oddaljenem
proizvodnem obratu.
Hydra@Warehouse na
terenu
Terenska uporaba pri podpori
poslovnim procesom? Vodenje
zaloge na »skladiših« v tovornjakih? Zajem podatkov kjerkoli?
S povezanimi rešitvami iz druine mobihydra je vse to mono. Sistem sestavljajo spletne
storitve in aplikacije za mobilne
naprave. Monosti uporabe so
zelo velike: zajem podatkov na
terenu, delo s rtnimi kodami in
RF ID. Moen je vpogled v podatke kjer koli. Sistemi niso ve
odvisni od lokalnega brezinega omreja.
Kratice in protokoli
ERP (Enterprise Resource Planning)
– poslovno informacijski sistem
WMS (Warehouse Management System) – sistem za upravljanje skladiša
MES (Manufacturing Execution System) – proizvodni informacijski sistemi
CRM (Customer Relationship Management) – sistem za upravljanje odnosov s strankami
CMS (Content Management System)
– sistem za upravljanje vsebine
XML (Extensible Markup Language)
je standard za kreiranje jezika, ki
opisuje strukturo podatkov.
WSDL (Web Services Description
Language) je XML dokument za
opis spletnih storitev.
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SOAP (Simple Object Access Protocol) je
standard za izmenjavo XML sporoil
preko omreja.
UDDI (Universal Description Discovery
and Integration) je protokol, ki nam v
brskalniku omogoa vpogled na seznam
funkcij, ki jih nudi spletna storitev. A

Unitech HT630D
Informacije: INFO-KOD d.o.o.

HT630D je roni terminal majhnih
dimenzij in tee, ki vsebuje popolno
funkcionalnost velikih terminalov.
Z robustnim dizajnom in razlinimi
dodatki za zajem podatkov ter monostjo izbire pomnilnika je izvrstna izbira za razline aplikacije. Uporabimo ga lahko za skladišno poslo vanje, sp re mljanje proizvodnje,
popis osnovnih sredstev, inventuro
v trgovini...

Opcijsko vam omogoa prenos podatkov z ethernet vmesnikom in monost
izbire pomnilnika (512 kB, 2,5 ali 4,5
MB). DOS terminal HT630D se programira s standardnim C programskim
jezikom ali s posebnim razvojnim orodjem JobGen Plus (brezplano v kompletu).
JGP+ je prirejen uporabnikom, ki
niso programerji. Za povezave z e
obstojeimi Windows aplikacijami
obstajajo DLL datoteke z narejenimi
funkcijami za Visual C++, Visual
Basic in Delphi.
A
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PROFINET & SIMATIC S7-300
Informacije: Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

ROFINET je odprt industrijski Ethernet standard za področje avtomatizacije. Temelji na klasičnem
Ethernetu. Podpira TCP/IP protokol za parametrizacijo, konfiguracijo in diagnostiko ter IT standarde. Z razliko od klasičnega Etherneta je Profinet Real-Time Ethernet namenjen za prenos uporabniških
in procesnih podatkov po istem vodu.

P

Kako poveati produktivnost vaše proizvodnje? To
vprašanje je postalo v današnjem asu zelo pomembno. Da lahko doseemo vejo produktivnost in razvitost kot odgovor na vse veje zahteve trga, je potreben neprestan tok informacij na nivoju celotne
firme; od zaetnega produkcijskega in razvojnega nivoja vse do vodstva firme, za izvedbo strateške odloitve. V okviru takšnega razmišljanja odigra pomembno vlogo komunikacija v sodobni industrijski avtomatiki in to je Profinet – industrijski Ethernet.
Ta ko imenovani industrijski Ethernet lahko danes
eno stavno poveemo v zelo razširjeno, nam bolj
znano, pisarniško mreo. Zagotovimo lahko varnost
med obema mreama za nedovoljene dostope do
avtomatizacijskega sistema.
Profinet nam omogoa povezljivost raznih komponent novih in obstojeih tehnologij. Povezujemo sisteme iz razlinih podroij: varnostno tehniko (Safety
Integrated), sisteme v realnem asu (Real-Time Communication), distribuirano periferijo ali inteligenco
(Distributed Field Devices), sisteme kontrole gibanja
(Motion Control) ipd. Monost integracije e obstojeih tehnologij (ProfiSafe, ProfibusPA, ProfiDrive…) se
je izkazala kot neizogibna. Povezovanje in du strij-

skih naprav z informacijskimi sistemi je preprosta.

Profinet, kot komunikacijska mrea v industriji, ponuja veliko dodatnih monosti za povezovanja modulov za avtomatizacijo v klasino Ethernet mreo.
Mrene komponente enostavno uporabljamo v robustnem industrijskem okolju. Na voljo imamo
»FastConnect« sistem oienja z uporabo RJ45 tehnologije. Konfiguriram lahko »FailSafe« mreo. Neprestano lahko spremljamo stanja (monitoring) mrenih komponent, npr. za spremljanje alarmov itd.
V Profinetu imamo tri druine komponent za sestavljanje industrijske mree. Te so :
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 SCALANCE X, industrijski Ethernet »switch«,
 SCALANCE W, modul za brezino komunikacijo,
 SCALANE S, modul za zagotavljanje varnosti
podatkov.
Na naslednji sliki imamo prikazan celoten povezovalni nart z vkljuitvijo e obstojeega avtomatiziranega sistema in klasinega pisarniškega LAN.
e si podrobneje pogledamo generacijo SCALANCE,
najprej opazimo robustno izvedbo, ker so posebej
prirejeni za uporabo v industriji.

SCALANCE W – Industrijski brezini LAN
Moduli Scalance W, za brezino komunikacijo med
LAN mreami, uporabljajo zelo zanesljivo radijsko
tehnologijo za daljinski prenos podatkov. S temi
moduli se nam poenostavi dostop do teje dostopnih
krajev, npr. dvigala, voziki, mostovi, itd. Imamo
dostop do kompletne diagnostike in stanja radio
povezave. So modularni, tako da jih lahko poveemo oz. integriramo v TIA sistem.

SCALANCE S – Varnostni modul

SCALANCE X - Industrial Ethernet Switch
Novi »Industrial Ethernet Switch« lahko uporabljamo
tako na nijih nivojih konfiguracij mree kot vse do
mre z zelo visokimi zmogljivostmi in zahtevami.
Druina Scalance X obsega veliko izbiro razlinih
industrijskih Ethernet »switch«-ov. Ti podpirajo veliko funkcij, kot so diagnostika preko Profineta, SNMP ali Web. Namenjeni so za razlina podroja uporabe (npr.: strukture mre, hitrosti prenosa podatkov, število portov itd.). Modularnost sistema nam
omogoa integracijo v tako imenovani TIA, Totally
Integrated Automation.

S Siemens konceptom varnosti vam ponujamo rešitev varovanja vaše tehnologije in znanja v industrijski avtomatizaciji. Pri tem so upoštevane vse specifine zahteve za varnost procesnih podatkov. Scalance S je modul, ki slui za varnost mree in podatkov znotraj vašega podjetja. Z njim se zašitimo
pred nedovoljenimi posegi in podatkovno manipulacijo ter pred dvo smerno influenco. Lahko si
aktiviramo zašitimo zoper napak naslovov. Vse
nastavitve konfiguracije so enostavne in jih lahko
nastavljamo brez posebnega poznavanja IT zašite.

Ve informacij dobite na naslovu:
www.siemens.com/scalance
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SISTEMI ZA OZNAČEVANJE IN IDENTIFIKACIJO

Informacije: LEOSS d.o.o.

Identifikacija v avtomobilski
industriji s podporo sledljivosti
činkovit in cenjen partner v industriji vozil je poslanstvo novomeškega podjetja TPV d.d.
(www.tpv.si), ki se razvija v enega največjih slovenskih proizvajalcev avtomobilskih delov in
opreme. TPV se je iz nekdanjega proizvajalca posebnih vozil v začetku devetdesetih razvil v
enega največjih slovenskih proizvajalcev avtomobilskih komponent. Skupino TPV sestavlja pet hčerinskih podjetij, tri od teh v solastništvu s tujimi partnerji. Na področju avtomobilske industrije sta to
Johnson Controls in Faurecia, na področju avtomobilskih prikolic pa sodelujejo z nemškim podjetjem
Boeckmann.

U

Za novomeški TPV je LEOSS, d.o.o., (www.leoss.si)
pripravil rešitev za zagotavljaje sledljivosti avtomobilskih podsklopov, ki se s pomojo obešal gibljejo v
kataforezni lakirnici, to je liniji za barvanje kovinskih polizdelkov s potapljanjem oz. kataforezo. V
okviru projekta se je moral LEOSS kot projektant
informacijskega sistema povezati z ve podjetji, med
katerimi najdemo tudi drubi INEA, d.o.o., ki skrbi
za raunalniško vodenje procesa in Motoman Robotec, d.o.o., ki zagotavlja robotsko strego (opravlja jo
manipulator Motoman EPL500) flow linka za
kataforezo s skupnim mestom nalaganja in razlaganja obešal.

Proizvodnja temelji na dveh monih segmentih: proizvodnji avtomobilskih sedeev in proizvodnji kovinskih delov za avtomobilsko industrijo. Tretji del
predstavlja prodaja in servisiranje vozil. Danes je v
skupini TPV, ki deluje na štirih lokacijah (Novo
mesto, Breice, Suhor in Velika Loka) zaposlenih 926
sodelavcev. TPV je mono vpet v mednarodni prostor, zato je nenehen razvoj odloilnega pomena. V ta
namen so v zadnjih letih kadrovsko okrepili predvsem komercialo in razvoj ter svojo prisotnost poveali tudi na vzhodnih trgih. V letošnjem letu je TPV
svojo ponudbo razširil z eno najsodobnejših lakirnic
v Evropi, s katero je sposoben ponuditi celovitejše iz-
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delke in storitve in tako slediti viziji podjetja. Nova
linija, ki so jo postavili na lokaciji Velika Loka, dopuša maksimalen nanos laka debeline 35 mikronov,
letno pa omogoa skoraj 3 milijone m2 lakirane
površine. Visoko-zmogljivo linijo bodo uporabljali
tako za potrebe lastne proizvodnje kot tudi storitve
zunanjim strankam.

Polizdelke, ki so namenjeni barvanju, najprej zloijo
na nosilce, ki jih potem obesijo na skupni nosilec oz.

UPORABLJENA OPREMA
LEOSS je tako zagotovil 1600 posebnih aluminijastih
plošic s rtnimi kodami (dimenzije 100 mm x 25
mm), ki so odporne na visoke temperature in se uporabljajo za oznaevanje roofov ter adapterjev, fiksne
industrijske italnike Microscan MS-820, fotocelice Microscan Photo Sensor, koncentrator pretoka
podatkov Microscan MS 5000, ki omogoa povezavo do 50 italnikov v
mree, vmesnik za priklop italnikov Microscan
IB-131 ter rone industrijske italnike PSC PowerScanner LR RF z baznimi
postajami in vgrajenimi
dekoderji. Poleg strojne opreme je LEOSS poskrbel
tudi za del programske:
programski paket za komunikacijo z manipulatorjem Siemens Simatic
S7 Prodave MPI Mini
v5.5 s kartico za povezavo PC raunalnika na
MPI vodilo in programski paket LEOSS TPV sled,
ki zagotavlja sledljivost
proizvodov na kataforezni liniji (moduli za komuniciranje: SAP, INEA,
Motoman Robotec).
AVTOMATIZACIJA V LAKIRNICI IN
ROBOTSKI CELICI
Prva faza priprave avtomatizacije proizvodnje je pomenila oznaevanje roofov in adapterjev: montaa
(pritrjevanje s kovicami) posebnih plošic s rtnimi
kodami. V naslednjem koraku so namestili specialne
industrijske italnike rtne kode Microscan MS-820,
s katerimi zajemajo vse potrebne podatke. italniki
so s pomojo Microscan MS-5000 koncentratorja
povezani v mreo, iz katere z oditavanjem rtnih
kod pred vstopom v lakirnico in v robotski celici
dobivajo vse potrebne podatke v ustrezni obliki za
nadaljnjo obdelavo. »Industrijski italniki so nam v
veliko pomo, saj nam zagotavljajo vse tiste informacije o produktih v proizvodnem procesu, ki jih
potrebujemo za njegovo pravilno krmiljenje,« meni
Stane Tutin, vodja projekta v Veliki Loki.
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»roof«. Izdelke, ki jih zloijo na en roof morajo ob
tem identificirati (industrijski italnik Microscan
MS-820) in vedeti, na kateri roof so jih dali. Na
doloenem roofu smejo biti samo takšni izdelki, za
katere je predviden enak tehnološki postopek barvanja. Roofe polnijo oz. praznijo na šestih mestih in
jih potem pošiljajo proti manipulatorju (Motoman
EPL500), ki po dva roofa zdrui pod en adapter. Pri
tem mora skupaj zloiti le takšne roofe, ki zopet
zahtevajo enak tehnološki postopek. Potrebno je
identificirati roofe (vseh je 250), ki so na adapterju,
da se pred zaetkov barvanja v stroju nastavi pravi
program. Imajo štiri vrste programov barvanja. Sam
postopek barvanja traja priblino 35 minut pri temperaturi 180°C. Pri potapljanju se roofi ne potopijo v
celoti, tako, da so plošice s rtno kodo za identificiranje v zgornjem delu (dejansko so na vsakem štiri,
ker se roofi lahko zasuejo za 180°, branje pa je na
nekaterih mestih od zgoraj na drugih pa od strani).
Po prihodu iz barvanja se proizvodi hladijo priblino
40 minut, nakar jih pot vodi naprej na mesto za
praznjenje oz. nazaj na manipulator, ki jih razloi
na ustrezna mesta.
Microscanovi industrijski italniki sodijo v sam vrh
specializiranih proizvodov za avtomtski zajem rtnih kod v avtomobilski industriji (uporaba je seveda
mogoa tudi v drugih industrijah, v proizvodnji ter
za potrebe logistike in transporta). Specializirana
identifikacija, ki jo omogoa Microscan (ve), je izredno kakovostna in zagotavlja sledljivosti pri avtomatizaciji proizvodnje, saj z njimi dosledno identificiramo vsako rtno kodo, ki stee skozi npr. proizvodno linijo.
ZAKAJ JE LEOSS ODSVETOVAL
UPORABO TEHNOLOGIJE RFID
(RTNA KODA vs. RFID)?
Odgovorni za projekt so sprva eleli rešitev z uporabo RFID tehnologije, vendar so jim strokovnjaki iz
LEOSS-a na osnovi pridobljenih podatkov uporabo
elektronskih RFID transponderjev v okviru te aplikacije odsvetovali. Zakaj? Najveji problem predstavljajo relativno visoke temperature v proizvodnem procesu. Transponderje, ki jim proizvajalec Texas
Instruments zagotavlja najširše temperaturno podroje uporabe, lahko npr. skladišimo na temperatu-
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rah od -25°C do +120°C, za delovanje pa jih lahko uporabljamo
zgolj na temperaturnem intervalu
med -25°C in +90°C. Za skupaj
najve 50 ur lahko te transponderje sicer imamo na višjih temperaturah (+160°C ali pa celo za
30 sekund na +220°C), ker pa se
negativni efekt teh povišanih temperatur akumulira v elektronskem vezju, ki tvori osnovo transponderja (vezje je izdelano v siliciju, ki je dopiran z razlinimi drugimi elementi), bi po doloenem
številu ciklov (npr. okoli 100 prehodov preko pei) transponderji
prenehali delovati. Morali bi jih
zamenjati z novimi in etudi je
cena takšnega transponderja relativno nizka (okoli 2 €), bi to predstavljalo dodatne stroške, ki se jim
lahko izognemo, e izberemo alternativno rešitev - tehnologijo
rtne kode.
Naj omenimo še to, da zaradi splošno veljavnih fizikalnih lastnosti,
ki so povezane z integriranimi elektronskimi vezji in njihovo obstojnostjo na povišanih temperatu-

rah, ne verjamemo, da bi lahko od
kateregakoli drugega proizvajalca
RFID transponderjev dobili proizvod, ki bi bistveno odstopal od
tega, kar zagotavlja Texas Instruments. Zato je v tem primeru
smotrneje uporabiti tehnologijo
rtne kode.

Odgovorni v TPV so uvideli, da
RFID njihovi aplikaciji ne prinaša
bistvenih prednosti pri identifikaciji in se zato odloili, da skladno z LEOSS-ovim predlogom izberejo cenejšo tehnologijo, tehnologijo rtne kode.
A
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Kenwood
v Sloveniji
Dragan Selan, Avtomatika

odjetje EN Miro Čadež s.p., ki se že vrsto let ukvarja s telekomunikacijsko tehniko, je junija leta 2006 postalo uradni zastopnik za prodajo in servis komunikacijske opreme in sistemov znanega proizvajalca KENWOOD. 21. marca 2007 smo bili povabljeni na predstavitev komercialne telekomunikacijske opreme za frekvence 2 m, 70 cm in PMR466 ročnih ter 2 m in 70 cm mobilnih postaj in repetitorjev. Pisani druščini povabljencev
je predaval gospod Jasper Aashholm, Kenwood electronics UK.

P

Kenwood je svetovno priznano podjetje, ki ga odlikujeta
kvaliteta in zanesljivost izdelkov. Njihovi sistemi za radijske komunikacije se uporabljajo v najrazlinejših okoljih
po vsem svetu: od velikih proizvodnih obratov do zahtevnih sistemov za javno varnost. Preko distribucijske mree
nudijo produkte in storitve najvišje kakovosti ob izkorišanju najnovejših rešitev. Pravilno usmeritev in posluh za potrebe kupcev in uporabnikov omogoata podjetju veanje
trnega delea, ki je zlasti opazno v zadnjih dveh letih.
Kenwood je kot dobavitelj telekomunikacijske opreme v
Sloveniji prisoten preko 35 let. Ledino je orala Elektrotehna,
sledili sta ji IPS d.o.o. in Impakta. Z aprilom 2006 pa je pogodbo o zastopanju podpisalo podjetje EN Miro ade s.p..
Miro ade je na predstavitvi tudi na kratko povedal
zgodovino njihovega sodelovanja s podjetjem Kenwood: »S firmama, ki sta
Kenwood telekomunikacije
zastopali pred nami, smo ves
as sodelovali kot aktivni in
kreativni posrednik med uvoznikom in konnim uporabnikom. Lani aprila smo pogovore o
sodelovanju uspešno zakljuili. Zadnje veje nabave Kenwood
radijske opreme v Sloveniji so bile pred letom 2000, da pa je
veina te opreme še v uporabi, sodimo po konstantnem naroanju rezervnih potrošnih delov in opcijskih dodatkov. Pogovori
z uporabniki potrjujejo izredno zanesljivost in neverjetno nizko stopnjo pokvarljivosti. V zadnjih treh letih nismo zabeleili
nobene okvare, ki bi jo lahko pripisali Kenwoodu.«
Gospod ade še pravi: »Samo programiranje radijskih postaj
je zanesljivo in prijazno. Z osebjem, ki je pri Kenwoodu zadoleno za pomo uporabnikom, kontaktiramo neposredno, zato
so povratne informacije hitre in tone. Naša ponudba tovrstnih
naprav in storitev je tako še veja, roki pa krajši. Našo ponudbo Kenwood in drugih izdelkov in dejavnosti podjetja si lahko
ogledate na spletni strani www.elnaprave.com.
Pred kratkim se je ponudila prilika in ob prihodu predstavnika Kenwooda, g. Jesperja Aasholma, smo organizirali predstavitev Kenwood telekomunikacijske opreme in sistemskih
AVTOMATIKA 71/2007

rešitev. Jesper Aasholm je
direktor prodaje, zadolen
za poslovanje s 16 dravami
EU, pokriva pa podroje od
severne Evrope do Srbije. Z
veseljem je sprejel povabilo
in predstavil najnovejšo generacijo radijskih postaj za
profesionalne uporabnike: 4
modele ronih VHF in 6 modelov UHF ronih radijskih postaj,
6 modelov mobilnih VHF in UHF r.p., repetitorje, opcijsko opremo in sistemske rešitve.«
Omenjene modele smo si lahko ogledali in otipali, rone postaje pa so bile tudi delujoe s polnimi baterijami. Postaje so
e na prvi pogled izredno robustne, obenem pa zelo zmogljive, pa odvisno od modela. Modeli so zasnovani tako, da
pokrivajo celoten spekter potreb po brezinih komunikacijah za uporabnike s posebnimi tehninimi zahtevami kakor
tudi za najširšo uporabo. e pri osnovnih modelih je poudarek na uporabi radijskih postaj za poveanje varnosti in
zašite uporabnikov v zahtevnih delovnih okoljih in zagotavljanju visoke stopnje zasebnosti pogovorov.
Predstavljena je bila tudi ProTalk, TK-3101E, rona PMR446, 16 kanalna radijska postaja, za katero licenca ni potrebna. V letu 2006 je prejela laskavi naziv PMR446 leta,
razlogi za naziv pa so njena kompaktnost, odpornost, zasnova, tonska oprema, notranje lito ohišje, izpolnjevanje kar
11 vojaških standardov za delo v izredno zahtevnih okoljih,
skrbno zasnovana oblika in ne nazadnje zmogljiva 2000
mAh Li-ionska baterija.
Najve pozornosti in dodatnih vprašanj je vzbudila Kenwoodova FleetSync sistemska rešitev komunikacijskega
centra z beleenjem klicev, prenosom govora in podatkov
ter spremljanjem oseb in vozil.
Naprave in sistemi, ki omogoajo uinkovito komuniciranje, so danes temeljni del poslovanja podjetij kot tudi prijetnega preivljanja prostega asa in zabave. Proizvajalci se
trudijo ponuditi kvalitetne, zanesljive naprave in komunikacijske sisteme, ki so v skladu z tehnološkimi trendi in primerne razlinim cenovnim zahtevam in Kenwoodu to oitno uspeva!

MERILNA OPREMA

Po uradni predstavitvi smo s predstavniki gospodarskih in trgovskih
podjetij, zdravstvenih organizacij,
Zveze radioamaterjev Slovenije in
slovenske vojske, ki so modele z zanimanjem ocenjevali, ob kavici še prijetno poklepetali, izvedeli smo tudi nekaj
nartov za prihodnost, g. Jasper in g.
Miro pa sta bila vedno na voljo za
pojasnila in natannejše podatke.

Naj se na tem mestu zahvalim organizatorju in predavatelju za zanimivo
predstavitev in prijetno druenje, obenem pa vas vabim, da obišete spletno stran EN Miro ade s.p. na www.
elnaprave.com, ali pa obišete poslovalnico v rnuah, Cesta na Brod 32,
Ljubljana – rnue (najavite se na tel.
01 561 5140), kjer boste prišli do veine elenih podatkov, opremo pa boste lahko tudi preizkusili.
A

Nova serija DSOMSO Infinium 8000
Branko Badrljica, Avtomatika

e ste se nedavno tega navduševali nad DSOji serije Infinium 6000, vam
je Agilent sedaj dal razlog za ponovni premislek - serijo 8000. Ta je
sestavljena iz dveh delov; splošno namenske serije „8000“ in hitre
serije „8000B“. Prva omogoča pasovne širine do 1 GHz, slednja pa je sposobna zajema signalov od 2 Ghz do vrtoglavih 13 GHz, seveda ob ustrezno
vrtoglavih cenah.

Č

eprav osnovna serija frekvenno gledano ni hitrejša od najhitrejših modelov serije »6000«, pa ponuja bistveno hitrejši MegaZoom pomnilnik, ki ga opcijsko
lahko razširimo do bistveno višje meje (128 MSa/s, prej »samo« 8 MSa/s). Novi
»MegaZoom« je baje še hitrejši od prejšnje generacije in omogoa hiter odziv
DSOja na ukaze, ne glede na globino pomnilnika in število vzorcev, ki jih je treba
obdelati po vsakem zajetju. Napredne opcije zajema, kot so denimo »segmented
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burst« lahko dodatno poveajo uinkovitost uporabe vgrajenega pomnilnika in tako doseejo rezultate ustrezne modelom z veliko vejim pomnilnikom, seveda v ugodnih razmerah. V osnovi gre za to, da lahko doloimo »okno«, v
okvirih katerega se bo signal zajemal ob vsakem proenju
in tako ne zajemamo delov, za katere e vnaprej vemo, da
nas ne zanimajo. Tak nain zajema je optimalen za visokofrekvenne signale, ki se pojavljajo v kratkih sekvencah
(»burstih«), kot so denimo radarski signali.
Zanimiva podrobnost je tudi na dotik obutljiv zaslon, preko katerega lahko vnašamo doloene podatke neposredno z
dotikom in se nam ni treba muiti s koleški in tipkami za
premikanje in postavljanje kurzorjev.
Na voljo so tudi razlini »bonbonki«, kot je denimo opcija »VoiceControl«, ki nam omogoa govorno upravljanje z
inštrumentom, »Remote Access« (dostop do inštrumenta s
spletnim brskalnikom) ali pa »email-on-trigger«, ki nam ob
posebnem dogodku pošlje email, kar je zelo uporabno za iskanje napak, ki se ponavljajo redko.
Novost je tudi novo orodje za razhroševanje designov v
FPGA komponentah – »dinamina sonda«, tako za Xilinx kot
za Altera FPGA-je. Gre v bistvu za kombinacijo programskih protokolov in elektronike, ki nam daje vpogled v interno delovanje podsklopov v FPGA-ju in iluzijo neposredne
dostopnosti. Razhroševanje slednjih sklopov je e kar tradicionalno nadleen problem, saj je število razpololjivih pinov ponavadi skromno (FPGA izberemo glede na potrebe
aplikacije in veliko število dodatnih pinov pomeni cenovni
pribitek), tako da najvekrat ne moremo speljati ven vseh
signalov, ki nas zanimajo, to pa povzroa nemalo problemov. Tako lahko spreminjamo design in po vsaki spremembi opazujemo drugo skupino signalov in v njih išemo
napako.
Agilent je tu prišel do zanimive rešitve, ki je v osnovi veinoma programska in izkoriša enostavnost konfiguracije
FPGA-ja skozi JTAG vmesnik. Tako prikljuimo DSO na
JTAG vmesnik, rezervirane razhroševalne pine FPGAja, ki
si jih lahko privošimo pa na poseben konektor, preko katerega jih prikljuimo na digitalne vhode osciloskopa. Ta
lahko izvaja transparentno preklapljanje in multipleksiranje signalov znotraj FPGAja in tako lahko preko vsakega I/O
pin opazujemo do 64 razlinih internih signalov.
Vdelano programje omogoa tudi enostavno analizo dogajanja na mnogih standardnih vmesnikih in vodilih (I2C,
CAN, RS-232, Eth er net itd), kjer
lahko kombiniramo analogne in
di gitalne vhode
pri zajemu signala
in analogno zajamemo samo tistih
nekaj signalov, ki
bi jih lahko podrobneje opazovali,
inštrument pa opZ dinamino FPGA sondo je postalo iskanje napak bistveno laje
ravi veino preosAVTOMATIKA 71/2007

talega dela namesto nas. Tako lahko prepozna in prikae
uporabljene podatke ali naslovno polje pri doloenemu protokolu itd, ne da bi mu morali vsako malenkost dobesedno
„narisati“. Temu je denimo namenjena funkcija „Bus-Mode
Display“, ki nam omogoa številni prikaz zajetih digitalnih signalov, ki smo jih prej logino povezali v vodilo.
Vsaj zame res pomembna, eprav
periferna novost
je monost upo rabe loenega zunanjega LCD zaslo na, na katerem
lahko kaemo dodatne vsebine in
tako poveamo
vp ogled v opazovano dogajanje.

Bus mode display ponuja bistveno
bolj razumljiv prikaz dogajanja na
vodilu

Infinium DSOji so
pravzaprav pravi kompaktni PC raunalniki in jih lahko
tako tudi uporabljamo. Na njih teejo Windows XP in nanj
lahko inštaliramo dodatne programe tako kot bi jih na
navaden PC. Tu pridejo predvsem v poštev preglednice in
baze podatkov ter instrumentacijski programi.
Dobrodošel je podatek, da nosi Infinium 8000 2.9 GHz procesor (eprav ni podatka o generaciji ali gre za Core 2 Duo,
ali navaden Pentium 4 ali mogoe kaj iz AMDjeve ponudbe), kar pomeni, da lahko raunamo na procesorsko
mo, ki bi jo priakovali od solidnega PC-ja.
Skratka, DSOji so
naredili v zadnjih
letih velik korak
naprej, v veliki
meri tudi po Agilentovi zaslugi.
Svoas je HP veljal
za sivo eminenco
Dvozaslonsko delo bodo pozdravili
na podroju merimnogi
lnih inštrumentov, nakar je poniknil in danes se pod imenom Agilent vraa v velikem stilu. Konkurence je resda veliko ve, a to je
blagodejno vplivalo na cene. Res soliden DSO danes ni ve
tako nedosegljiv kot neko, seveda pa, tako kot pri avtomobilih, tudi tu vedno lahko najdete nedosegljivi ideal ...
Upam samo lahko, da se bom
kot novinar lahko poigral s kakim »8K« modelom za teden ali
dva in ga dodobra preizkusil
na kakem solidnem problemu.
A

Bogata instrumentacijska programska
oprema

Frekven~ni pretvornik
Altivar 61
za ~rpalke in ventilatorje

Re{itev za zahtevne industrijske in
infrastrukturne aplikacije.
Odprta re{itev: Modbus in
CANopen ter raz{iritvene mo`nosti
za komunikacijo.

Ventilatorji
Namenske aplikacijske in za{~itne
funkcije za ~rpalke in ventilatorje.

^rpalke
Enostavna vgradnja in zagon.

Ponudba za 3-fazne asinhronske motorje:
IP20 / UL Type 1 od 0.75 kW do 630 kW - 380/480 V
IP20 / UL Type 1 od 0.75 kW do 90 kW - 200/240 V
IP54 / UL Type 12 od 0.75 kW do 90 kW - 380/480 V
Integriran EMC ﬁlter razreda A ali B
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WSCAD 5 – PROJECT WIZARD
Programski MODUL za samodejno kreiranje projektov avtomatizacije in elektrotehnike
Informacije: Vojko Mikli, Hiperion d.o.o.

članku vam predstavljamo kratek opis funkcij programskega modula – PROJECTWIZARD. Programski dodatek je namenjen uporabnikom, ki želijo svoje projekte hitreje in enostavneje zasnovati
kar v tabelarični obliki iz že v naprej pripravljenih makrojev, programski modul pa jim nato izbrane makroje sam ustrezno obdela, pravilno razvrsti ter tudi poveže po listih načrta.

V

Kratka zgodovina modula PROJEKTWIZARD
Proizvajalec programskega paketa WSCAD 5 se e nekaj
let ukvarja z idejo, kako projketantom ponuditi enostavno programsko orodje, s katerim bi le-ta lahko razline
sklope projekta doloil kar v posebni tabeli in potem le s
pritiskom na tipko na tastaturi dobil izdelan celoten elektro projekt.
To idejo je e pred priblino petimi leti preizkusil na podroju elektronapeljav s samostojnim programom WSCAD
it. Ta program je omogoal avtomatski izris enopolnih ali
tripolnih nartov, tako da je projektant vse elemete posameznih tokokrogov v elektro – razdelilni omari izbral
in doloil preko podatkov iz posebne tabele – ZVEH baze
podatkov.

Slika 1 - Feed (napajane)

Proizvajalec je najniji - OSNOVNI nivo programa WSCAD it vkljuil v vse verzije programa WSCAD 5, funkcije avtomatskega izrisa nartov elektronapeljav pa so projektantom dostopne preko posebenega programskega dodatka - modula ELINST, ki se nadgradi na program WS
CAD 5.
Na osnovi izkušenj s tem modulom se je proizvajalec odloil nadaljevati tudi na podroju projektiranja avtomatizacije in elektrotehnike in rezultat teh prizadevanj je modul PROJEKTWIZARD, ki vam ga danes na kratko predstavljamo.
Opis funkcij modula PROJECTWIZARD

Slika 2 - monostna shema ventilatorja s krmiljenejem

V programu WSCAD 5 je v meniju Extras med drugimi
na izbiro tudi ukaz Ad–On Project Wizard, s katerim
vskoimo v posebno programsko okno za izbiro ter doloanje razlinih predpripravljenih makrojev (sklopov) iz
elektrotehnike in avtomatizacije.
Leva stran okna Projekt Wizard uporabniku ponuja monost izbiranja in predogleda sklopov, iz spiska razlinih
e pripravljenih makrojev, ki so razvršeni v smiselne
skupine in podskupine, kot na primer:
• Feed (napajane) na sliki 1 ali
• monostna shema ventilatorja s krmiljenejem na sliki 2
ali pa
• PLC krmilnik – vhodno - izhodni enoti na sliki 3,
• itd.
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Slika 3 - PLC krmilnik – vhodno - izhodni enoti

CAD/CAM/CAE SISTEMI

Na desni strani okna je umešena tabela za kreiranje vsebine posameznih
risb. Pri sestavljanju projekta lahko projektant po elji izbira, razporeja in grupira razline makroje ter jih na koncu s pritiskom na ukaz Create drawings vnese v projektno dokumentacijo.
Tudi po vnosu v projektno dokumentacijo so dovoljene spremembe, ki
jih ponovno naredimo v osnovnem oknu modula Project Wizard in na
koncu zopet potrdimo z ukazom Create drawings. Tokrat nas program
seveda opozori, da predhodni projekt e obstaja in od nas zahteva potrditev, da ga lahko nadomesti z novim (slika 4).

Slika 4 – vnos in potrditev sprememb pri kreiranju projekta

Ko dokonamo kreiranje projekta in je ta vnešen v projektno dokumentacijo, lahko na projektu v programu WSCAD5 uporabljamo tudi
vse njegove e poznane funkcije kot so:
• avtomatsko oštevilenje in oznaevanje,
• upravljalec kontaktorjev,
• upravljalec PLC – jev,
• upravljalec kablov,
• upravljalec konektorjev,
• urejevalnik stikalnih omaric,
• itd.
kakor tudi vse mone sezname kot so:
• spisek materiala,
• spisek povezav,
• spisek sponk - sponne letve,
• spisek konektorjev,
• spisek kablov,
• itd.
Vse opisane funkcije programskega modula PROJECWIZARD omogoa
tudi brezplana DEMO verzija programa WSCAD 5.1, ki jo lahko doA
bite na domai strani podjetja Hiperion d.o.o.

http://www.hiperion.si
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INDUSTRIAL SENSORS
INDUS TRIAL SAFET Y SYSTEMS
AU TO I D E N T

:Inovacija
Najhitrejši 3D – sedaj z gigabit ethernet povezavo!
Kamera Ranger E meri 3D lastnosti z neprekosljivo hitrostjo. V »MultiScan« načinu lahko
hkrati izvaja 3D meritev višine reliefa in zajem: sivinske slike, sijaja, sipanja svetlobe ...
Ranger E je opremljena z gigabit ethernet priključkom, ki omogoča neposredno
povezavo brez dodatnih strojnih vmesnikov za zajem slike.
Dodatne informacije: www.sick.si, www.sickivp.com ali www.sick.com.

Sick d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 403
SI-1000 Ljubljana
Tel.+386 (0)1 47 69 990
office@sick.si

