S pomoèjo Drive ES-orodja lahko pogone
enostavno vkljuèimo v svet SIMATIC-a

Danes obstaja čisto preprost način za
vključitev pogonov v svet avtomatizacije in
sicer z Drive ES, novo programsko opremo
za pogone. Ta programska oprema omogoča, da pogoni postanejo polnovredni del popolnoma integrirane avtomatizacije (Totally
Integrated Automation - TIA). S tem so vsi
podatki za pogone na voljo v enotnem formatu - za arhiviranje podatkov, projektiranje
in komunikacijo.

S programskim orodjem Drive ES je vključitev v SIMATIC-ov svet pogonov preprosta,
brez težav, prihrani pa tudi čas in denar.

Spuščanje v pogon, parametriranje, analiza in
lokacija napak: s pomočjo programa Drive ES
Basic lahko obdelujete sistem za avtomatizacijo in pogone na podlagi enotnega uporabniškega vmesnika SIMATIC Manager - s skupno
bazo podatkov, uporabo teleservisa za SIMATIC in parametriranjem namesto programiranja.
Na voljo je Drive ES za:
MASTERDRIVES®,
COMBIMASTER®,
MICRO-/MIDIMASTER®,
SIMOVERT® MV,
SIMOREG® DC-MASTER in
SIMODRIVE® 611 universal.

Več informacij najdete na internetu:
www.ad.siemens.de/tia
ali na fax: 01 4746 138
s pripisom za Drive ES
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zaèetek oktobra je in vsi skupaj smo
na ljubljanskem sejmu Elektronika
2000 ali vsaj povezani z njim na
tak ali drugaèen naèin. Upam, da
boste na sejmu med novostmi nali
tudi kaj zase. Ta sejem je za nas
posebnega pomena, saj imamo na
njem konèno pokazati nekaj zares
novega. Poleg obljubljenega Web
strenika ste na sejmu verjetno
lahko videli tudi AVTOMATIKIN
sejemski CD. CD je deljen vizualno
v dve polovici. Na straneh Avtomatike so najrazlièneje informacije s podroèij, katera pokriva papirna izdaja revije. Druga polovica,"FULL DUPLEX", pa se ukvarja strogo z elektroniko na najnijem nivoju. Obe polovici CDja sta se ali se e
bosta pojavili na straneh naega Web strenika Hydra.
Na straneh Full Duplex-a lahko najdete tudi samogradnje, ki jih lahko
dobite pri podjetju HTE d.o.o. na Roki cesti, ièemo pa seveda tudi druge
interesente za sodelovanje. Ièemo tako naèrtovalce projektov (avtorje), kot
prodajalce, zainteresirane proizvajalce katel, tiskanin itd.
Preko Websitea HYDRA boste lahko dostopali sveim novicam praktièno
brezplaèno, pa tudi oglaevanje bo cenovno zelo ugodno. S tem se seveda
ne elimo odkriati papirja, le dopolnili bi ga radi. Kolikokrat ste lahko
prebrali podatke, ki so bili zastareli e v trenutku, ko vam je èasopis priel
v roke?!
Sami smo se s tem kar nekajkrat sreèali, nazadnje prav med pripravami
za sejem Elektronika 2000. Na zadnji strani prejnje tevilke revije ste
lahko v velikem oglasu prebrali, do bo podjetje Elbacomp pripravilo seminar, na katerem bodo ameriki strokovnjaki predstavili novosti v
Microchipovem proizvodnem programu in naj bi bil na samem sejmu elektronike. Tik pred sejmom pa so morali prestaviti seminar za cca. mesec
pozneje. Tak spodrsljaj je v papirni izdaji lahko neprijeten, a ker je v
oglasu tudi Elbacompov novi Website (seveda na naem streniku :-), so
na njem e zdavnaj toèni podatki o èasu in kraju seminarja. Seveda ste
nanj vljudno vabljeni, le prijavite se prej pri podjetju Elbacomp...
Sam lahko reèem, da sem upal na to, da bomo na sejmu lahko pokazali
dva CDja (Full Duplex in AVTOMATIKA posebej), vendar je za to
monost enostavno zmanjkalo èasa. Tako sta sedaj vsebini obeh zdrueni
na enem CDju, na precejnje zadovoljstvo oglaevalcev, saj je CD postal
tako zanimiveji...
Kot po vsakem sejmu, lahko tudi sedaj reèemo, da je bilo zanimivo, vendar bo spet treba trdo poprijeti za delo, ker nam bodo novoletni prazniki
zdaj zdaj prekriali naèrte...
Lep pozdrav do naslednje tevilke, obièite nas na www.avtomatika.com
Predlogi, vpraanja in konstruktivna kritika so seveda dobrodoli.
Va urednik
(in upan spletnega mesta Full Duplex :-)
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OPRAVIČILO IN POPRAVEK

Tiskarski škrat je vedno nadelui. Opravičujemo se podjetju CadCam
Design Center iz Zagreba, ker smo pri novici o najemu EDA programskih orodij navedli napačen URL naslov ponudnika. Pravi naslov je:
http://www.edaconnect.com
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Strokovnjaki svetujejo

STROKOVNJAKI SVETUJEJO

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV
Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje
ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi.
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE IND. PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov.
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694742 ali pošljete vprašanje po e-posti.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

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

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

MERITVE NIVOJEV
MARJAN STRNAD, univ. dipl.ing. el., tehnični direktor v
Robotina d.o.o., tel. 01/4273-855 ali e-mail:
marjan.strnad@robotina.si

dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.

tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA
sistemi - programska oprema).
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje
nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)
VISJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

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

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

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.
ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA
Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@avtomatika.com
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmilnike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše
za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-pošti.

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

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET
Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ali
pošljet e vprašanje po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o.,
tel. 061/810-425

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetoval bo vsak ponedeljek med 8. in 10 uro oziroma
lahko vprašanja pošljete po elektronski pošti.
AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec
Tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih
pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete
vprašanje po elektronski pošti.
ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
IVAN MORANO, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v
Robotina d.o.o., tel. 05 6632 424 med 7:30 in 8:30, ali
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

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

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

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

AVTOMATIKA
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INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo

MEHKI ZAGONI Z DINAMIČNO ZAVORO
Informacije: Raga d.o.o., Ljubljana
Dansko podjetje INTERCABLE je nabor
svojih tiristorskih naprav povečala za nov
proizvod: mehki zagon z dinamično zavoro. Klasičnemu mehkemu zagonu lahko reguliramo moč ob zagonu ali zausta-

vitvi, nima pa možnosti aktivnega zaviranja pri zaustavljanju. Ta problem je
moteč pri napravah z veliko vztrajnostjo
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gibljivih mehanskih delov, ki bi jih želeli
po izklopu čim prej ustaviti.
Kot najbolj tipičen primer lahko navedemo stroje za obdelavo lesa, kjer gibanje
orodij (krožnih in
tračnih žag, rezkarjev,…itd.) po
izklopu lahko ogroža delavca ali
povzroči poškodbe na obdelovancu. V takem primeru je idealno,
če aktivno zaviramo s pomočjo
elektronske zavore vgrajene v mehki zagon.
Tak mehki zagon
hkrati rešuje dva problema: ob zagonu
omogoča postopen (mehki) zagon
mehanskega sklopa z veliko vztrajnostjo,

AVTOMATIKA

ter ob izklopu omogoča njegovo hitro
zaustavitev.
INTERCABLE ponuja dve verziji mehkega zagona z zavoro: SMBC 3DA 2325
je narejen za medfazne napetosti do
230V in tokove do 25A (za motorje do
7,5kW) in SMBC 3DA 4025, ki je narejen za medfazne napetosti do 400V in
tokove do 25A (za motorje do 11kW).
Najbolj pogosta uporaba je v obdelovalnih strojih, v pogonih avtomatskih vrat, v
pogonih transportnih trakov, v pogonih
žerjavov in najrazličnejših drugih strijev.
Obe izvedbi zadovoljujeta standard IEC
947-4-2/EN 60947-4-2.
Tudi pri nas je kar nekaj proizvajalcev
navedenih pogonov, ki jih bo mehki
zagon z zavoro gotovo zanimal.
Izrabljen argument, da ne zvišujemo stroškov izdelave z vgradnjo delov, ki niso
najnujnejši, se bo počasi moral umakniti
argumentu, da se stroški v višjo kvaliteto
proizvajalcu vedno povrnejo.
A

INFORMACIJE - Senzorji za zbiranje podatkov

Senzorji za merjenje vlage in temperature
Informacije: Echo d.o.o., Slovenske Konjice
Podjetje E+E Elektronik (zastopnik ECHO,
d.o.o. Slovenske Konjice) izdeluje precizne merilnike relativne vlage in temperature za različne pogoje merjenja.
Merilniki imajo različno točnost, ločljivost
in dizajn, kar omogoča najboljši izbor
glede na pogoje različne uporabe.
Senzorji, ki imajo vgrajen tokovni ali
napetostni pretvornik signala in dolgo
življensko dobo, so primerni za splošno
uporabo v prezračevalni tehniki in okolju.
V cenovno višjem rangu so merilniki, ki

ü Servo pogoni, frekvenčni regulatorji,

pozicijski krmilniki, planetni reduktorji
ü Avtomatizacija strojev

merijo pri višjih temperaturah in težjih
pogojih merjenja, imajo vgrajen mikroprocesor in omogočajo povezavo v računalniško omrežje.
V podjetju ECHO, d.o.o. rešujemo probleme in svetujemo optimalno tehniko merjenja za posamezen primer. Opremljamo
in montiramo kompletne senzorske sisteme za nadzor klime v prostorih ( vlaga,
temperatura, ogljikov dioksid in ogljikovodiki). V podjetju nudimo tudi kalibracijske standarde za preverjanje delovanja
senzorjev.
A

Dinamični digitalni detektorji za kardiologijo:
odlična kakovost slike kot tudi varnost pacienta
Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana
Skoraj 100 pacientov ter investicije, ki
znašajo skoraj 120 milijonov nemških
mark botruje namenu Siemensove
skupine Medicinski inženiring, da dinamične digitalne detektorje trži za sisteme
za angiografijo. Za Siemens sta odlična
kakovost slike ter optimalna varnost pacienta odločilna kriterija.
Tehnologija digitalnega slikovnega detektorja se je uveljavila kot medicinska
slikovna tehnika za uporabo pri radiografskih sistemih. Ta aplikacija se
uporablja za pridobivanje statičnih rentgenskih slik pljuč in skeletnega sistema s
pomočjo digitalnega detektorja ter za
digitalno obdelavo teh slik. V kardiologiji
omogočajo dinamični detektorji z do 120
kadri na sekundo natančen prikaz

Dru ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.
Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10 Fax: 01-750-85-29

q
q
q
q
q

COMMANDER SE

Odprto-zančni vektor, moči od
0,25 – 15 kW
Enostaven zagon
Ugodna cena
Stalno na zalogi
SE Soft za zahtevnejšo uporabo

tipteh
d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51
http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

posameznih faz premikanja srca (npr. v
pediatriji).
Siemens je aktiven pri tehnološkem razvoju dinamičnih digitalnih detektorjev že od
leta 1992, ko so družbe Siemens, Philips
in Thompson ravno v ta namen ustanovile
podjetje Trixel Co. s sedežem v Grenoblu
v Franciji. Od takrat so družbe investirale
več kot 120 milijonov nemških mark za
uporabo te tehnologije pri vaskularnih in
radioloških raziskavah v kardiologiji in
radiologiji.
Siemens je že leta 1995 prispeval začetne klinične raziskave v kardiološki uporabi teh detektorjev, ki temeljijo na delovanju prototipa na Univerzi v Freiburgu v
A
Nemčiji.
AVTOMATIKA

Za gradnjo ethernet omre ij v industriji
in povezavo proizvodnih procesov z
nadzornimi in upravnimi sistemi ponuja
podjetje HIRCSHMANN celotno paleto
industrijskih ethernet komponent za
pritrditev na standardno DIN letev:
koncentratorje, stikala, usmerjevalnike
in pretvornike parica/optièni kabel.
Vsem zainteresiranim ponujamo zgoraj navedene naprave na preizkus.
8/2000 7
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Strokovnjaki s področja tehnologije vodenja se
izobražujejo že v srednjih šolah
Avtor : dr. Alenka nidariè
Obvladovanje sodobnih tehnologij vodenja je pomemben vidik razvoja in uspešnosti mnogih industrijskih podjetij.
Izobraževanje strokovnjakov za to področje pa se pričenja že v srednjih (strokovnih) šolah elektro usmeritve. V podjetju INEA Domžale se zavedamo, da
lahko le dobri strokovnjaki strokovno in
uspešno nadaljujejo delo v svetovalnih in
inženirskih podjetjih, med katere se uvrščamo.
Zato skupaj s podjetjem Mitsubishi, tudi v
letošnjem letu nadaljujemo tradicijo sodelovanja s srednjimi šolami elektro usmeritve. V preteklem letu smo trinajstim (13)
srednjim šolam podarili kompaktno izvedbo krmilnikov Mitsubishi iz serije FX0 in
FX, ki so namenjeni za izvedbo sekvenčnega krmiljenja.
V letošnjem letu pa smo se odločili projekt
donacije opreme razširiti na področje
regulacijskih sistemov, kar pomeni novo
tehnološko kvaliteto v programu srednjih
šol. S tem poudarkom smo pripravili tudi
program izobraževanja za učitelje in profesorje, ki poučujejo predmete s področja
sistemov vodenja. K sodelovanju na tem
projektu pa smo pritegnili tudi Ministrstvo
za šolstvo. V okviru celotnega projekta je
donacija INEE in podjetja Mitsubishi vredna več kot polovica vrednosti. Koordinator in vodja celotne akcije pa je inž.
Cvetko Pepelnik.
Cilj tega projekta je, da se dijaki seznanijo s sodobno programsko opremo, ki
omogoča v grafično usmerjenem okolju
razvoj algoritmov za krmiljenje in regulacije fizičnih procesov, ki se ustrezno
prevedejo in izvedejo v procesorju krmilnika. Poleg tega je pomemben cilj tudi
pripraviti ustrezen program in vaje za
poučevanje predmetov s področja avtomatizacije v srednjih šolah elektro usmeritve.

Slika 1: Krmilniki Mitsubishi iz serije A1SH
8 8/2000
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V letošnjem darilnem paketu, ki ga je prejelo 13 srednjih šol elektro usmeritve je:
l modularno grajen krmilnik Mitsubishi
iz serije A1SH,
l programska oprema MELSEC MEDOC
plus, proizvajalca Mitsubishi in
l programsko orodje lastnega razvoja
IDR BLOK.
Modularno grajeni krmilniki Mitsubishi iz
serije A1SH (slika 1) omogočajo izvajanje sekvenčnega krmiljenja in regulacije
procesov. Za podporo razvoju ustreznih
krmilnih in regulacijskih algoritmov pa sta
namenjena grafični programski orodji
MELSEC MEDOC plus in IDR BLOK.
MELSEC MEDOC plus (slika 2) je grafično usmerjeno programsko okolje za programiranje in urejanje dokumentacije za
vse prosto-programabilne krmilnike proizvajalca Mitsubishi po standardu IEC
1131-3. Omogoča razvoj sekvenčnega
dela krmiljenja procesov.
MELSEC MEDOC plus nudi podporo pri
vseh fazah programiranja, t.j. od razvoja
algoritmov do programiranja, instalacije
in vzdrževanja programov. V fazi programiranja je mogoče uporabiti enega
izmed naslednjih pristopov: lestvični diagram, diagram funkcijskih blokov, instrukcijska lista, strukturirane podatkovne tipe
in programske enote.
Programski paket IDR BLOK (Slika 3) je
tehnologija in izdelek INEE, ki ga je
uspešno plasirala na svetovnem trgu s
prodajo licence Mitsubishi Electric.
Omogoča programiranje regulacijskih
zank v programabilnih logičnih krmilnikih
Mitsubishi. Z uporabo IDR BLOK-a
postanejo krmilniki sposobni izvrševati
operacije direktne digitalne regulacije.
Programiranje z IDR BLOK-om je izredno
enostavno-regulacijski sistem le konfiguriramo z grafičnim sestavljanjem funkcijskih
blokov na zaslonu računalnika, integrirani prevajalnik
pa generira programsko kodo za
krmilnik. Koncept
odprtega načrtovanja omogoča,
da uporabnik v
on-line načinu lahko spreminja regulacijske para-
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Slika 2: MELSEC MEDOC plus
metre kadarkoli med tekom.
Poleg donacije opreme srednjim šolam je
bilo s sodelovanjem Tehnološke Vertikale
v času od 31.avgusta - 8.septembra

AVTOMATIKA

2000 izvedeno tudi pet (5) dnevno šolanje učiteljev in profesorjev, ki poučujejo predmete s področja avtomatizacije. Strokovnjaki iz Fakultete za
elektrotehniko in podjetja INEA so
posredovali teoretična in praktična
znanja s področja krmiljenja in regulacij ter uporabe podarjene opreme.
Pridobljena znanja bodo udeleženci
šolanja pokazali v okviru seminarskih
nalog pozaključku šolanja.
V okvir projekta za srednje šole sodi
tudi razpis natečaja, na katerem bodo Slika 3 Programski paket IDR BLOK
lahko posamezni učenci in šole pokazale osvojeno znanje s področja krmil- l Srednja elektro in strojna šola Kranj,
Kranj
jenja in regulacij ter uporabe podarjene
l
Tehniški šolski center, Nova Gorica
opreme. Vsi prispeli izdelki bodo ocenl
Srednja pomorska šola, Portorož
jeni, najboljši pa bodo prejeli tudi nal
Srednja elektro - računalniška šola
grade. Slovesna podelitev opreme sredMaribor, Maribor
njim šolam je bila 8.septembra 2000 na
l
Šolski center Velenje, Velenje
Srednji šoli tehničnih strok v Šiški.
l
Srednja strojna in elektro šola Trbovlje,
Seznam srednjih šol, ki so vključene v proTrbovlje
jekt:
l
Šolski center Novo mesto, Novo mesto
l Šolski center Ptuj, Ptuj
l
Srednja strojna in tekstilna šola,
l Šolski center Celje, Celje
Murska Sobota
l Srednja šola Krško, Krško
l
Srednja šola tehniških strok Šiška,
l Srednja šola za elektrotehniko in račuA
Ljubljana
nalništvo, Ljubljana

Informacije:
INEA d.o.o.,1230 DOM ALE, LJUBLJANSKA 80, SLOVENIJA, TEL.: +386 1 7218 000, FAX: +386 1 7241 672

NOV N
ASLOV!

INFORMACIJE -Posvetovanje o inteligentnih zgradbah

ind. elektronika d.o.o.

Letališka 32 - LJUBLJANA
tel: 01 544 25 65 fax: 01 544 25 64
E-mail: info@imk-elektronika.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za inženiring
Združenje za gradbeništvo in
IGM

Vabljeni:
n Projektanti
n Konzultanti

Vabita na

Razvoj in proizvodnja naprav za:
n
n
n
n

tehtanje in doziranje v industriji
doziranje v pakirnih strojih
tehtanje mase na traku
tehtanje silosov

n Inženirji
VII. strokovno posvetovanje
SISTEM INTELIGENTNE ZGRADBE
3. oktober 2000, FORUM
Gospodarsko razstavišče,
Dunajska 22
v Ljubljani
Zakaj posvetovanje ?

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

Inteligentne zgradbe, v katerih se uporablja
sodobno tehniko za upravljanje hišnih
naprav in poslovno upravljanje, so zahteva
informacijske družbe.
Investitorji, svetovalci, projektanti, izvajalci,
vzdrževalci in upravniki se bodo seznanili s
trendi in koristmi načrtovanja in gradnje
inteligentnih zgradb,
Sodobni delovni procesi, delo na daljavo,
učenje na daljavo, internetna trgovina,
poslovne in osebne storitve, rekreacija,
kultura in potovanja - vse to je dosegljivo v
inteligentni zgradbi v inteligentnem naselju,
ki je zahteva novega časa,
Poslovneži, investitorji, projektanti in predvsem uporabniki inteligentnih zgradb hočejo
imeti zgradbe, kjer bodo delali in bivali v
svoje največje zadovoljstvo.
INTELIGENTNO ZGRADBO BOSTE
IMELI, ČE JO BOSTE HOTELI IN ZNALI
NAROČITI.
NA TEJ POTI VAM POMAGA NAŠ
POSVET.
PROGRAM
1. Informacijska infrastruktura sodobnih
naselij
Usposabljanje inženirjev za infrastrukturo
Prof. dr. Jurij Tasič - Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani
2. Razvoj slovenskega telekomunikacijskega
trga - novi zakon o telekomunikacijah
Jože Unk - podsekretar, ministrstvo za
promet in zveze
3. Strategija razvoja konkurenčne sposobnosti gospodarstva na področju telekomu-
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n Investitorji
n Upravniki zgradb
n Izvajalci
nikacij in telekomunikacijskih storitev
Dare Stojan, TSE Ljubljana
4. Upravljanje hišnih naprav in integralno
poslovno upravljanje zgradb z vidika
hišnih upravnikov
Zmago Vuga, COREX, Ljubljana
5. Organiziranje podjetij za razvoj
konkurenčne sposobnosti za inteligentno
gradnjo
Franc Žle, GZS - Združenje za inženiring
6. Usposabljanje tehnikov in kvalificiranih
delavcev za telekomunikacijske instalacije
in naprave v zgradbah
Srečko Simovič, Srednja elektro in strojna
šola v Kranju
7. Sončni kolektorji pri klimatizaciji zgradb s
hlapilnim hlajenjem
Janez Dolinar, IMP Klimat, Ljubljana
8. Odprti sistem inteligentnih zgradb
Miha Erklavec, Silon, Ljubljana
9. Upravljanje in nadzor inteligentne
zgradbe
Andrej Pašek, Robotina, Izola
10. Inteligentni sistem upravljanja sistemov
za preskrbo z vodo
Anton Jurca, COX, Ljubljana
11.Zagotavljanje kakovosti električne ter
varnosti instalacij,
Viktor Mlakar, MGV, Ljubljana in Janez
Guzelj, Metrel d.d.
Informacije in prijave:
G Z S - Združenje za inženiring
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel: 01 58 98 254
Faks: 01 58 98 100
E-mail: Silva.Rantasa@gzs.si

AVTOMATIKA
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Literunner - novi, prenosni, vsestranski
digitalni osciloskop proizvajalca LeCroy
Informacije: ELSINCO d.o.o., Ljubljana
Na osnovi bogatih razvojnih izkušenj na
področju digitalnih osciloskopov predstavlja podjetje LeCroy nov, prenosen,
vsestranski ter cenovno zelo atraktiven digitalni osciloskop. LeCroyeva najsodobnejša digitalna tehnologija omogoča novemu osciloskopu LiterunnerTM LP142 veliko
moč, visoko zmogljivost in funkcionalnost pri analizi
signalov, vse združeno v inštrumentu, ki je bistveno manjši in cenejši od
primerljivih osciloskopov.
Literunner LP142 meri 215 mm v širino,
170 mm v višino in 166 mm v dolžino,

tehta približno 3 kg in vsebuje vgrajeno
3.5" disketno enoto, grafični printer in 5mestni frekvenčni števec. Naštete značil-

nosti, prenosljivost in ugodna cena prepričajo tako uporabnike v proizvodnji kot
v različnih servisih. Dodatna prednost
Literunner-ja je njegov LCD display, ki ima

AVTOMATIKA

zelo dobro ločljivost in osvetljenost ozadja, kar omogoča zelo enostavno opazovanje signalov.
Kljub svoji majhnosti ima 5.8" visokokontrastni zaslon s področjem prikaza signala velikosti 8 razdelkov (po Y-osi) x 10
razdelkov (X-osi).
Za uspešno upravljanje z novim Literunnerjem ne potrebujete bogatih izkušenj s
področja digitalnih osciloskopov. Osciloskop samodejno nastavi vertikalno/horizontalno območje in proženje pri merjenju ponavljajočih se signalov. Sistem izbiranja po menijih je preprost; z vrtenjem
gumba nastavite, s pritiskom na gumb pa
potrdite želeno izbiro. Za začetnike je
neprecenljiva pomoč, ki vam jo ponuja
"Help Menu", saj pojasnjuje različne
merilne funkcije v angleščini, nemščini,
francoščini, italijanščini ali španščini.
Zmogljivosti novega osciloskopa Literunner LP142 so takšne, kakršnih so inženirji
navajeni pri izdelkih LeCroy-a. Deluje z
visoko vzorčno hitrostjo 500 MS/s simul-
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tano na obeh kanalih s 100 MHz frekvenčno pasovno širino. Literunner ima akvizicijski spomin velikosti 100.000 točk/kanal, kar mu omogoča visoke vzorčne
hitrosti tudi na počasnejših časovnih
bazah. Na ta način so z odlično horizontalno resolucijo vidni tudi daljši signali.
Vse osnovne funkcije, potrebne za običaj-

ne meritve parametrov signalov, so zagotovljene avtomatsko (13 funkcij je standardnih), kar omogoča hitre in natančne
rezultate ter izboljšano učinkovitost. Na
primer: LP142 samodejno meri časovno
razliko med signali, ki je pomembna pri
visoko natančnih časovnih meritvah.
Literunner osciloskop ima široko izbiro
načinov shranjevanja podatkov in številne
izhodne vmesnike. Poleg disketne enote,
vmesnika za PCMCIA kartice in vgrajenega tiskalnika vsebuje še RS-232C
vmesnik in vmesnik za zunanji tiskalnik,
dodatno pa je na voljo tudi GPIB vmesnik. Vse našteto omogoča visoko fleksibil-

nost, ki jo inženirji potrebujejo pri različnih aplikacijah. LeCroyeva perzistenca je
prav tako standardno vgrajena v osciloskop Literunner. Perzistenca je akvizicijska in zaslonska tehnologija za spremljanje modulacijskih učinkov, intermintence
in drugih značilnosti signalov z uporabo
enkratnega proženja ali ponavljajoče akvizicije. Dodatna prednost je interni 5mestni frekvenčni števec, ki ob vključitvi
samodejno in neprekinjeno kaže frekvenco vhodnega signala.
Literunner vsebuje kurzorje, ki omogočajo meritev
napetostne razlike (DV), časovne
razlike (Dt), frekvence (1/Dt) in
napetosti v določenem času (V at
t) določenega signala. Na LP142
imamo dodatne
možnosti proženja kot so "smart
trigger" (count/
burst/extra/missing) in TV trigger (NTSC
/PAL/SECAM).
Literunner je standardno opremljen z navodili za uporabo osciloskopa in z navodili za upravljanje na daljavo ter z dvema
sondama SS-0130R.
A

Industrijski PC na katerem vidiš VSE
podrobnosti in Easy novosti
Informacije: SYNATEC d.o.o., Idrija
Industrijski računalniki prevzemajo vedno
več in vedno bolj zahtevne naloge
vključevanju informatike v proizvodnjo na ročna delovna mesta. Pri nekaterih
nalogah je zelo pomembna velikost
zaslona, ker je od tega odvisna kakovost
informacije. Taki primeri so recimo prikaz
delavniške risbe na delovnem mestu,
prikaz ureditev delovnega mesta, prikaz
servisnega, testnega ali katerega drugega postopka, itd. Za take
primere smo razvili dva
industrijska računalnika s
15" LCD prikazovalnikom
v resoluciji SVGA (1024
x 768 točk). Modela se
razlikujeta v razširljivosti:
MCC 15-SI je kompaktne oblike, MCP 15-SI
12 8/2000
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pa omogoča prilagoditev uporabnikovim
željam
Vsi industrijski računalniki, ki jih izdelujemo v sodelovanju z firmo SYNATEC iz
Nemčije se uvrščajo v dve družini. Ena
družina se imenuje "Compact LINE",
druga pa "Premium LINE".
Značilnost industrijskega računalnika
MCC 15-SI in sploh vseh izdelkov v družini "CompactLINE" je, da imajo veliko
funkcij običajnega PC raču-

AVTOMATIKA
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Multicontrol

milnih funkciji na
strojih (stop v sili,
vklop, izklop, itd.).

MCC 15-SI

Izdelava vseh kosov za stroj 1

Stroj 1

F1

Mouse
Keyboard

Shift
Ctrl

F2

F3

5
Tab

Alt

8

0
3

F4

6
9

1

F5

7

2

.
4

Spc

F6

Del
Shift

Esc
Home

F7

PgUp

PgDn

F8

Enter
End

Industrijski računalnik iz družine Compact Line - MCC 15-SI
nalnika združenih na eni tiskanini. To
omogoča, da je volumen elektronike kar
se da majhen, kar je pri uporabi v industriji velikokrat zelo pomembno. Računalniki iz te družine so primerni za nekoliko
manj zahtevne naloge, ker je pri njih število razširitvenih kartic omejeno.
Industrijski računalnik MCC 15-SI se od
ostalih članov družine razlikuje samo po
velikosti prikazovalnika. Uporabljen je
barvni TFT LCD zaslon z diagonalo 15",
kar pomeni, da je slika približno tako velika kot na 17" monitorju s katodno cevjo.
PremiumLINE
Industrijski računalnik MCP 15-SI sodi v
družino "PremiumLINE", ki omogoča polno razširljivost, ki smo jo navajeni pri običajnih PC računalnikih in s tem uporabo
najzmogljivejših komponent.
Posebna značilnost te družine je prijaznost do serviserjev, saj je računalnik mogoče odpreti brez uporabe izvijača.
Direktno upravljanje
Industrijske računalnike iz obeh družin je
mogoče opremiti z zasloni, ki so občutljivi
na dotik ("Touch Screen"). Tak zaslon
omogoča upravljanje računalnika brez
tipkovnice, kar je včasih v industrijskih
aplikacijah velika prednost, ker poenostavlja komunikacijo med človekom in strojem in s tem zmanjšuje potreben čas za
učenje, kako se rokuje s strojem.
Nekateri modeli iz obeh družin imajo na
čelno ploščo vgrajene mehanske tipke, ki
so namenjene za realizacijo običajnih kr-

Povezljivost
Z uporabo industrijskih PC računalnikov je mogoče nivo
avtomatizacije bistveno povečati. Danes industrijski računalniki predstavljajo pomemben
vmesni člen med
poslovnim informacijskim sistemom in
krmilniki na strojih.
Od njihove sposobnosti in zanesljivosti je odvisna kakovost povezave
med obema navedenima sistemoma.

Splošne značilnosti:
l VELIK EKRAN - LCD prikazovalnik 15"
(SVGA)
l Zaslon občutjiv na dotik-"Touch
screen"
l Procesor : AMD, Celeron, Pentium II,
Pentium III
l Različni komunikacijski vmesniki
l Prijazen za servisiranje
l Različici: MCC 15-Si - kompaktna
izvedba
l MCP 15-Si - razširljiva izvedba
NOVI MODELI EASY
Oba modela EASY 619/621 sta povsem
enaka svojima predhodnikoma EASY
618/620, le da omogočata priklop razširitvenega ali komunikacijskega modula.
Med seboj se razlikujeta predvsem po
tem, da ima EASY 619
napajalno napetost 220 V
AC in 6 relejnih izhodov,
EASY 621 pa ima napajalno napetost 24V DC in 8
tranzistorskih izhodov.
EASY 619/621…X
Modela EASY 619/621
…X sta po funkcijah enaka
modeloma brez črke X v
imenu, vendar nimata tipkovnice in zaslona. Zato
sta tudi občutno cenejša.
Omogočata priklop razširitvenih modulov. Namenja
sta predvsem uporabi v serijskih aplikacijah, kjer koAVTOMATIKA

munikacija z uporabnikom ni potrebna.
EASY 618/620…E
EASY 618/620…E sta razširitveni enoti,
ki podvojita število vhodov in izhodov na
osnovnem modulu.
EASY 618-AC-RE ima 12 vhodov in 6
relejskih izhodov, EASY 620-DC-TE pa

Slika1: Družina izdelkov EASY z nekaterimi novostmi

Slika 2: EASY 621-DC-TC in razširitev
EASY 620-DC-TE

Slika 4: Napajalnik EASY 400 in krmilno
relejni modul EASY 412

Slika 3: EASY 621-DC-TC in razširitev EASY 620-DC-TE
8/2000 13
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ima 12 vhodov in 8 tranzistorskih izhodov. S priklopom teh razširitvenih modulov ostanejo vse ostale
karakteristike in sposobnosti osnovnega krmilno relejnega modula enake.
EASY 200-EASY
EASY-200-EASY je komunikacijski vmesnik, ki nam
omogoči, da razširitvene
enote EASY 618/620…E
namestimo do 30 m stran
od osnovnega krmilnika.
Povezava poteka po običajni telefonski parici.

Slika 5: Komunikacijski vmesnik Easy-200-Easy za
povezavo razširitvenih enot Easy 618/620...E

EASY 204-DP
Ker je potrebno pri sodobni avtomatizaciji spremljati tudi stanje decentraliziranih enot, nam EASY 204-DP omogoča
priklop EASY-ja na vodilo Profibus DP.
EASY 205-ASI
EASY 205-ASI je namenjen priklopu na
vodilo AS-i, ki se vedno bolj uveljavlja kot
vodilo za povezovanje stikalnih elemen-
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tov in enostavnih izvršilnih elementov.
EASY 400-POW
Celotno paleto izdelkov družine EASY
dopolnjuje tudi napajalnik za 24 V DC
modele, ki je enake oblike kot EASY seriA
je 412.

INTELIGENTNE ZGRADBE - LonWorks v požarnih napravah

LonWorks v napravah
POŽARNA CENTRALA NJP-2000A
Avtor: Miha ERKLAVEC Silon, Marko REBOLJ Zarja Elektronika
udi v Sloveniji se pojavljajo podjetja, ki s
pridom vgrajujejo LonWorks tehnologijo v svoje
inteligentne naprave. Že v
prejšnji številki smo spoznali upravljanje toplotnih
postaj, kjer je za povezavo
med postajami in centrom
uporabljen LonTalk protokol. Drug tak primer predstavljamo danes. To je protipožarna centrala NJP-2000A, ki jo razvija podjetje ZARJA ELEKTRONIKA.

T

LonTalk protokol ni namenjen samo enostavnim napravam za vodenje in upravljanje. Po svoji zasnovi in tehničnim rešitvam ustreza tudi zahtevam, ki so predpisane za zahtevnejše aplikacije kot je na
primer protipožarno javljanje.
Zaradi specifičnih zahtev standardov pri
protipožarnem javljanju komunikacija
med posameznimi postajami požarne
centrale NJP-2000A ne deluje po principu odprtega interoperabilnega omrežja. Lontalk protokol je osnova sporočilom, ki so zaprtega tipa. Za instalacijo in
spuščanje v pogon ne potrebujemo orodja na PC računalniku. Postaje uporabljajo
metodo samoinstalacije.
Požarna centrala NJP-200A je namenjena nadzoru in upravljanju sistemov za
odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranja. Omogoča poljubno krmiljenje
vgrajenih sistemov gašenja in drugih sistemov za preprečevanje širjenja požara.
Primerna je za vgradnjo predvsem v srednjih, velikih in zelo velikih objektih.
Zasnovana je modularno, kar omogoča
prilagajanje centrale zahtevam projekta.
Pri razvoju so upoštevani najsodobnejši
izsledki s področja javljanja požara, centrala omogoča priklop adresnih javljalnikov z vgrajeno "inteligenco" (n.pr. Bosch
SmartEye) ali pa so algoritmi za obdelavo v javljalnikih izmerjenih vrednosti opazovanih pojavov (koncentracija dima,
temperatura itd.) preneseni v centralo
(n.pr. Apollo serija XP-95 in Discovery).
Centrala v celoti izpolnjuje vse zahteve
evropskega standarda EN54 del 2 in del
4.

Mikroprocesor je osnovni element vsakega modula. Celoten sistem je zgrajen na
principu "porazdeljene inteligence", kar
pomeni, da ima vsak modul vse potrebne
podatke in vgrajene algoritme, kolikor jih
potrebuje za svoje normalno delovanje.
Podatki se ob vklopu in parametriranju
prepišejo v modul iz glavnega upravljalnega prikazovalnega modula. Izpad
enega modula ne vpliva na delovanje
ostalega sistema. Komunikacija med
moduli je podvojena, izpad ene veje
komunikacije ne vpliva na normalno
komunikacijo po preostali veji. Za komunikacijo je uporabljena na področju
avtomatizacije krmiljenja naprav v stavbah najhitreje naraščajoča tehnologija v
svetu: LONWORKS, kar zagotavlja hiter
in 100% zanesljiv prenos podatkov med
moduli. LONWORKS procesorji na komunikacijskem delu posameznega modula
poskrbijo za potreben nadzor in upravljanje s komunikacijsko mrežo.
Napajanje celotnega sistema javljanja je
izvedeno z zmogljivim napajalnim modulom, ki dopušča obremenitev do 8 A pri
napajanju iz omrežja ali akumulatorja. V
zelo velikih sistemih se lahko za napajanje uporabi dva ali več napajalnih modulov, ki delujejo neodvisno, vsak od njih
pa je nadzorovan in krmiljen v skladu z
zahtevami EN54-4. Povezava med napajalnim in ostalimi moduli je podvojena,
vsak modul nadzoruje obe veji napajanja
in ima vgrajen impulzni pretvornik z
napajalne napetosti 30 V na vse za svoje
delo potrebne napajalne napetosti.
Modularna zgradba in moderna komunikacija med moduli omogoča ali konAVTOMATIKA
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centrirano sestavo centrale (moduli so v
enotnem ohišju) ali pa porazdeljeno
namestitev, ko so moduli v različnih
ohišjih razporejeni po varovanem objektu
glede na optimalno izvedbo inštalacij in
organizacijo upravljanja. Osnovne mere
modulov so izbrane za vgradnjo v standardno 19 palčno (19") omaro. Posamezni moduli in njihove različne kombi-
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nacije se vgrajujejo v namensko razvita
kovinska ohišja.
Upravljanje in prikaz stanja sistema se
izvaja preko UPMO: "Upravljalni prikazovalni modul" s pregledno razporeditvijo tipk in lučk. Pregleden prikaz stanja in
upravljanje preko jasnih menujev pa
omogoča grafični LCD prikazovalnik s

AVTOMATIKA

128 x 240 slikovnimi elementi. Prikaz
dogodka (alarm, napaka…) je organiziran v dveh poljih s po tremi vrsticami,
v vsaki vrstici je po 32 znakov. V zgornjem polju je prikazan prvi dogodek, v
spodnjem zadnji. Prva od treh vrstic je
namenjena prikazu standardnih podatkov o dogodku, v drugih dveh pa se prikažejo opisi, ki so prosto programirljivi. S
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smernimi tipkami se v zgornjem polju
lahko izbere ostale dogodke v sistemu in
dodatne opise že prikazanega dogodka.
Pod obema poljema za prikaz dogodkov
je še tretje polje, v katerem je prikazano
skupno število alarmov, napak in izklopov
ter opis funkcij, ki so dosegljive s tipkami
pod prikazovalnikom.
Preglednost stanja sistema povečujejo še
prikazovalni moduli, na katerih je prikazano stanje skupin (požarnih con) v sistemu z dvema lučkama (rumena: napaka,
izklop ali test; rdeča: alarm). Desno od
obeh lučk je pod prozorno folijo na izmenljivem papirnem listku prostor za opis
posamezne skupine.
Poleg osnovne funkcije, povezane z
odkrivanjem požara, omogoča centrala
NJP-2000A tudi javljanje povečane koncentracije plinov v povezavi z javljalniki
plina, funkcijo SOS alarmiranja iz kopalnic v hotelih ter prikaz različnih tehničnih
alarmov.

(skupni prikazi: alarm,napaka…) in
grafičnem LCD prikazovalniku. Krmili
nekatere izhode: skupna napaka,
alarm 1. stopnje, alarm 2. stopnje….
Ima svoj mikroprocesor in komunikacijski del. Ima možnost krmiljenja in nadzora napajalnega modula. Napajanje
modula je izvedeno po dvojni napajalni liniji 30 V. Eden od UPMO v sistemu je glavni, ki ima shranjene
podatke o celotnem sistemu (back up
sistema). Glede funkcije delovanja so
vsi UPMO med seboj enakopravni. V
sistemu je lahko največ 8 UPMO.
Modul pošilja v omrežje ukaze, ki so
posledica upravljanja s tipkami, iz
omrežja sprejema podatke o dogodkih na drugih modulih in samostojno
odloča o akcijah na elementih, ki jih
nadzira in krmili. Šteje se kot en modul
v smislu omejitve skupnega števila
modulov.
l

Parametriranje sistema je možno preko
lastne tipkovnice v tretjem nivoju upravljanja. Enostavnejše in hitrejše parametriranje pa se izvaja preko osebnega računalnika ONLINE (računalnik je priklopljen na centralo) ali OFFLINE (računalnik v fazi parametriranja ni povezan s
centralo, podatki se pripravijo na PC in se
kasneje preko RS232 komunikacije prenesejo v centralo).
Omejitve sistema:
l skupno največ 64 modulov (dejanska
omejitev?)
l največ 8 upravljalnih prikazovalnih
modulov (izmišljena omejitev)
l največ 8 (izmišljena omejitev) linijskih
modulov = 16 zank po 128 javljalnikov (2048 javljalnikov)
l največ 128 (izmišljena omejitev)
skupin (128*<30=<3840 javljalnikov)
Minimalni sistem:
l 1x upravljalni prikazovalni modul
l 1x prikazovalni modul (16 skupin - ni
nujen)
l 1x linijski modul (2 zanki)
l 1x napajalni modul

l

Osnovni gradniki sistema
Upravljalni prikazovalni modul
UPMO:
Omogoča upravljanje s sistemom in
prikaz stanja sistema na svojih lučkah

l

Linijski modul LIMO:
Omogoča nadzor dveh javljalnih
zank s po 127 (Apollo) oz.128
(Bosch) javljalniki ali drugimi adresnimi elementi. Ima možnost krmiljenja in
nadzora napajalnega modula. Ima
svoj mikroprocesor in komunikacijski
del. Napajanje modula je izvedeno
po dvojni napajalni liniji 30 V. Različne izvedbe linijskih modulov omogočajo priklop adresnih javljalnikov različnih proizvajalcev ali pa priklop več
linij konvencionalnih javljalnikov (v
naslednji fazi razvoja).
Linijski modul ima tudi prosto programirljive izhode, število bo določeno naknadno.
V svojem delovanju je popolnoma
neodvisen od ostalega sistema, v
omrežje pošilja podatke o dogodkih z
elementov, ki jih nadzira in sprejema
podatke o dogodkih z drugih modulov
ter samostojno odloča o akcijah na
elementih, ki jih nadzira in krmili.
Šteje se kot en modul v smislu omejitve
skupnega števila modulov.

Temperaturni regulator X1, velikosti 48x96 DIN, ki
je primeren za bolj
enostavne aplikacije, vsebuje tudi
funkcijo gretja/hlajenja.
Model X1 zagotavlja kupcem nizko ceno, toda še
zmeraj vrhunsko kvaliteto.
Primeren za različne
aplikacije v industriji plastike, livarnah, sušilnicah,
itd.

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

Model X5 vključuje širok spekter
funkcij: celoten
obseg vhodov, kot
na primer frekvenčni vhod, 3 tipe
autotuninga, 4 relejske izhode in 2 analogna, tri tipe
serijskih komunikacij vključujoč PROFIBUS in Modbus
Master, matematični paket,
do 4 programe -16 segmentov vsakem in seveda spominski čip.

Napajalni modul:
Napajalni modul nima svojega mikroprocesorja. Skrbi za napajanje sistema z enosmerno napetostjo 30 V po
dveh neodvisnih linijah. Polni in nadzira akumulator za rezervno napajanje,
v primeru izpada omrežnega napajanja preklopi napajanje sistema na
akumulator (v prisotnosti omrežnega
napajanja je v skladu z EN54-4 doAVTOMATIKA
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datno napajanje iz akumulatorja onemogočeno). Napajalni modul je priklopljen na UPMO ali LIMO zaradi
nadzora delovanja in krmiljenja.
Se ne šteje kot modul v smislu omejitve
skupnega števila modulov v sistemu.

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

l

Oprema za
avtomatizacijo
I

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

H

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

G

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu evalne grafiène konzole

O

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

T

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

G

Power Controls

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

Metronik, elementi in sistemi
za avtomatizacijo d.o.o.
Stegne 9A, Ljubljana
Tel. 061 183 96 00
Fax 061 151 16 35
http://www.metronik.si
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Prikazovalni modul PMOO:
Omogoča prikaz stanja 16 skupin. Za
vsako skupino sta na razpolago dve
lučki ter okno za opis skupine. Osnovni prikazovalni modul ima komunikacijski del, ki hkrati krmili lučke. Na
osnovni PMOO je lahko priključenih
do 15 razširitvenih PMOR prikazovalnih modulov brez komunikacijskega
dela. Če je PMOO postavljen ločeno
od UPMO kot samostojna naprava
(n.pr. v vsakem nadstropju hotela za
prikaz stanja tistega dela sistema, ki je
inštaliran v nadstropju), je vključena
dodatna lučka (zelena) za prikaz prisotnosti napajanja, v funkciji pa je tudi
tipka TEST LUČK. Napajanje modula
je izvedeno po dvojni napajalni liniji
30 V.
V svojem delovanju je popolnoma neodvisen od ostalega sistema, iz omrežja sprejema podatke o dogodkih z
drugih modulov ter samostojno odloča
o prižiganju in ugašanju lučk skupin. V
omrežje ne pošilja podatkov o dogodkih.
V smislu omejitve skupnega števila modulov se kot en modul šteje samo osnovni PMO.
Vhodni izhodni moduli:

Na razpolago so moduli z različnimi
kombinacijami vhodov in izhodov,
nadzorovanih in nenadzorovanih.
Vsak modul ima komunikacijski del, ki
hkrati krmili izhode in nadzoruje vhode. Napajanje je izvedeno po dvojni
napajalni liniji 30 V.
V omrežje pošilja podatke o dogodkih
na vhodih, iz omrežja sprejema podatke o dogodkih na drugih modulih
ter samostojno odloča o akcijah na
elementih, ki jih nadzira in krmili. V
smislu omejitve skupnega števila modulov se šteje kot en modul.
Dodatne možnosti
Vsi dogodki in ukazi so prisotni na LONWORKS omrežju, ki medsebojno povezuje vse module. To lokalno omrežje je
možno preko posebnega usmerjevalnika
povezati s standardnim LONWORKS omrežjem, po katerem poteka nadzor pomem bnih tehničnih sistemov v stavbah
(klima, osvetlitev, dvigala itd.), z osebnimi
računalniki za grafični prikaz sistema in
celo z WEB serverjem, ki lahko omogoči
vpogled v stanje sistema preko medmrežja (Internet) iz katere koli točke na
svetu.
V primeru potrebe se lahko na daljavo
izvaja tudi krmiljenje sistema, na PC računalniku se lahko simulira delovanje
UPMO z vsemi njegovimi funkcijami in
prikazi. Taka povezava je popolna realnost in ne možnost, ki bi se eventualno
A
izvedla nekje v bodočnosti.

Ročni brezkontaktni termometer FLUKE 65
Informacije: Micom Electronics d.o.o.
Znani proizvajalec merilne in kalibracijske opreme Fluke je predstavil veliko
novosti, a tu se bomo zaradi stiske s prostorom omejili samo na enega, ki se mi je
zdel še posebno zanimiv.
Gre za infrardeči (brezkontaktni) termometer, ki je namenjen merjenju temperature težko dostopnih, nevarnih ali
vročih točk. FLUKE-65 lahko izvede en
odčitek v sekundi v temperaturnem
območju -40°C do +500°C. Vdelan je
tudi laserski pointer, ki služi točnem
prikazi točke merjenja. Več informacij o
FLUKE-65 dobite na www.fluke.com ali
pri domačem podjetju Micom Electronics
d.o.o. (tel: 01/589-62-50, email)
A
AVTOMATIKA
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SODOBNE ELEKTRIČNE NAPELJAVE
Avtor: Janez Mohoriè, univ. dipl. in.

modernem bivalnem ali delovnem okolju se
uporabnik kot posameznik ali kot skupina
srečuje z množico sistemov, od katerih ima
vsak svojo nalogo (razsvetljava, ogrevanje, protivlom, javljanje požara,..), vendar tudi vsak svoj
način delovanja, svoj način napajanja ali svoj
način daljinske kontrole. To privede do prevelike
množice naprav, za katere obstojajo različni načini upravljanja, in ker vseh ne poznamo do podrobnosti tudi rezultat ni optimalen. Vse te sisteme
poganja električna energija, katero moramo z
elektro instalacijo dovesti posameznim porabnikom. S strani elektro instalaterjev taki razdrobljeni sistemi pomenijo širok nepregleden snop
kablov, ki povečuje možnost medsebojnih vplivov, verjetnost napake in
požarno ogroženost. S strani vzdrževanja so potrebna dodatna posamezna šolanja in večji nabor rezervnega materiala.

V

Na osnovi takih izkušenj in težav s
klasično elektro instalacijo so nastale
sodobne elektro instalacije z novim principom in novimi zahtevami.
Kaj so sodobne elektro
instalacije?
V principu električna instalacija skrbi za
razdelitev električne energije. Klasična
elektro instalacija deli energijo iz ene
točke do končnih porabnikov (odvisno od
velikosti objekta je število takih točk
različno). Krmiljenje porabnikov se prepleta z napajanjem, kar povzroča nepreglednost. V sedanjih časih, ko je pa
raznih naprav vedno več to vsekakor ne
zadošča. V novih objektih z novimi
tehnologijami v skrbi za okolje prihaja do
novih zahtev:
l udobnost
l spreminjanje namembnosti prostorov
l centralne in lokalne funkcije
l povezava različnih sistemov v celoto
l možnost komunikacije
l prilagojenost ohranjanju okolja
l zmanjšanje porabe energije in obratovalnih stroškov

Ulica bratov Ulčakar 114
1000 Ljubljana
tel.: (061) 150-18-70
fax: (061) 150-18-74
GSM: 041/63-73-83
E-mail: info@raga.si

www.raga.si
......

torej se sistemi poenostavljajo, saj ni potrebna velika koncentracija elementov in
povezav na enem mestu. Takih sistemov
sodobnih instalacij je več, vendar bom v
tem prispevku in v nadaljevanju predstavil
predvsem EIB instalacije.
Sodobna EIB instalacija se imenuje EIB
kot European Installation Bus - evropska
elektro instalacija krmiljena po vodilu, ali
EIB instabus. Na osnovi izkušenj s
klasično tehnologijo, ko je vsak proizvajalec elektro opreme
izdelal svojo napravo
po "svojem standardu",
so se pred 10 leti pri ustvarjanju EIB instalacije odločili za korenit poseg v standardiziranje okolja sodobnih instalacij. Te
so v celoti podvržene standardu, ki ga
izdaja (v ta namen ustanovljeno) evropsko združenje EIBA (EIB Association) v
Bruslju, v katerem je sedaj več kot 100
proizvajalcev elektro opreme (to je 80%
evropskih proizvajalcev elektro opreme),
ki so se dogovorili o usklajenosti svojih
proizvodov z EIB standardom. Vsak element mora pridobiti EIB certifikat o usklajenosti. S tem je zagotovljena visoka

Klasična instalacija postane za vse te
zahteve preobsežna in s tem tudi teže
obvladljiva ter manj varna.

Nemška kakovost...
...nizke cene!
Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,
MINUTEMAN, MSF, EX-TEC,
INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, INDUCODER
SCADA sistem za vodenje procesov

Simply
the
best!

Sistem sodobnih instalacij je v bistvu
razdeljen v napajalni in krmilni del. To
pomeni, da vsakemu porabniku ali skupini porabnikov po enem kablu dovedemo
energijo, po drugem kablu pa krmiljenje.
Ta tehnologija nam omogoča razdelitev
električne energije čimbližje porabnikom,
AVTOMATIKA
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zanesljivost sistema in medsebojna
popolna kompatibilnost. Za programiranje EIB naprav se uporablja samo en program, ki se v glavnem distribuira
neposredno iz EIBA. Ta program se
imenuje ETS (EIB Tool Software). Poleg
proizvodov je sestavni del certificiranja
tudi izobraževanje projektantov in izvajalcev. Obstoja 44 šolskih centrov, ki
omogočajo spoznavanje različnih EIB
tem in tudi izdelavo izpitov za pridobitev
certifikata.
EIB instalacija postaja zanesljiv temelj
vsem bodočim nadgradnjam, ki bodo
porabnike še bolj povezale z računalniškim krmiljenjem na nivoju osebnih računalnikov. S temi povezavami se bo klasična instalacija morala popolnoma umakniti novi, sodobni, kjer se lahko prenos
informacij (primer: "Prižgi luč v dnevni
sobi" ) vrši preko 2-žične zveze, ali radijske zveze ali zveze po energetskem
kablu ali internetu. Možnosti prenosa so
neskončne a protokol prenosa, vhodi in
izhodi ostajajo naslonjeni na standard
EIB.
Inteligentna hiša
Vzporedno izrazu sodobne elektro instalacije se pojavlja tudi pojem inteligentne
instalacije v inteligentni hiši. Inteligentna
hiša označuje objekt, ki se samostojno
odziva na spremembe v okolju in v njegovi notranjosti. Inteligentne instalacije
pa so medij, po katerem potujejo informacije - ukazi.

d.o.o., Novo mesto
Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

Tel: 068 326 390, Tel / Fax: 068 28 290
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Če naj se nekdo ali nekaj na nek dogodek odzove, ga mora najprej zaznati in
potem po premisleku izvesti ustrezen
ukrep - temu bi rekli pametna (inteligentna) poteza. Tudi pri elektro instalaciji govorimo o inteligentni instalaciji, če le-ta vsebuje neke sprejemnike informacij (senzorje), ki zaznavajo dogodke okrog sebe,
vsebuje neko logiko (procesor), ki te
dogodke primerja in ima končne elemente (aktuatorje), ki potem to tudi
izvede.
AVTOMATIKA

Klasična instalacija izvaja ukaz, ki ga
sproži človek ne glede na okolje. Pritisk
na stikalo prižge luč tudi pri belem dnevu.
Inteligentna instalacija spremlja jakost
zunanje svetlobe in šele, ko ta pade pod
določen nivo prižge luč.
Pravi temelj za inteligentno hišo je EIB instalacija, ker omogoča povezavo različnih senzorskih elementov (svetloba, temperatura, vlaga, veter,..) preko procesnih
enot (krmilnik osvetljenosti, regulator temperature,..) z izhodnimi napravami (motorski pogoni, stikala, ventili,...).
Inteligentne EIB instalacije se po funkciji
ločijo za objekte poslovnega in individualnega statusa. Pri poslovnih objektih je
poudarjena usklajenost med ugodnim delovnim okoljem, varnostjo in energetskim
varčevanjem. Za individualne objekte pa
je poudarjena želja po udobju in zaščiti.
Sistemi, ki nastopajo predvsem v poslovnih stavbah:
l razsvetljava
l senčila
l ogrevanje, klima
l energetsko varčevanje
l spremljanje dogajanja - nadzorni sistem
Sistemi, ki nastopajo predvsem v individualnih hišah:
l razsvetljava
l senčila
l ogrevanje
l kontrola preko telefonske linije
l protivlomna zaščita
l protipožarno javljanje
l daljinsko upravljanje
V nadaljevanju si bomo ogledali predstavitev EIB instalacij, ki naj bi obsegala
več delov: osnovni principi EIB instalacije,
ekonomski učinki, sestavni deli, primeri
uporabe EIB za individualne hiše,
primeri uporabe EIB za večje objekte,
povezave še z drugimi podobnimi sistemi
ter izobraževanje strokovnih kadrov. A
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KAJ PA NAPAJANJE?
Avtor: A. Kaferle, univ. dipl.ing., ALKATRON d.o.o. Novo Mesto

apajalne enote so bistveni del vsake avtomatizacije, saj zagotavljajo energijo za priključene električne in elektronske komponente.
Napajalniki morajo ustrezati vrsti zahtev: razen zanesljivosti napajanja zahtevamo funkcionalnost ter varnost za uporabnika in za
priključeno opremo, mehansko odpornost in ustrezno stopnjo zaščite,
zanesljivo priključitev, enostavno montažo, zanesljivo galvansko ločitev
tokokrogov, zaščito proti kratkemu stiku in praznemu teku. In radijskih
motenj seveda ne sme povzročati.

N

Različni potrošniki potrebujejo različno
kvaliteto napajanja glede na točnost, stabilnost in zanesljivost izhodne napetosti,
brum in VF motnje. Napajalnike izbiramo
glede na zahtevano kvaliteto izhodne
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napetosti, razpoložljivo kvaliteto vhodne
napetosti, ceno in posebne zahteve.
Pri nemškem podjetju PHOENIX-CONTACT najdemo napajalnike za montažo
na letev za napetosti 5, 10, 12, 15, predvsem pa za 24V in za
tokove od nekaj 10 mA do
40 A, naslednjih tipov:
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Slika 1: Tipične blok sheme napajalnikov

Dobre in slabe lastnosti posameznih tipov:
Nestabilizirani usmerniki
(slika 1a) so primerni za napajanje manj zahtevnih potrošnikov: relejev, tuljav, ventilov, pa tudi krmilnih enot,
senzorjev in merilnih pretvornikov z interno stabilizacijo.
Njihova prednost je enostavna izvedba - transformator, usmerniški mostič in elektrolitski kondenzator lahko
dimenzioniramo in povežemo sami. Seveda je enostavneje in predvsem varneje, če
je vse skupaj z vhodno in izhodno varovalko, RFM filtrom, prenapetostno zaščito
in indikacijo delovanja vred
spakirano v lično ohišje, ki
ga preprosto porinemo na
montažno letev. Zaradi
omrežnega transformatorja
so razmeroma veliki in težki.
Serijsko stabilizirani usmerniki (slika 1b) so primerni za
občutljive porabnike predAVTOMATIKA

vsem manjših moči. So še nekoliko večji in
težji od nestabiliziranih. Zaradi linearnega serijskega stabilizatorja imajo majhen
izkoristek, zato jim moramo zagotoviti
nemoteno hlajenje. Odlikuje jih izredno
majhen brum in VF motnje na izhodu.
Sekundarno stikalno stabilizirani usmerniki (slika 1c) so po velikosti in teži
podobni serijsko stabiliziranim, ker imajo
50 Hz omrežni transformator. Stikalni stabilizator na sekundarni strani pa bistveno
poveča izkoristek. Tako se v veliki meri
izognemo problemom s hlajenjem. Ker
sekanje napetosti povzroča precej VF
motenj, morajo biti v take napajalnike
vgrajeni filtri, ki zmanjšajo motnje na
zakonsko dovoljen nivo.
Primarni stikalni napajalniki (slika 1d)
vhodno napetost najprej usmerijo, jo razsekajo s frekvenco okrog 150 kHz, transformirajo preko VF transformatorja in na
sekundarni strani usmerijo. Za regulacijo
izhodne napetosti skrbi z optosklopnikom
izolirana povratna zveza z izhoda na
regulator, ki je seveda na primarni strani.
VF transformator omogoča veliko redukcijo teže in dimenzij ter zelo dober izkoristek (okrog 90%). Tudi tu stikalni način
delovanja generira precej visokofrekvenčnih motenj, zato so vgrajeni ustrezni
filtri. Napajalniki morajo biti pazljivo dizajnirani, da ne sevajo motenj v okolico.
Ustrezati morajo standardu EN 55022razred B, kar zagotavlja, da lahko delujejo kjerkoli, ne da bi motili soseščino.
Vgrajeno imajo elektronsko zaščito izhoda pred preobremenitvijo in proti kratkemu stiku. Primarni stikalni napajalniki
običajno dovoljujejo velika odstopanja
vhodne napetosti. Phoenix-Contactova
družina QUINT POWER ima v kondenzatorjih shranjeno rezervo vsaj za 20 ms,
zato kratkotrajne prekinitve ne vplivajo
na izhod. Pri trifaznih stikalnih napajal-

Slika 2: Napajalniki proizvajalca Phoenix-Contact: spredaj napetostni regulatorji, zadaj nestabiliziran in manjši stikalni
napajalnik, vmes DC/DC pretvornik.
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nikih ta rezerva in nekoliko močnejše
dimenzioniranje vhodnih elementov omogoča, da brez problema delujejo tudi pri
izpadu ene faze.
DC/DC pretvorniki (slika 1e) omogočajo

Slika 3: Večji primarni stikalni napajalniki:
spredaj predstavniki družine QUINT
POWER, zadaj v ohišju CM 50 in CM
175.
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Slika 4 : izhodne karakteristike napajalnikov.
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galvansko ločeno napajanje posameznih
naprav (na primer merilnih pretvornikov).
Enosmerno vhodno napetost razsekajo,
transformirajo, usmerijo in filtrirajo.
MCR-PS-24 DC/2x 24DC pretvarja 24V
na 2x24V/30 mA, MCR-PS-24DC/24
DC/200 pa 24V na 24V/200 mA.
Napetostni regulatorji v samostojnem
ohišju za montažo na letev (slika 1f) omogočajo ekonomično stabilizirano napajanje zahtevnejših potrošnikov tam, kjer
imamo na razpolago izmenično napetost
nad 24V ali enosmerno napetost nad
28V. Linearni regulatorji imajo izhod
24V pri toku 0,5 ali 1A, pri stikalnem regulatorju EMG 75-NZG/G24/2 pa je izhodna napetost nastavljiva od 5 do 24V,
maksimalni tok pa je 2,8A.
Standard EN 61000-3-2
Vse vrste usmernikov običajno odjemljejo
tok iz omrežja zelo neenakomerno - samo
v kratkih impulzih okrog temena vhodne
napetosti. Veliko število majhnih usmernikov (prav v vsakem računalniku, televizorju, radiu in ostalih elektronskih napravah) občutno vpliva na kvaliteto omrežne
napetosti. Zato bo s 1. januarjem 2001
začel veljati standard EN 61000-3-2. Vsi
primarni stikalni napajalniki, priključeni
na javno omrežje, bodo morali biti
opremljeni s filtri oziroma vezji za sinusni
odjem toka, ki zmanjšujejo popačenje v
omrežju. QUINT POWER napajalniki so
na to pripravljeni že danes.
Obnašanje napajalnikov pri
preobremenitvi
Pri preobremenitvi se različne izvedbe
obnašajo različno:
l Pri nestabiliziranih usmernikih, pa tudi
pri nekaterih serijsko stabiliziranih pač
pregori izhodna varovalka, pri drugih pa
izklopi elektronska varovalka (slika 4a).
l Manjši stikalni napajalniki (do 5 A)
imajo takoimenovano fold back karakteristiko (slika 4b): Pri preobremenitvi
nad 1,1 I naz. regulator prekine tok v
80 ms, medtem pa ga pri kratkem stiku
omeji 2,4 kratni nazivni tok. Po 1 sekundi skuša ponovno vklopiti izhod. Ta
postopek se ponavlja, dokler preobremenitev ne izgine. Taka karakteristika
je pri manjših močeh prav uporabna,
je pa problematična pri napajanju velikih kapacitivnih bremen in akumulatorjev ker jih napajalnik v prvem trenutku zaznava kot kratek stik in se izklaplja.
l Stikalni napajalniki nad 5 A uporablAVTOMATIKA

jajo U-I karakteristiko: do 1,1 I naz.
držijo konstantno napetost, naprej pa
tok. Pri večvejnih napajanjih lahko
zagotovimo selektivnost z ustreznimi
zunanjimi varovalkami, kar lahko prihrani precej časa pri iskanju napak.
Tudi zaganjanje poljubnih kapacitivnih
bremen in polnjenje akumulatorjev
odlično obvladajo.
Redundanca
Kadar je zahtevana največja zanesljivost
obratovanja, napajalnike povežemo paralelno tako, da je v primeru okvare zahtevanega števila napajalnikov še vedno
na voljo dovolj toka. Poljubno število
napajalnikov (nad 10A) lahko povežemo
paralelno tudi za povečanje moči.
Rezervno akumulatorsko
napajanje
Večkrat je potrebno v primeru izpada
omrežne napetosti zagotoviti rezervno
akumulatorsko napajanje. Za to uporabljamo največ hermetične svinčeve akumulatorje. Za manj zahtevne takšne sisteme
izberemo napajalnike, ki imajo možnost
nastaviti zahtevano konstantno vzdrževalno napetost (2,23V/cel). Seveda morajo
biti dimenzionirani tako, da lahko zagotovijo poleg toka potrošnikov tudi maksimalen polnilni tok.
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Slika 5: Razmerje cen različnih tipov napajalnikov proizvodnje Phoenix Contact:
Primarni stikalni napajalniki so cenejši od
vseh ostalih.
Zaključek
Za različne potrebe imamo na voljo
različne tipe napajalnikov. Trend pa
kaže v smer primarnih stikalnih napajalnikov. Pri Phoenix-Contactu so cenovno
precej ugodnejši celo od nestabiliziranih
usmernikov (slika 5). Če upoštevamo še
velik izbor, majhne dimenzije, majhno
težo in majhne izgube, odlično stabilizacijo in elektronsko zaščito izhoda ter
široke tolerance vhodne napetosti, potem
je zelo malo aplikacij, kjer se bomo še
odločali za druge tipe.
A
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ECHO

Elektrokemijski senzorji
za merjenje plinov

Senzorji

ECHO d.o.o., Ul. Toneta Melive 36
Konjice,Slovenia
onjice,Slovenia
SI-3210 Slovenske
Slovenske K

Tel.: 063/759 23 80 Fax.: 063/759 23 81

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

predhodnem prispevku smo pregledali senzorje za merjenje vlage. Poleg vlage je za kontrolo dobrega počutja
v prostoru pomembna tudi koncentracija kisika in
ogljikovega dioksida, kakor tudi možno prisotnost strupenih
plinov na delovnem mestu v industriji.

V

V svetu se največ uporabljajo elektrokemijski senzorji, polvodniški in
infrardeči senzorji. V tem prispevku bomo
opisali nekaj glavnih značilnosti elektrokemijskih senzorjev v naslednji številki
pa polvodniške in najnovejše optične
senzorje, ki dobo v bodočnosti zamenjali
dosedanje senzorje za merjenje plinov.
Nedavna zastrupitev z ogljikovim monoksidom in zastrupitve v kleteh z ogljikovim
dioksidom, ki so pogoste v jesenskih
dneh, se lahko preprečijo z uporabo
ustreznih zanesljivih senzorjev in alarmom pri pojavu višjih koncentraciji.

MDK: Maksimalna dovoljena koncentracija na delovnem mestu
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

Elektrokemijski senzorji
Elektrokemijski senzorji omogočajo merjenje večine toksičnih plinov v atmosferi in
se na veliko uporabljajo v inštrumentih za
merjenje koncentracije toksičnih plinov
kot so (CO, H2S, SO2, NO, NO2, SO2.
HCN …). Razviti so bili namensko za merjenja koncentracij toksičnih plinov v
delovnih okoljih in lahko kontinuirano
merijo majhne koncentracije - ppm ( parts
per milion). Koncentracijski intervali
dovoljenih koncentracij na delovnem
mestu v različnih državah so prikazani v
tabeli 1.

Kemijske reakcije, ki potekajo v elektrokemijskih senzorjih.

Glede merjenega principa obstaja več
reakcij, vendar se največ uporabljata
dva: galvanski in amperometrični. Plin, ki
ga želimo meriti, difundira skozi polpropustno membrano na delovno elektrodo,
kjer pride do kemijske reakcije ( oksidacije ali redukcije), ki je odvisna od plina,
potenciala delovne elektrode in narave
elektrolita.
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Proizvodnja tiskanih vezij d.o.o.

Plin
MDK (MAK) / ppm
Ogljikov monoksid
30
Vodikov sulfid
10
veplov dioksid
2
Dušikov dioksid
5
Klor
0.5
Klor dioksid
0.1
Vodik
Cianovodik
10
Vodikov klorid
5
Amoniak
50
Ozon
0.1
Tabela 1. Maksimalno dovoljene koncentracije toksičnih plinov na delovnih mestih.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 061/793336
Tel.: 061/796-100
gsm: 041/733-393
fax: 061/796-105
lingva@siol.net

www .lingv a.si
Galvanski tip elektrokemijskih
senzorjev
V primeru galvanskega tipa senzorja
imamo dve elektrode: eno ki se oksidira
(neplemenita običajno svinec ali cink) in
drugo, ki je iz plemenite kovine ( platina
ali zlato). Kisik se na plemeniti elektrodi
reducira. Pri tem na neplemeniti nastaja
oksid kovine. Reakcija poteče v primeru,
da sta elektrodi spojeni preko zunanjega
tokokroga, skozi katerega steče tok, ki ga
merimo. Kot anodo se uporablja svinec,
ki se lahko oksidira. Tok je proporcionalen koncentraciji kisika, ki doseže
elektrodo skozi polpropustno membrano.
Shema je prikazana na sliki 1.
AVTOMATIKA
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zorji imajo slabosti predvsem v primeru
večjih tokov, saj se elektode lahko polarizirajo. V primeru polarizacije elektrode
se poruši linearna odvisnost med koncentracijo plina in odzivom senzorja.
Rešitev predstavljajo tri in štirilektrodni sistemi, ki poleg omenjenih elektrod vsebujejo še dodatno referenčno elektrodo.

Slika 1: Shema elektrokemijskega merilnika za merjenje kisika
Polarografski tip elektrokemijskega senzorja
Pri dvoelektrodnem polarografskem tipu
senzorja je majhna delovna elektroda iz
plemenite kovine (zlato, platina) položena za polpropustno membrano in večja
srebrna elektroda v raztopini. Membrana
je napeta preko delovne elektrode, tako,
da je med membrano in elektrodo tanek
sloj elektrolita. Plin difundira skozi polpro-
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pustno membrano in reagira na elektrodi.
V primeru galvanskega senzorja je tok
zagotovljen z oksidacijo kovine, medtem
ko je v primeru polarografskega senzorja
zato potrebna potencialna razlika (800mV) med delovno in referenčno elektrodo. Pri teh senzorjih je pomožna elektroda večja od delovne elektode. Od
napetosti med elektrodama je odvisna
tudi reakcija plina z elektrodo. Takšni sen-

AVTOMATIKA

Dvo elektrodni sistem
Najbolj enostaven elektronski senzor je
zgrajen iz dveh elektrod: delovne in
pomožne, ki sta med seboj ločeni s tanko
plastjo elektrolita in med seboj povezani
z zunanjim vezjem. Plin difundira skozi
polpolpropustno mebrano in reagira na
delovni elektrodi, kjer se oksidira ali
reducira, kar povzroči tok med obema
elektrodama. Ta tok je proporcionalen
koncentraciji plina in ga lahko merimo kot
padec napetosti na merilnem uporu.
Da lahko nastopi reakcija na elektrodi
mora biti potencial elektrode v dovoljenem območju. V primeru, da koncentracija
plina naraste se spremeni tudi tok, ki
povzroči tudi spremembo potenciala
(polarizacijo) delovne elektrode.
Ker sta elektrodi povezani preko upora,
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delovna elektroda sledi potencialu pomožne elektode. V primeru, da koncentracija plina narašča, se lahko zgodi, da merjena elektroda spremeni potencial izven
dovoljenega območja. Pri tem se spremenijo karakteristike in odziv senzorja ni
linearen. To lahko izboljšamo z uporabo
tri-elektrodnega sistema.
Tri elektrodni sistem
Pomankljivosti dvo-elektrodnega sistema
lahko odpravimo z uporabo tretje referenčne elektrode in uporabo potenciostata. Pri tem se merjena elektroda ohranja
pri konstantnem potencialu, ki se ne spreminja glede na referenčno elektrodo. Referenčne elektroda ima konstanten potencial v mediju. Pomožna elektroda se lahko polarizira, vendar to ne vpliva na merjeno elektrodo. Pri tem je območje merjenja veliko večje kot pri dvo-elektrodnih sistemih.
S kontrolo in pravilno izbiro potenciala
merjene elektrode dosežemo tudi večjo selektivnost in odzivnost na želeni plin.
Štiri elektrodni sistem
Z dodatkom še ene delovne elektrode
lahko zmanjšamo vpliv temperature in
povečamo selektivnost senzorja ter zmanjšamo vpliv interferenčnih plinov. Rezultat
je zelo stabilen signal z visoko selektivnostjo.
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Za odstranitev vpliva spremembe temperature moramo merjenemu signalu odšteti
signal pomožne elektrode.
Isignal= Imerjena - G x Ipomožna
G - faktor ojačanja, ki znaša 0,5-3,0
Za določitev G je potrebno izmeriti bazični tok merjene in pomožne elektrode pri
konstantni temperaturi.

Ker vrednost ojačitve vpliva tudi na selektivnost, je potrebno izbrati kompromis
med učinkom kompenzacije temperature
in povečano selektivnostjo (npr. interferenca H2).
Glavne karakteristike
elektrokemijskih senzorjev
Točnost (accuracy)
Po kalibraciji senzorja je njegova točnost
odvisna od razlike med izmerjeno vrednostjo in standardnom. Točnost lahko testiramo
na znano koncentracijo plina,
ki ima ustrezen certifikat in
znano sestavo.

Industrijski merilnik v Ex izvedbi s kalibracijo, ki se opravlja preko magnetnega
pisala v Ex prostoru. ( EIT: Echo, d.o.o.;
Slov. Konjice)

Linearnost (linearity)
Po opravljeni kalibraciji z ničelnim plinom (npr. N2) in kalibracijskim plinom je vzpostavljena linearna odvisnost med
izmerjenim signalom in koncentracijo.

Signal senzorja

Odvisnost od temperature:
V primeru, da v takšnem senzorju ni merjenega plina se pojavi majhen signal bazične linije, ki se izniči pri kalibraciji.
Pomembno je, da je kalibracija opravljena pri enaki temperaturi, saj je bazična % linearnosti = (a/območje)
linija odvisna od temperature in sprememba temperature po kalibraciji spre- V primeru, da izmerimo signal
meni ničelni signal. Pri uporabi štiri-elek- senzorja s standardnim plinom
trodnega sistema pa sta merjena in delov- v točki merilnega območja nam linna elektroda na isti temperaturi in spremembo
bazične linije na merjeni
elektrodi spremlja enaka
sprememba na pomožni
elektrodi. Ko se merjena
elektroda izpostavi merjenemu plinu, se pojavi
reakcija, ki pa ne vpliva
na dodatno elektrodo
(bazična linija se ne
spremeni). Pri tem se
vpliv temperature izniči,
tudi v primeru, da bazičKoncentracija plina
na linija odstopa od
merilnega območja.
Slika 2: Linearnost in napaka senzorja
AVTOMATIKA

Enostavna kalibracija in menjava senzorjev EIT. (Echo, d.o.o. Slov. Konjice)
earnost podaja razlika med izmerjeno in
pričakovano vrednost, kot je prikazano
na sliki 2.
Ponovljivost
Ponovljivost je pomemben parameter za
vrednostjo karakteristik senzorjev.
Po kalibraciji in nastavitvi ničle (uporabimo dušik, da dosežemo stabilni ničelni
signal) je ponovljivost definirana kot %
napake med eno in drugo meritvijo s kalibracijskim plinom. Meritve morajo biti
izvedene pri konstantni temperaturi, vlagi,
pretoku testnega plina in času trajanja
8/2000 25
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Statox senzorska glava
Optični spojnik
Merilna in aktuacijska elektronika
Baterija črpalke
Črpalka
Generator testnega plina
Vlažilnik generatorske celice
Senzorska celica
Aktivni ogljeni filter
Sesanje med
preverjanjem
delovanja
in zračnim
izpihovanjem
10. Vhodna
točka za
plin med
meritvijo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laboratorijski merilnik podjetja Echo, d.o.o. Slov. Konjice za merjenje
koncentracije kisika v različnih merilnih področjih in aplikacijah.

(bazični) signal v določenem času.
Drift nule je običajno
dolgoročen in se ne
pojavi takoj po kalibraciji senzorja. Opazimo
Slika 3: Merilnik z avtomatsko kalibracijo, ki poveča zanes- ga, če senzor izpostaviljivost in točnost merilnika (Compur Monitors: ECHO d.o.o.) mo dušiku ali zraku brez
merjenega plina. Pri tem
se senzor ne vrne na ničelno stanje. Pri
izpostavljenosti plina (do konstantnega
izpostavljenosti senzorja plinom, ki
signala ).
motijo določanje, se lahko pri testiranju drifta nule pojavijo odstopanje v
Občutljivost
pozitivno ali negativno vrednost. Drift
Občutljivost je izražena v minimalni konnule je najbolj opazen pri merjenju
centraciji plina, ki jo še lahko določimo.
nizkih koncentracij od 0-10 ppm in pri
Običajno je to dva do trikratna velikost
spremembah temperature, ki so večje
signala šuma (ozadja) oziroma celotneod 10°C.
ga sistema.
b) Drift izmerjenih vrednosti
Ta je v veliki meri odvisen od občutljiDrift
vosti, ki se s časom spreminja. Drift izNa drift vpliva več parametrov, ki lahko
merjene vrednosti je dolgoročen in se
povzročijo nepravilnost meritev.
kaže v spremembi signala ob uporabi
a) Drift nule
kalibracijskega plina. Za razliko od
Elektrokemijski senzor spremeni ničelni

Tabela 2: Interference plinov pri različnih senzorjih, ki so izpostavljeni 100 ppm plina
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drifta nule je drift signala zaradi temperature mogoče predvideti in popraviti. Pri normalnih pogojih se glede na
zunanje pogoje: vlaga, prah, toplota
in izpostavljenost ostalim plinom drift
spreminja dnevno. Nekateri dražji in
bolj zanesljivi merilniki (Slika 3.
Compur monitors: ECHO, d.o.o. Slov.
Konjice) imajo zato generatorsko celico, ki vsake toliko časa s testnim
plinom, ki ga generira, v samem merilniku preveri delovanje in opravi avtomatsko korekcijo.

Zgradba transmiterja za merjenje plinov.
(EIT, Echo,d.o.o. Slov. Konjice)
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c) Interference
Na ta drift vplivajo fizikalni in kemijski
parametri kot so kemijski vpliv ostalih
plinov, sprememba temperature in
tlaka. Drift interference je kratkotrajen
in traja, dokler traja sprememba. Sprememba je lahko ireverzibilna, kjer se
signal tudi po prenehanju trajanja
interference ob uporabi testnega plina
ne vrne na pravo vrednost. Ob tem
lahko sklepamo na fizikalno ali kemijsko poškodbo senzorja. Pri reverzibilni spremembi senzor po prenehanju interferenčnih vplivov deluje normalno ob veljavnih kalibriranih vrednostih in v merilnem območju.
Selektivnost:
V tabeli 2. so prikazani interferenčni plini
in vrednosti interferenc za posamezne
pline.
Slika 4. Sprememba odziva in ponovljivost pri spremembi atmosferskega tlaka.
Vpliv spremembe zunanjega
tlaka, vlage in temperature
V primeru povečanja zunanjega tlaka
vstopa plin skozi polpropustno mebrano
tako dolgo, dokler se tlaka ne izenačita.
Ta dodatni tok plina povzroči kratkotrajno
povečan signal, ki se zmanjša, ko se tlaka
izenačita. Podobnost se dogaja v primeru, da je zunanji tlak nižji. V tem primeru
plin difundira iz senzorja skozi mebrano,
ker povzroči padec signala. Ta dva efekta nista po velikosti enaka. Padec signala
je lahko le do bazične linije, medtem ko
je povečanje lahko večkratno.
Slika 5. Sprememba signala v odvisnosti od spremembe temperature.

Slika 6. Sprememba signala v odvisnosti od spremembe relativne vlage.
AVTOMATIKA

Ko se zunanji in notranji tlak izenači, je
signal zopet odvisen samo od difuzije
plina skozi polpropustno mebrano, brez
razlike v tlakih, kot je prikazano na sliki 4.
Signal je odvisen le od nenadne spremembe tlaka in ne od počasnega nihanja in dolgotrajnih sprememb.
Rezultat spremembe izmerjene koncentracije pri različnih koncentracijah relativne vlage in temperature sprikazujeta
sliki 5. in 6..
V podjetju ECHO, d.o.o. izdelujemo
merilnike za merjenje omenjenih plinov
za posebne namene: merjenje respirometrije v biotehnologiji, merjenje respiracije
živali, svetovanje in postavitev sistemov
za zaščito delovnih prostorov. Najbolj
precizni merilniki iz našega podjetja
lahko merijo dihanje majhnih živali
(muhe), spremljanjo rast gob in plesni,
nadzirajo tehnološke procese v biotehnoA
logiji in farmaciji.
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Internetne tehnologije v porazdeljenih
sistemih za zajem podatkov
Avtor: Matej Krajnc, univ. dipl. ing., Virtual Technologies d.o.o., Celje

sepovsod lahko slišimo, kako lahko Internet spremeni
oz. izboljša naš način dela. Namesto, da bi še enkrat
naštevali prednosti svetovnega spleta (World Wide
Web), se bomo tokrat raje osredotočili na skupino porazdeljenih aplikacij za zajem podatkov, ki predstavljajo svojevrsten izziv.

V

Aplikacije, ki koristijo internetno infrastrukturo in prinašajajo cenovno ugodne
rešitve, postajajo danes vedno bolj aktualne. Porazdeljeni sistemi za zajem
podatkov razdelijo merilne podatke med
uporabnike, ki so fizično ločeni z daljšimi
razdaljami, zajemajo merilne podatke z
oddaljenih lokacij ali krmilijo oddaljeno
ali težko dostopno merilno opremo, v
realnem času.
Mrežne (internet ali lokalno omrežje) oz.
porazdeljene aplikacije za zajem podatkov bomo razdelili na tri kategorije:
objavljanje meritev, daljinske meritve in
daljinsko izvajanje. Te porazdeljene aplikacije so z namensko tehnologijo izvedljive že nekaj let, vendar z visokimi stroški. Trenutna navzočnost hitrih omrežij in
nizke cene strojne in programske opreme
za ethernet pa omogočajo kreiranje
porazdeljenih aplikacij za zajem podatkov uporabniku osebnega računalnika z
ethernet vmesnikom in ustrezno programsko ter strojno opremo.
Objavljanje meritev
Objavljanje meritev je proces posredovanja podatkov na internet (ali interno
omrežje) preko web strežnika, na podoben način kot se objavi domača stran.
Objavljanje meritev lahko razložimo na
primeru ponudnika mobilne telefonije, ki
želi preko spletnega brskljalnika v realnem času spremljati delovanje baznih
postaj po celem svetu. V realnem času
pomeni, da so podatki sprotni, vendar ne
nujno trenutni. Ethernet protokol, ki se
uporablja na večini mrežnih računalnikov
je trenutno še nedeterminističen. Za to
nalogo bi potrebovali strojno opremo za
zajem podatkov, ki izmeri glavne parametre bazne postaje, programsko opremo, ki izvaja zajem in analizo teh podatkov, web strežnik, program ki objavi podatke na internet in ethernet vmesnik, ki
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omogoča fizično povezavo
na omrežje oz.
internet (Slika
1). Ko podatke
enkrat objavimo oz. posredujemo na internet, lahko katerikoli računalnik, z ustreznimi
prioritetami, opazuje izmerjene vrednosti.
Vse kar potrebuje, je ustrezen URL (Universal Resource Locator) oz. web naslov
web strežnika in standarden brskljalnik.
Na tržišču lahko najdemo različne pristope k reševanju tega primera. Nekatere
rešitve temeljijo na osebnem računalniku,
ki zajema podatke in izvaja web strežnik,
ki skrbi za objavljanje zajetih podatkov
na internet. Druge rešitve pa integrirajo
ethernet krmilnik in strežniško programsko
opremo znotraj strojne opreme za zajem
podatkov in direktno objavljajo vse zajete podatke na internet. Dejstvo je, da so
komponente, ki naredijo te sisteme cenovno ugodne, standardne in narejene zato,
da povežejo računalnike v svetovni splet
oz. World Wide Web. Z uporabo strojne
opreme za zajem podatkov in web strežnikom, ki skrbi za njihovo objavo, lahko
spremljamo signale kjerkoli v svetu, v realnem času in s standardnim internet brskljalnikom.
Daljinske meritve
Daljinske meritve so druga kategorija (Slika 2) porazdeljenih aplikacij in obsegajo
daljinsko zajemanje podatkov s strojno
opremo, ki se nahaja nekje drugje v omrežju (internet ali lokalno omrežje). Predstavljajmo si inženirja, ki želi spremljati
AVTOMATIKA

delovanje proizvodne linije v proizvodni
hali, medtem ko dela na prenosnem računalniku v svoji pisarni. Svojo aplikacijo
želi razviti na prenosnem računalniku in
zajemati podatke z računalnika, ki se
nahaja v proizvodni hali. To aplikacijo lahko rešimo z objavljanjem meritev, posredovanjem podatkov skozi web strežnik
(program, ki se izvaja na računalniku v
proizvodnji) in z uporabo brskljalnika na
razvojnem prenosnem računalniku za
predstavitev informacij. Objavljanje meritev pa v tem primeru ni idealna rešitev,
ker ponavadi želijo inženirji sami spremi-

njati programsko aplikacijo, brez nepotrebnih obiskov v proizvodni hali. V primeru,
da se proizvodni prostor nahaja že v
sosednji stavbi, to ne predstavlja posebnega problema. Situacija pa se spremeni,
če poteka proizvodnja v Kopru, medtem
ko se inženir nahaja v Ljubljani.
Boljši pristop k reševanju tega primera je
uporaba daljinskega merilnega sistema.
Pri daljinskem merilnem sistemu lahko lastno aplikacijo razvijemo na razvojnem
računalniku, podatke pa zajemamo z naprave, ki se nahaja v mrežnem računalniku ali pa s samostojne naprave za zajem signalov, ki ima ethernet povezavo.
Obstajajo programske rešitve, s katerimi
postane lokacija oddaljene naprave za
zajem podatkov popolnoma transparentna za lastno aplikacijo. To pomeni, da
lahko poljubno spremenimo aplikacijo in
izberemo lokacijo strojne opreme, ki bo
vršila zajem podatkov.
Daljinsko izvajanje
Kot najbolj fleksibilno in zahtevno kategorijo pa lahko predstavimo daljinsko izvajanje. V tem primeru centralni računalnik daljinsko izvaja opravila na različnih
računalnikih v omrežju. Torej se zajem in
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analiza podatkov izvajata na večih
lokacijah, prikaz in krmiljenje celotnega
sistema pa le na centralnem računalniku.
V primeru, da želite porazdeliti opravila
med več računalnikov in s tem dodeliti
opravilu procesorsko moč posameznega
računalnika, je daljinsko izvajanje idealna rešitev. Daljinsko izvajanje je koristno,
ko se računalnik z opremo za zajem
podatkov nahaja na težko dostopni
lokaciji ali kadar želimo upravljati več sistemov za zajem podatkov s centralnega

mesta. Kot primer si
lahko predstavljamo
inženirja, ki mora
zgraditi več sistemov
za spremljanje in
nadzor kemijskih procesov v številnih tovarnah podjetja, ki se nahajajo po celem svetu. Zaveda se, da bo
vsak posamezen kontrolni sistem zahteval
procesorsko moč pripadajočega računalniškega sistema, delovanje vseh oddaljenih kontrolnih sistemov
pa želi nadzorovati s svojega prenosnega računalnika med potovanjem. Daljinsko izvajanje je edina rešitev za takšen tip
aplikacije in omogoča nadzor celotnega
sistema s centralne lokacije. Za čimvečjo
fleksibilnost želimo, da centralni računalnik naloži in izvaja aplikacijo na vsakem
posameznem sistemu. Za daljinsko upravljanje lahko uporabimo razpoložljivo programsko in strojno opremo in centralnemu računalniku omogočimo nadzor raču-
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nalnikov ali vgrajenih krmilnikov v omrežju. Centralni računalnik starta in zaključi
posamezna opravila in zbere podatke s
posameznih komponent, da lahko koordinira in spremlja izvajanje celotnega sistema. Daljinsko izvajanje bi lahko uporabili
tudi v prejšnjih primerih, vendar postane
pri enostavnih aplikacijah neučinkovit.
Zaključek
Porazdeljene merilne sisteme lahko delimo na objavljanje meritev, daljinske meritve in daljinsko izvajanje. Vse aplikacije
iz naštetih kategorij so danes rešljive s
standardnimi komponentami. Pri takšni
dostopnosti rešitev predstavlja porazdeljen zajem podatkov cenovno ugodno možnost. Če objavljanje meritev in daljinsko
izvajanje preko omrežja (globalnega ali
lokalnega) še ni aktualno v sedanjih aplikacijah, se lahko zgodi, da jih bomo potrebovali v bljižnji prihodnosti. Takrat, pa
bomo lahko uporabili že obstoječe tehnologije in z manjšimi spremembami v
naših aplikacijah spremenili obstoječe sisteme v zmogljive porazdeljene sisteme za
zajem podatkov.
A
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Vodenje šaržnih procesov po standardu ANSI/ISA S88.01
Avtorja: Gregor KANDARE, Giovanni GODENA, Odsek za raèunalniko avtomatizacijo in regulacije, IJS

industriji pridemo do končnega produkta preko zveznih,
diskretnih ali šaržnih procesov. Značilno za zvezne procese
je, da se materiali gibljejo v zveznem toku skozi procesno
opremo. Ko je vzpostavljeno stacionarno stanje, narava procesa
ni več odvisna od dolžine njegovega trajanja. Pri diskretnih procesih se določena količina produkta (skupina delov) premika med
delovnimi postajami, ki produkt obdelujejo. Primer diskretnega
procesa je proizvodno sestavljanje avtomobilov. Šaržni procesi niso niti zvezni niti diskretni,
vendar pa imajo nekatere skupne lastnosti obeh. Šaržni proces si lahko predstavljamo kot
zaporedje več zveznih postopkov (npr. segrevanje, mešanje, kristalizacija, ..).

V

Najbolj pogosto se šaržni procesi pojavljajo v naslednjih industrijskih panogah:

vodenje šaržnih procesov, ki upošteva ta
standard: OpenBatch.

Farmacevtski industriji in biotehnologiji
Prehrambeni industriji
Kemični industriji
Petrokemični industriji
Kovinski industriji

Vodenje šaržnih procesov
Zaradi lastnosti šaržnih procesov, da so
sestavljeni iz zaporedja zveznih procesov, moramo za njihovo vodenje uporabljati kombinacijo zveznega in sekvenčnega vodenja. Ker je treba načrtovati dve
vrsti vodenja - zvezno in sekvenčno vodenje, je vodenje šaržnih procesov zahtevnejše od vodenja čistih zveznih procesov
ali čistih sekvenčnih procesov. Vodenje
šaržnih procesov vsebuje sekvenčne operacije, vodenje zagona in ustavljanja,
zvezno vodenje ter nastavljanje parametrov, kot so reference ali meje alarmov, za
zvezno vodenje.
Področje vodenja šaržnih procesov pokriva mednarodni standard ANSI/ISAS88.01 [2]. Ta standard uvaja terminologijo ter nabor konceptov in modelov za

l
l
l
l
l

Primer šaržnega procesa je biotehnološka produkcija antibiotikov in terapevtskih
encimov. Enostaven primer šaržnega
procesa iz vsakdanjega življenja je
postopek pečenja torte. Dobra lastnost
šaržnih procesov je fleksibilnost, kar
omogoča enostavno spremembo lastnosti proizvoda in uporabo iste opreme za
več vrst proizvodov.
V članku opisujemo standard ANSI/ISA
S88.01, ki pokriva vodenje šaržnih procesov in primer programskega paketa za

Upravljanje
receptov

Planiranje
proizvodnje in
razporejanje

Upravljanje proizv.
informacij

Upravljanje
procesa

opis šaržne proizvodnje in vodenja šaržnih procesov. Glavne prednosti, ki jih prinaša standard S88.01 v šaržno proizvodnjo so večja fleksibilnost proizvodnje,
zmanjšanje stroškov proizvodnje in
povišanje kakovosti izdelkov.
Funkcije tipičnega sistema za vodenje
šaržnih procesov kot jih predlaga standard S88.01 so:
l Upravljanje receptov vsebuje kreiranje, shranjevanje in vzdrževanje receptov.
l Planiranje proizvodnje in razporejanje
(scheduling) je odločitveni proces, ki
določa šaržni razpored (schedule) in
ga posreduje upravljanju procesa.
l Upravljanje proizvodnih informacij je
tako kot zgornji dve kontrolna aktivnost višjega nivoja in obsega zbiranje,
shranjevanje in procesiranje proizvodnih informacij.
l Upravljanje procesa je zbirka kontrolnih funkcij, ki upravljajo vse šarže in vire znotraj procesne celice.
l Nadzor enot vsebuje upravljanje virov
enot, izvrševanje postopkovnih elementov vodenja in zbiranje informacij
o šaržah in enotah.
l Procesno vodenje je funkcija, ki izvaja
postopkovno in osnovno vodenje ter
zbiranje podatkov.
Hierarhija in medsebojne povezave posameznih funkcij so prikazani na sliki 1.

Nadzor enot

Procesno vodenje

Slika 1: Funkcije sistema za vodenje šaržnih procesov po standardu S88.01
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Standard S88.01 opisuje tri vrste vodenja:
l Osnovno vodenje skrbi za vzpostavljanje in vzdrževanje stanja procesa ali
naprave. Osnovno vodenje med drugim vsebuje regulacijske akcije, varnostne blokade ter obravnavanje izjem.
l Postopkovno vodenje opravlja proces-
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Postopkovni model

Fizièni model
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Procesni model

Postopek

povezan z

Procesna
celica

daje proc.funkc.
za izvedbo

Proces

Postopek
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povezan z

Enota

daje proc.funkc.
za izvedbo

Stopnja
procesa

Operacija

povezana z

Enota

daje proc.funkc.
za izvedbo

Procesna
operacija

Faza

povezana z

Enota

daje proc.funkc.
za izvedbo

Procesna
akcija

Faza

povezana z

Modul
opreme

daje proc.funkc.
za izvedbo

Procesna
akcija

Pošilja ukaze

Vsebuje

Osnovno vodenje

l

Po standardu S88.01 obravnavamo
šaržne procese s treh vidikov: fizičnega,
postopkovnega in procesnega vidika. Vsi
trije modeli so zgrajeni na hierarhičen način. Povezava fizičnega in postopkovnega modela daje procesno funkcionalnost
za izvedbo elementov procesnega modela. Vsi trije modeli so prikazani na sliki na
sliki 2.
Fizični model opisuje dejansko fizično
opremo uporabljeno za procesiranje
šarž. Fizični model je oblikovan hierarhično - vsak nivo vsebuje enega ali več
elementov nižjega nivoja. Elementi hierarhije fizičnega modela so:
l Procesna celica (Process Cell) vsebuje
celotno opremo, ki je potrebna za
izdelavo ene ali več šarž. Sestavljena
je iz ene ali več enot.
l Enota (Unit) je skupek modulov vodenja in modulov opreme, ki lahko izvajajo eno ali več procesnih aktivnosti kot
so reakcija, kristalizacija, priprava raztopine.
l Modul opreme (Equipment module) je
funkcionalna skupina naprav, ki lahko
opravlja manjše procesne aktivnosti
kot na primer mešanje, doziranje ali
tehtanje. Moduli opreme lahko vsebu-

Primeri programskih paketov so:
l OpenBatch (Sequencia)
l InBatch (Wonderware)
l RSBatch (Rockwell Allen Bradley)
l Total Plant Batch (Honeywell)
l BatchLink (US Data)
l VisualBatch (Intellution)
V članku opisujemo programski paket
OpenBatch firme Sequencia.

Slika 2: Modeli po standardu S88
no orientirane naloge z izvajanjem akcij na napravah v urejenih zaporedjih.
Koordinacijsko vodenje usmerja,
zaganja ali vpliva na postopkovno vodenje. Vsebuje tudi arbitražo alokacije
skupnih virov.

programska koda ni monolitna temveč je
sestavljena iz fleksibilnih in ponovno uporabljivih modulov. Modularizacija naprav
in postopkov nam omogoča, da lahko
kreiramo ponovno uporabljive komponente.
V zadnjem času ponujajo proizvajalci
programske opreme na trgu različne vrste
programskih paketov za vodenje šaržnih
procesov, ki upoštevajo standard S88.
01.

l

jejo druge module opreme in module
vodenja.
Modul vodenja (Control Module) je
lahko regulacijska naprava ali pa druga osnovna naprava kot so ventili, črpalke, regulatorji.

Postopkovni model določa kako, na kak
način, z uporabo elementov fizičnega nivoja (procesne opreme) pridemo do produkta. Podobno kot fizični model, je tudi
postopkovni model zgrajen hierarhično,
in sicer iz naslednjih nivojev:
l Postopek (Procedure) je strategija za
izdelavo šarže znotraj procesne celice. Postopek je sestavljen iz postopkov
enote.
l Postopek Enote (Unit Procedure) je
zaporedje operacij, ki se izvajajo v eni
enoti, ter algoritmi, potrebni za inicializacijo, organizacijo in vodenje teh
operacij. Sočasno se v Postopku Enote
lahko izvaja samo ena operacija.
l Operacija (Operation) je postopkovni
element, ki definira neodvisno procesno aktivnost in vsebuje algoritme za
inicializacijo, organizacijo in vodenje
faz. Operacija je sestavljena iz ene ali
več faz.
l Faza (Phase) je najnižji nivo postopkovnega vodenja, ki lahko izvaja procesno orientirano aktivnost. Primeri faz
so: mešaj, grej, napolni.
Modularni pristop k obravnavanju šaržnih procesov, ki ga predpisuje standard
S88.01, nam olajša načrtovanje vodenja,
AVTOMATIKA

Programski paket OpenBatch
Programski paket OpenBatch firme
Sequencia je modularen, objektno orientiran programski paket za vodenje
šaržnih procesov. OpenBatch je kompatibilen s standardom ANSI/ISA-S88.01.
OpenBatch omogoča konfiguracijo fizičnih in postopkovnih modelov, izvajanje
receptov na množici procesnih naprav.
Možna je tudi integracija s komplementarnimi poslovnimi sistemi. Programski
paket sestoji iz šestih glavnih komponent:
l OpenBatch Strežnik (Server) je jedro
sistema, ki izvaja recepte in koordinira
komunikacijo med Nadzornikom šarž,
krmilnikom in drugimi sestavnimi elementi sistema vodenja.
l Urejevalnik naprav (Equipment Editor) je grafični programski vmesnik preko katerega kreiramo in vzdržujemo
podatkovno bazo procesne opreme
(fizični model procesa). Podatke o procesni opremi iz podatkovne baze uporabimo pri izdelavi receptov.
l Urejevalnik receptov (Recipe Editor)
omogoča grafično urejanje receptov v
obliki sekvenčnih funkcijskih diagramov (SFC). Recepti so sestavljeni iz postopkov enot, operacij in faz.
l Nadzornik šarž (View) je program, ki
skrbi za nadzor zagona in izvajanje
šarž. Grafično so prikazani podatki o
šarži, ki se izvaja.
l Urejevalnik poročil (Report Editor)
omogoča izdelavo poročil o receptih,
ki so se izvajali na OpenBatch Strežniku.
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Orodje za arhiviranje (Archiver) lahko
shranjuje podatke o šaržah že med
izvajanjem le teh, ali pa ko je šarža
končana.
Simulator omogoča simulacijo receptov brez priključitve na realni proces. S
pomočjo simulatorja lahko opazujemo
izvajanje receptov in odkrivamo
določene napake brez tveganja za
proces.

Programski paket OpenBatch omogoča
naslednje važnejše funkcije:
l Izdelava in upravljanje receptov.
l Avtomatsko izvajanje receptov.
l Simulacija celotnega šaržnega procesa.
l Integracija s širokim spektrom komplementarnih aplikacij.
l Vodenje procesa s poljubnim krmilnikom.
l Zbiranje podrobnih podatkov o procesu in izdelava poročil.
l Integracija in izmenjava informacij o
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šaržah in receptih z drugimi informacijskimi sistemi.
Tipični sistem OpenBatch za vodenje
šaržnih procesov sestavljajo: programski
paket OpenBatch, vmesnik fazne logike,
fazna logika, osnovno vodenje procesa
in vmesniška sistemska programska oprema, ki omogoča komunikacijo OpenBatcha s fazno logiko. Sistem OpenBatch
je prikazan na sliki 3. OpenBatch Strežnik in Nadzornik šarž tečeta na delovni
postaji ali PC računalniku, kjer se izvajajo
elementi višjih nivojev postopkovnega
modela. Faze (elementi najnižjega nivoja
postopkovnega modela po standardu
S88.01) in osnovno vodenje se izvajajo v
krmilniku ali kaki drugi procesni napravi
(Process Connected Device), lahko tudi
na osebnem računalniku.

Faze so sestavljene iz vmesnika fazne
logike (Phase Logic Interface, PLI) in fazne logike. PLI in fazna logika se običajno
nahajata v istem
krmilniku (ali prPC ali delovna postaja
ocesnem računalniku), osnovno vodenje pa
lahko realiziramo tudi na ločeScada
OpenBatch View
nem, manj zmogljivem krmilniku.
Fazna logika izOpenBatch Stre nik
vaja procesno
usmerjene aktivnosti tako da poPCD vmesnik
šilja ukaze osnovnemu vodenju. Primer so ukazi kot: odpri ventil, zaženi črpalPLK
ko. Fazna logika
vsebuje nasledSistemska prog. oprema
nje bloke kode
opisujejo izvaVmesnik fazne logike (PLI)
Faze kijanje
stanj (bloki
kode
ustrezajo
Fazna logika
aktivnim stanjem, v mirujočih
stanjih se ne odvija nobena aktiOsnovno vodenje
vnost, zato tudi
ni potrebna koda za njihov
opis):
l Obratovanje
(Running)
l
Ustavljanje
Slika 3: Sistem OpenBatch
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l
l
l

(Stopping)
Prekinjanje (Aborting)
Zadržanje (Holding)
Nadaljevanje (Restarting)

Za prehode med stanji skrbi vmesnik
fazne logike, ki vsebuje logiko prehajanja stanj. V skladu diagramom prehajanja
stanj, ki je prikazan na sliki 4, PLI daje
ukaze za izvršitev posameznih blokov
kode - aktivnosti v stanjih.
Za komunikacijo s fazno logiko na eni, ter
OpenBatchom na drugi strani, je v PLI-ju
implementiran komunikacijski vmesnik, ki
je podatkovna struktura za posredovanje
ukazov (Commands) in zahtev (Requests). Preko komunikacijskega vmesnika
PLI obvešča fazno logiko, katero stanje
naj se izvaja. Fazna logika preko komunikacijskega vmesnika sporoča PLI-ju kdaj
je sekvenca stanja zaključila svoje izvajanje, ter ga obvešča ob morebitnih
odpovedih. PLI mora nato ustrezno
ukrepati v skladu z diagramom prehajanja stanj.
Koncept PLI-ja nam omogoča, da v sistem
OpenBatch lahko integriramo katerikoli
tip krmilnika (ali procesnega računalnika), v kolikor se le ta z vidika OpenBatcha obnaša po pravilih, ki jih le-ta
predpisuje. Implementacija teh pravil v
PLI-ju omogoča robustno komunikacijo
med fazno logiko in OpenBatch strežnikom. Vse zgoraj naštete zahteve za PLI so
podrobno definirane in opisane v [1],
kjer so podane specifikacije za vmesnik
fazne logike. V specifikacijah so opisani
vsi protokoli, logika prehajanja stanj in
spremenljivke za komunikacijo med
OpenBatchom in fazami.
Vmesnik fazne logike je del sistemske programske opreme, ki ga moramo napisati
(običajno v lestvičnem diagramu ali
kakem drugem programskem jeziku, ki ga
določa standard 1131.3) za vsak tip
krmilnika posebej. Neposredna preslikava neformalnega teksta v lestvični diagram je zelo podvržena napakam, ki jih je
težko odkriti in popravljati. Pameten pristop pri razvoju PLI-ja je, da zahteve
OpenBatcha za PLI najprej predstavimo v
specifikacijskem jeziku, ki jo lahko enostavno preslikamo v lestvični diagram poljubnega krmilnika. Izkušnje na primeru
sistema za vodenje šaržnega procesa s
krmilniki Mitsubishi v laboratoriju odseka
za računalniško avtomatizacijo in regulacije na Institutu "Jožef Stefan" so poka-
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bilnost in ponovno uporabljivost programske opreme za vodenje, manjšo ceno
in večjo kvaliteto produktov ter posledično boljšo odzivnost na zahteve trga. A

Prekini

Ustavljanje

Prekinjanje

Ustavljeno

Prekinjeno

Slika 4: Diagram prehajanja stanj
zale, da je ta način razvoja programske
opreme za krmilnike zelo zanesljiv. V implementiranem PLI-ju v krmilniku ni bila
opažena niti ena odpoved niti v fazi testiranja niti v fazi obratovanja (uporabe), iz
česar lahko upravičeno sklepamo, da
razviti PLI ne vsebuje nobene napake.
Sklep
Vodenje šaržnih procesov je kompleksen
skup aktivnosti, ki zahtevajo sistematičen

pristop. V ta namen je bil izdelan mednarodni standard ISA/ANSI S88.01,
katerega predmet je vodenje šaržnih procesov. Sodobni programski paketi za
vodenje šaržnih procesov upoštevajo
modele in koncepte, ki jih predpisuje standard S88.01. Primer takega programskega paketa je OpenBatch programske
hiše Sequencia, ki je opisan v tem članku.
Z upoštevanjem standarda pri vodenju
šaržnih procesov pridobimo večjo fleksi-

Literatura:
1. PCD Programmer's Technical Reference, Sequencia Corporation, 1998.
2. ANSI/ISA S88.01-1995, Batch Control Part I. Models and Terminology,
standard, ANSI, 1995.
3. OpenBatch Resource Kit - PLI for AllenBradley PLC5, Sequencia Corporation, 1998.
4. MELSEC MEDOC plus IEC Programming and Documentation System Beginner's Manual, Mitsubishi Electric,
1998
5. MELSEC MEDOC plus IEC Programming and Documentation System Reference Manual, Mitsubishi Electric,
1998
6. Batch Process Automation, Theory and
Practice, H.P. Rosenof, A. Ghosh, Van
Nostrand Reinhold, 1987
7. http://www.sequencia.com
8. http://www.wbf.com
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KOMPLETNI SERVISNI KOVČKI Z ORODJEM IN
PRAZNI KOVČKI Z VLOŽKI ZA ORODJE PO IZBIRI
VISOKO KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ
KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov vrhunske kakovosti, ki vam
omogočajo hitro in kakovostno servisiranje vseh vrst naprav (npr.fotokopirnih).
Poleg tega je na voljo tudi več vrst kovčkov ameriškega proizvajalca PLATT iz
najlona in polipropilena (POLNIH IN PRAZNIH!). Snap-on ročna orodja vam
zagotavljajo kakovost in učinkovitost!
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ORODJE, NAMENJENO
PROFESIONALNIM SERVISERJEM
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Vitek uporabnik v TE Trbovlje
Avtor: Ivan Lorencin, univ. dipl. ing., Jasmin Botonjiæ, dipl. ing., Korona d.d., Ljubljana
porabnikom novega vitkega uporabniškega vmesnika žal ne moremo zagotoviti, da bodo pri delu z njim zgubili
kakšen kilogram in tudi sami postali vitki, prej obratno. Prihranjena jim bo pot do različnih lokacij, na katerih se nahajajo njihovi postroji, saj jih bodo lahko
upravljali celo od doma. Prav zaradi tega smo v Koroni d.d. izbrali
trislojno arhitekturo družine programskih orodij CUBE, v kateri
igra vitek uporabnik (Lean Client) pomembno vlogo.

U

Računalniški sistemi za nadzor in vodenje
procesov dobivajo zaradi ekonomskih in
tehničnih razlogov vedno pomembnejšo
vlogo. Težnja po visoki dodani vrednosti
na enoto proizvoda zahteva funkcionalen, prilagodljiv in zanesljiv sistem. Za
uporabnika predstavlja takšen sistem enega izmed pogojev za konkurenčnost njegovega podjetja.
V podjetju KORONA d.d. smo že pred
desetletjem zasnovali nadzorni računalniški sistem, ki omogoča nadzor in vodenje različnih porazdeljenih procesov termoelektrarne Trbovlje. V pričetku letošnjega leta pa smo še delujoč sistem zamenjali z modernim, odprtim sistemom
SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition), ki omogoča dodajanje različnih aplikacijskih modulov. Skladno s
potrebami naročnika smo izbrali programski paket za podporo vzdrževanju.
Razvoj sistema vodenja
TE Trbovlje
Nadzorni računalniški sistem TE Trbovlje
je bil leta 1991 razvit za celovit nadzor
posameznih postrojev elektrarne. Sistem
je bil po fazah grajen do leta 1995. V
prvi fazi je bil za potrebe nadzora turboagregata 125 MVA proizvodne enote
PE2 vgrajen procesni računalnik švicarskega proizvajalca GESPAC. V drugi
fazi je bil izdelan grafični uporabniški
vmesnik, ki je omogočal operaterju nadzor nad stanjem procesa. Uporabniški
vmesnik je deloval na operacijskem sistemu DOS in osebnem računalniku. Od
takrat naprej je potekala širitev sistema
na ostale postroje v elektrarni. Nameščeni so bili procesni računalniki za nad34 8/2000

zor kotla, transport pepela, transport premoga, plinskih agregatov, ter 110 kV in
6 kV stikališča. Za potrebe centralnega
nadzora je bila procesna mreža nadgrajena s posebnimi računalniki - komunikatorji, ki so skrbeli za komunikacijo med
procesnimi računalniki in uporabniškim
vmesnikom. Leta 1999 se je začela
zamenjava sistema SCADA. Tokrat je bilo
za izdelavo aplikacije izbrano programsko orodje CUBE italijanskega proizvajalca Orsi Automazione.
Zgradba nadzornega
računalniškega sistema
Računalniški sistem za vodenje TE
Trbovlje temelji na sistemu SCADA CUBE
in končnih postajah proizvajalca GESPAC.
Samostojne končne postaje so procesni
računalniki, sestavljeni iz procesnega
modula, digitalnih in analognih vhodno
izhodnih modulov ter napajalnika. Vsi
moduli so priključeni na standardno vodilo. Končna postaja zajema iz procesa
podatke v realnem času in jih opremlja s
točnim časom prispetja. Podatke potem
prilagodi v obliko, primerno za prenos, in
jih pošlje na višje nivoje komunikacijskemu in nadzornemu računalniku. Poleg
tega končna postaja sprejema ukaze od
nadzornega sistema, jih prevede v
ustrezne signale in posreduje na zahtevani naslov.
Sistem SCADA vsebuje programsko opremo, ki se jo običajno namesti na osebni
računalnik. Osnovne funkcije sistema
SCADA so:
l zbiranje podatkov,
l grafično
prikazovanje delovanja
AVTOMATIKA

procesa,
alarmiranje,
l prikazovanje in arhiviranje dogodkov,
l arhiviranje meritev,
l generiranje poročil in
l posredovanje ukazov.
Osnovne funkcije je mogoče razširiti še s
funkcijo podpore vzdrževanja - MSS
(Maintenance Support System) ter s funkcijami povezave s poslovnim informacijskim sistemom.
l

Razvoj nadzornih sistemov
Danes je standardno okolje za implementacijo sistemov SCADA osebni računalnik in operacijski sistem WINDOWS
NT. Pri tem je komunikacija po lokalni
mreži in navzven nujna skoraj za vsa podjetja, posebej za tista na več lokacijah. V
preteklosti je prevladoval model strežnik/
/odjemalec, tako da je strežniška aplikacija zbirala podatke iz procesa in jih shranjevala v baze podatkov, medtem ko je
odjemniška aplikacija (npr. prikazovanje)
dostopala do baze podatkov na strežniku, jih obdelovala ter prikazovala. Danes smo priča razvoja tega dvoslojnega
modela, ki je prerastel v trislojni model.
Ta razvoj je omogočen predvsem z razvojem modela porazdeljenih objektov
(DCOM - Distributed Component Object
Model). Model porazdeljenih objektov
omogoča povezave objektov ne glede
na njihovo lokacijo v mreži in temelji na
Microsoftovi tehnologiji DNA (Distributed
interNet Applications).
Zasnova orodja Cube
Trislojni model orodja CUBE sestavljajo
podatkovni strežnik, aplikacijski strežnik
in prikazi za odjemalce (uporabniški
vmesniki). Aplikacijski strežnik zagotavlja
podatke uporabniškim vmesnikom in
podatkovnemu strežniku, hkrati pa
dostopa do podatkov ter omogoča
uporabniškim vmesnikom, da te podatke
prikazujejo. Tako je sistem vodenja preko
prikazov za odjemalce povezan z
uporabnikom. Podatkovni strežnik opravlja naloge zbiranja in shranjevanja
podatkov v baze. Pri modelu COM/
DCOM lahko vsi trije sloji potekajo na
različnih računalnikih.
Vrste uporabniških vmesnikov orodja
Cube so:
l Fat Client (poln odjemalec) - omogoča
celovit dostop do strežniških aplikacij
in baz; komunikacija poteka preko
lokalnega omrežja (intranet);
l Lean HMI Client - Human Machine
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AVTOMATIKA

Odjemalci - uporabniški vmesniki

Slika 1: Trislojna arhitektura (podatkovni strežnik, aplikacijski strežnik in uporabniški
vmesniki).

l

Interface Client (vitek odjemalec) omogoča omejen dostop do strežniških aplikacij in baz, komunikacija poteka z uporabo LAN (Local Area Network), telefonske linije ali globalnega
internet omrežja;
Thin Client (tanek odjemalec) - omogoča dostop preko komercialnih internet
brkljalnikov.

Lean HMI Client
Na globalnem trgu je odločilnega pomena, da imajo lokacijsko porazdeljena
podjetja možnost dostopa do procesnih
podatkov v realnem času. Glavni namen
je predvsem zagotoviti takojšen odziv na
spremembe, ki se v proizvodnji neprestano porajajo. Na podlagi te zahteve je
nastala posebna vrsta odjemalca - Lean

LEAN

ODJEMALCI

Telefonska linija

RAS

FAT

FAT

LEAN

LEAN

LAN
SCADA
STRENIK

RS-232C
Optika
KOMUNIKATOR

Kotel

Turbina
Generator

Boben

6 kV stikališèe 110 kV stikališèe
KONÈNE POSTAJE

Slika 2: Hierarhična struktura računalniškega nadzornega sistema TET
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Plinska
agregata

HMI Client, ki deluje v okviru arhitekture
odjemalec/strežnik. Značilnosti tega
odjemalca so:
l dostopanje preko lokalnega omrežja
(LAN), telefonskega in internet omrežja,
l podpiranje TCP/IP protokola ter DCOM/COM tehnologije,
l nizka cena - pri nakupu večjega števila
uporabniških licenc za vitke uporabnike cena proporcionalno pada; tudi
do štirikrat nižja cena za posameznega vitkega uporabnika,
l enostavno nameščanje,
l poleg nadziranja omogoča tudi
vodenje,
l namenjen je širokemu spektru uporabnikov (direktorjem, managerjem, vodjem, vzdrževalcem in tehničnemu osebju),
l dostopanje je varovano z gesli,
l ni potrebna zahtevna in draga strojna
računalniška oprema.
Pri nadzornem sistemu TE Trbovlje se Lean HMI Client uporablja lokalno in daljinsko. Dostop do sistema SCADA iz oddaljene lokacije je izveden z uporabo telefonskih linij, modemov ter komunikacijske
postaje, na kateri deluje RAS (Remote
Access
Service)
strežnik.
RAS nam omogoča
vzpostavitev komunikacijske poti do
LAN omrežja TE Trbovlje in nato do
SCADA strežnika.
Priključitev na sistem
SCADA je izvedena
s pomočjo Lean
HMI aplikacije, ki
nas ''popelje'' do informacij o procesu
elektrarne v realnem
času. Lean HMI Client omogoča naslednje funkcije:
l p re g l e d ova n j e
procesnih grafičnih
prikazov z meritvami
in signali v realnem
času,
l prikazovanje
časovnih potekov
procesnih spremenTransport
ljivk,
premoga
l prikazovanje alarmov in kronoloških
dogodkov.
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Te tri temeljne odjemniške naloge
niso odvisne od načina povezave in
medija, po katerem komunikacija
poteka. Do razlik prihaja le v hitrosti
prenosa podatkov, kar pa ne vpliva
na uporabnost prikazov za odjemalce.
Lean HMI Client s svojimi lastnostmi
nudi fleksibilen, moderen, cenen in
zanesljiv uporabniški vmesnik v
nadzornih sistemih. Objekte oziroma module orodja Cube, ki temeljijo na tehnologiji ActiveX, vnašamo
v Word-ove, Excel-ove ali druge
dokumente (slika 3). Lean HMI
Client nam omogoči vzpostavitev
komunikacijske povezave med
porazdeljenimi objekti, ki imajo
vlogo podatkovnih odjemalcev, in
tistimi strežniškimi aplikacijami, ki
zagotavljajo tem objektom ustrezne
podatke.
Slika 3: V urejevalniku besedil MS Word vidimo Cube ActiveX objekt, ki služi kot uporabnišLahko zaključimo, da bo vsakdanja ki vmesnik za prikazovanje trendov.
programska oprema (MS Office,
Internet Explorer...) postala nov "uporab- ter DCOM. Odjemniški moduli postopo- skih orodij. Vitkemu uporabniku je tako
niški vmesnik" v nadzornih sistemih. To je ma postajajo objekti, obenem pa so odprta prosta pot v moderno industrijsko
tudi eden od namenov tehnologij ActiveX lahko tudi sestavni del, drugih program- okolje.
A
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Enostavna in učinkovita vizualizacija
na računalniku - SIMATIC ProTool/Pro
Avtor: Jurij Štangl, univ. dipl. inž., Siemens d.o.o. Ljubljana
namenom razširitve področij uporabe v
omreženih sistemih avtomatizacije, nudi
SIEMENS programsko opremo za vizualizacijo SIMATIC ProTool/Pro. Omogoča še učinkovitejšo in enostavnejšo vizualizacijo.

Z

OLE for Process Control,
komunikacija v omreženih
sistemih avtomatizacije
Dve smeri razvoja oblikujeta razvoj sodobne programske opreme za vodenje in
nadzor v bližini procesa ali strojev. Vertikalna integracija različnih nivojev podjetja od procesa preko nivoja managementa, do nivoja planiranja. Horizontalna integracija, spreminja porazdelitev dela v
procesnem nivoju. Te smeri razvoja so
omogočene in spodbujene s povečano
odprtostjo programske in strojne opreme.
Skupen cilj vseh aktivnosti je kreiranje
učinkovitih in kot celota ekonomičnih procesov. Kontinuirani tok podatkov zagotavlja jasno sliko trenutnega stanja procesa. ERP (Enterprise Resource Planning) in
PDA (Production Data Acquisition) sistemi
uporabljajo široko razpoložljivost informacij procesa, da lahko dosežejo optimalno izrabo svojih kapacitet skozi učinkovito planiranje in specifični nadzor. Heterogeni procesni otoki komunicirajo s pisarniškimi aplikacijami s pomočjo standardnih komunikacijskih mehanizmov, kot so
Ethernet z TCP/IP in OPC (OLE for Process Control).
Istočasno se PCji vedno bolj uporabljajo
za opravljanje nalog kontrole v neposredni bližini strojev ali procesa. Ponujajo
ekonomično platformo za vizualizacijo in

Slika 1: Odprte komunikacije z OLE for
Process Control, povezovanje heterogenih sistemov avtomatizacije.

obdelavo podatkov na licu mesta.
Arhiviranje procesnih podatkov se lahko izvaja prav tako dobro kot preostale
naloge koordinacije procesa (s pomočjo
Soft-PLC, potem ko so centralne krmilniške
naloge zreducirane s principom decentralizacije)
Za uspešno zadovoljevanje naraščajočih
zahtev omogoča SIMATIC ProTool/Pro
V5.2 dodatne možnosti komunikacije.
Podprt s tehnologijo OLE for Process
Control lahko ProTool/Pro izmenjuje podatke z drugo aplikacijo, ki teče na istem
računalniku ali pa s poljubnim računalnikom, ki je povezan v Ethernet mrežo.
ProTool/Pro lahko deluje kot OPC Server
(neaktivni komunikacijski partner), v tem
primeru daje svoje podatke na zahtevo
drugih aplikacij ali pa kot OPC Client (aktivni komunikacijski partner), zahteva podatke od druge aplikacije.
Kot OPC Client lahko ProTool/Pro komunicira s krmilniki poljubnega proizvajalca,
če le ta ponuja za svoj specifični protokol
standardizirano povezavo preko OPC
Serverja.

nastavljivega sistema poročil. Format poročil je neodvisen od formata prikaza
ekrana in se lahko razsteza preko več tiskanih strani. Kreiranje podlog za tiskanje
poročil je tako enostavno kot kreiranje
procesnih slik z grafičnim urejevalnikom.
Tako kot z grafičnim urejevalnikom, lahko
statične in dinamične parametre na strani
poročila poljubno pozicioniramo. Glava,
noga strani in prva stran poročila lahko
vsebujeta poljubne grafične znake ali
tekst, ki identificirata tiskani dokument.
Operater lahko aktivira tiskanje s pritiskom na določeno tipko ali pa se tiskanje
aktivira avtomatsko na nek ciklični ali
enkratni dogodek. Tiskanje se odvija v
ozadju in ne vpliva na delo operaterja.
Če je vizualizacijski računalnik hkrati tudi
del Windows omrežja se tiskanje lahko
izvede na mrežni tiskalnik.
Recepti po meri, že pripravljeni
za uporabo ali prilagodljivi po
potrebi
Že do sedaj je bilo možno shranjevati
parametre procesa ali nastavitve stroja v
podatkovnih zapisih receptur. Za spreminjanje in vpisovanje podatkov uporablja
ProTool/Pro podatkovno polje recepture,
ki podpira tabelaričen izpis vrednosti
receptur na zaslon. V podatkovnem polju
so na voljo vse funkcije za delo s podatkovnimi zapisi receptur. Funkcionalnost in
izgled podatkovnega polja je možno
enostavno konfigurirati.
Za bolj zahtevne naloge z obsežnejšimi
recepti, omogoča nova verzija ProTool
/Pro V5.2 sedaj tudi vnos podatkov
receptur preko procesne slike. Rezultat je
zelo razvidna struktura receptov. Dodatne informacije v obliki poljubnih
grafičnih simbolov ali pomembne procesne vrednosti lahko poljubno kombiniramo s podatki recepta.
V nasprotju z navadnimi spremenljivkami
procesa se spremenljivke, ki pripadajo
določenemu receptu ne prenesejo takoj v
krmilnik, ampak se vmesno pomnijo.

Kvalitetne procesne informacije,
sistem poročil
Z naraščajočimi potrebami po obvladovanju kvalitete procesov raste tudi potreba po arhiviranju in dokumentiranju
določenih procesnih podatkov, za kasnejšo obdelavo v smeri optimizacije procesa in zagotavljanja kontrole kvalitete.
ProTool/Pro arhivira procesne
podatke in sporočila v obliki
CSV (Comma Separeted Value)
datotek ali v ODBC (Open Database Connectivity) bazo podatkov, tako lokalno na vizualizacijski računalnik kot tudi v na
mrežo povezani centralni podatkovni računalnik. Pomembne procesne podatke in sporočila lahko dokumentiramo in tis- Slika 2: Diagnoza procesnih napak za SIMATIC S7
kamo s pomočjo uporabniško in SIMATIC HMI.
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Variable se prenesejo skupaj z določeno
funkcijo in podatkovnimi zapisi recepture.
V določenih primerih pa omenjeno vmesno pomnenje variable ni zaželeno (npr.
ko vnašamo pozicijo). V takem primeru
lahko preklopimo recept iz "offline" v
"online" stanje obdelave in vrednosti variabl se prenašajo na krmilnik takoj ob
vpisu.
Posebnosti v sistemu alarmov
Poleg procesnega prikaza je integrirani
sistem alarmov tudi ena izmed osnovnih
funkcij programske opreme ProTool/Pro.
Alarmi delovanja in motenj se zajemajo
avtomatsko. Vsa sporočila z alarmi so na
voljo kadarkoli. Z novo verzijo ProTool
/Pro V 5.2 je na voljo izboljšana funkcionalnost sistema alarmov. S projektiranjem
funkcije lahko reakcijo na alarm še izboljšamo. V primeru nekega dogodka lahko
sistem avtomatsko prikliče aktualno procesno sliko, ki nam takoj nudi trenutno
stanje dela procesa v katerem se je
zgodil alarm (Loop-in-Alarm).
V povezavi s SIMATIC S7 ponujamo
"AlarmS" nadzorno proceduro. V tem primeru se alarm ne proži v vizualizacijskem
programu z nadzorom podatkovnega področja v krmilniku (Polling). Krmilnik sam
aktivno pošilja alarme programu, tako da
imamo minimalno obremenitev komunikacije. Skupaj s številko alarma in pripadajočo vrednostjo spremenljivke pošlje
krmilnik tudi časovno značko. Tako imamo uniformni čas neodvisen od nastavljenega časa sistema.
Tudi če več sistemov zadeva eno alarmno
sporočilo ali pripadajoče kvitiranje
vzdržujemo enoten pogled na čas.
Procedura "AlarmS" je osnova za procesno diagnozo s programskim paketom
ProAgent.
Procesna diagnoza kot osnovna
komponenta programske
opreme ProTool/Pro
V današnjih strategijah podjetij dominirajo zahteve po neomejeni profitabilnosti in
visoki razpoložljivosti proizvodnega
procesa. Podaljšanje delovanja proizvodnje, po možnosti stalno delovanje in zanesljivost delovanja sta osnovna slogana.
Za povišanje razpoložljivosti procesa je
potrebno skrajšati zagone in mirovanje
proizvodnje na minimum. Zato prihodnost
pripada programskim orodjem, ki omogočajo hitro, enostavno konfiguracijo in
integrirano procesno diagnozo z namenom prihraniti čas in stroške.
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Procesna diagnoza pripravljena
na prihodnost
S programskimi paketi na osnovi programske opreme STEP 7 kaže SIEMENS
pot v smeri enostavne implementacije
procesne diagnoze v stroje in procese.
Izbira ustreznega paketa je odvisna od
uporabnikovih želja, konvencionalno ali
grafično orientirano programiranje, opcije diagnoze so prilagodljive. Za odkrivanje, analizo in odpravo napak ni potrebno ne programirna naprava, niti znanje programiranja krmilnika. Avtomatsko
generirane slike ponujajo vse potrebne
informacije za operaterja z nalogo locirati in odpraviti napako v procesu. Kot
rezultat je hitra in enostavna minimizacija
časa nedelovnaja stroja ali proizvodnjega procesa.
Od programskih paketov za diagnozo
imamo tako paket SIMATIC ProAgent kot
dodatek programski opremi za posluževanje in nadzor kot tudi S7 inženirska
orodja S7-PDIAG, S7-GRAPH in S7HiGraph, ki so dodatek k programom napisanim v standardnih programskih jezikih za programiranje SIMATIC S7-300 ali
SIMATIC S7-400. Vse verzije imajo standardiziran in pregleden uporabniški vmesnik. Z novo verzijo programske opreme
ProTool/Pro V5.2 je opcijski paket za
procesno diagnozo možno uporabiti za
multifunkcijske platforme (MP 270, MP
370), SIMATIC Panel PC in klasične PC
računalnike na katerih teče ProTool /Pro
"runtime" programska oprema. Tako imamo na voljo kompleten spekter programskih paketov za procesno diagnozo, od
OP27 pa do SCADA WinCC sistemov.
ProAgent razširja funkcionalnost HMI
programske opreme za funkcije procesne
diagnoze.
Skupna podatkovna baza za podatke
procesne diagnoze zagotavlja kontinuira-

no sistemsko arhitekturo, katere osnova je
programsko orodje za programiranje
krmilnikov STEP 7. S7-PDIAG (opcija k
LAD, SFC ali STL krmilniškemu programu),
S7-GRAPH in S7-HiGraph so tako imenovani "dobavitelji informacij", ProAgent
/MP in ProAgent/PC pa so "kupci informacij" (dostopajo do skupne baze podatkov in na podlagi informacij izpisujejo pripadajoče slike na zaslonu).
Slike na zaslonu vodijo
operaterja
ProAgent opcijski paket vsebuje standardne slike, ki jih lahko kasneje po želji prilagodimo našim zahtevam. Po želji se lahko vključi glava podjetja ali različne barvne podlage. Med delovanjem so na voljo naslednje zaslonske slike:
l slika alarmov
l pregledna slika enot
l slike korakov
l detaljna slika diagnoze
l slike premikov
Slike se osvežujejo glede na trenutno
stanje v procesu. Vsebina slike se izpisuje
odvisno od prej izbrane enote ali alarma.
To pomeni, da glede na izbrano
tehnološko enoto ali alarm operater
lahko izbere pripadajoči diagnostični
zaslon.
Napaka! vendar vzrok najdemo hitro in
napako odpravimo
ProAgent, na primer, zazna napako v
procesu. Najprej se sproži prvi zajem
vrednosti v SIMATIC S7-300 ali SIMATIC
S7-400. Zatem krmilnik pošlje sporočilo z
alarmom k operaterju. To sporočilo bo
izpisano na opeaterskem panelu ali PC
računalniku. Iz analize dogodkov, katere
rezultat so pripadajoča tehnološka
enota,
mreža,…lahko
enostavno pridemo do
vzroka napake. Potem ko
odpravimo napako, lahko
sistem preklopimo v normalno delovanje.

Slika 3: Primer zaslona s podatki diagnoze napake
AVTOMATIKA

Vse omenjeno in še več si
lahko pogledate na priloženi zgoščenki, kjer boste
poleg LOGO! Soft Comfort demo našli tudi demonstracijsko verzijo programske opreme ProTool/
Pro V5.2 z opcijskim paketom ProAgent.
A
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Krmilnik CYBRO se dokazuje
v podjetju LAMA Dekani
Avtor: Miroslav Zeèeviè, Robotina d.o.o.

red vami je krmilnik nove generacije s hitro procesno
enoto, bogato podprt s komunikacijami. Tak krmilnik
omogoča komuniciranje z vsako inteligentno napravo.
Priključi se lahko na vse serijske vmesnike in je s pomočjo
TCP/IP protokola pripravljen za internetno povezavo.

P

Seveda pa je zadržal vse funkcije prejšnje generacije krmilnikov in je namenjen
krmiljenju in regulaciji tako v procesni
industriji, building managementu, strojno
predelovalni industriji in drugod. S svojimi
univerzalnimi digitalnimi vhodi in digitalnimi izhodi vklaplja na osnovi algoritma različne, še tako zahtevne naprave, s
svojimi analognimi vhodi in izhodi pa
omogoča izvedbo različnih zahtevnih regulacij.
Velika prednost CYBRO krmilnika je v njegovi velikosti, ter v dejstvu, da lahko ob
naročanju specificiramo želeno konfiguracijo. Omenjeno dejstvo zagotavlja optimalno konfiguriranje krmilnika glede na
naše potrebe in nismo omejeni na uporabo standardnih vhodno izhodnih kartic s
točno določenim številom vhodov ali izhodov na kartico.
Njegova konceptualna usmerjenost v komuniciranje in iz tega izhajajoča bogata
podprtost s komunikacijami omogoča
enostavno razpršeno gradnjo, tako da
lahko vgradimo posamezne CYBRO
krmilnike na različnih lokacijah in jih v
celoto-sistem povežemo enostavno preko
mreže. S tem prihranimo različen elektromaterial v fazi izvedbe elektro povezav

CyPro

RS232

232/485
converter

kakor tudi čas
za samo izvedbo.
Krmilnik CYBRO je dobavljiv z displayem, ki ga lahko nataknemo
neposredno na krmilnik ali pa vgradimo
na poljubnem mestu na stroju ali sistemu.
CYBRO V PRAKSI
Vse omenjene prednosti krmilnika CYBRO smo v praksi uspešno uporabili pri
gradnji avtomatskih montažnih sistemov,
ki jih izdeluje podjetje LAMA d.d. iz
Dekanov, ki je poznana po izdelavi kvalitetnega pohištvenega okovja.
Vsaka delovna postaja ima svoj krmilnik
CYBRO, ki avtonomno upravlja s postajo.
Za povezavo posameznih postaj v sistem,
to je montažno linijo smo uporabili komunikacijo s katero smo posamezne krmilnike CYBRO povezali v mrežo. Mrežna
povezava nam služi za prenos podatkov
iz posamezne postaje na nadzorni sistem
in prenos posameznih ukazov na posamezno postajo.
Poleg povezave krmilnikov CYBRO v
mrežo pa ima vsak krmilnik in s tem postaja še svoj display, ki je namenjen avtonomnemu delu s postaRS485

ko displaya se nam informacija o napakah, zastojih in posegih na posamezni
postaji prenaša preko krmilniške CYBRO
mreže na nadzorni sistem, kjer posamezne podatke lahko bodisi statistično obdelamo ali pa ustrezno uredimo, filtriramo in
pošljemo v komunikacijski računalniški sistem podjetja. TCP/IP protokol pa lahko
izkoristimo v primeru, ko se pojavi potreba po spremljanju delovanja na daljavo,
pridobivanju podatkov in predvsem alarmiranju vnaprej določenih oseb v primeru
zastoja.
Z uporabo TCP/IP protokola je možno
zastoje manjšega obsega, ki niso mehanskega značaja odpraviti tudi programsko na daljavo in tako vsaj začasno
rešiti nastali morebitni zastoj. Ker vemo,
da so v omenjenem procesu proizvajalni
časi v razredu nekaj sekund, si lahko enostavno izračunamo, kaj nam vrednostno
pomeni zastoj kake ure.
PROGRAMSKA OPREMA
CyPro V1.19
CyPro je sistemski paket za programiranje VCP krmilnikov. Deluje v Microsoft Windows 95/98/NT okolju. Gre za popolno IDE okolje (integrated development

VCP

Slika 1: Potrebna oprema za programiranje s programskim paketom CyPro
VCP

PICO

CYBRO

A

Slika 2: VCP je splošno ime za družino VCP,
ki vključuje različne modele krmilnikov

jo. S pomočjo displaya
imamo omogočeno funkcijo ročnega delovanja, koračnega delovanja in resetiranja napak
na posamezni postaji.
Ne glede na ročno upravljanje s postajo pre-

Slika 3: Pozdravni zaslon v Robotini razvite programske opreme
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environment), ki vsebuje Editor, Compiler
in On-line monitor.
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Standard Toolbar

VCP je splošno ime družine, ki vsebuje
različne končne izdelke (Slika 2). Vsi VCP
modeli so programsko združljivi, medtem
ko ostale lastnosti lahko odstopajo. VCP-ji
imajo lastne 6-mestne mrežne številke, ki
so uporabljene za identifikacijo vsake
naprave v mrežnih komunikacijah.
Vsak VCP ima vsaj dve liniji za serijsko
komunikacijo, od katerih je ena namenjena programiranju in mrežni povezavi,
druga pa razširitvenim modulom. Število
modulov se razlikuje med modeli VCP.
CyPro je narejen po specifikacijah IEC1131-3 standarda. Tekoča verzija vsebuje ukazne sezname in strukturirano tekstualno programiranje z nekaj dodatnimi
uporabnimi vizualnimi orodji.
CyPro V.1.19 je skupaj z navodili priložen
zgoščenki Avtomatika CD Pack1, ki
spremlja tudi tiskano revijo Avtomatika. V
kolikor zgoščenke nimate, se lahko pozanimate v uredništvu revije.

Project Tree

Edit Window

Communication Toolbar

Type Tracking

Edit Status Bar

Button Bar

Status Bar

Slika 4: Delovno okolje razvojnega paketa CyPro
ZAKLJUČKI
Izhajajoč iz omenjenega izračuna, vse
večje konkurence na trgu in s tem velikih
pritiskov na cene, krmilnik CYBRO s svojimi komunikacijskimi prednostmi v celoti
opravičuje svoj koncept razvoja in pove-

čuje pomen krmilnika CYBRO v prihodnosti.
Usmerjenost v komunikacije, ki omogočajo vsestransko povezljivost je zagotovo
prihodnost, ki prinaša veliko kooperativnih prednosti.
A
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CADdy++ Elektrotehnika
Basic in Economy
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

addy CAE programje je pri nas poznano, predvsem v krogih elektrotehnikov.
Medtem, ko so pripadajoča orodja za elektroniko vsaj meni do sedaj praktično neznana,
je serija Elektrotehnik pri nas široko
uporabljana...

C

Nedavno je proizvajalec Ziegler Informatics, Nemčija, verziji CADdy++ Electrotehnik Basic dodal še verzijo CADdy++ Elektrotehnik Economy, v naslednjem
letu pa bosta kupcem na razpolago še verziji Profesional in Enterprice.

Windows 95/98/NT
Podatkovne baze ACCESS
Projektno vodenje
Windows funkcije:
kopiraj, prilepi, izre i
Katalog simbolov po
DIN EN 60617
Seznam materiala
Seznam kontaktov
Seznam sponk
Seznam kablov
Seznam PLC-jev
Seznam projektnih strani
Takojšnji vpis:
v seznam materiala
tekstov pripadnosti
v seznam sponk
v seznam kablov
Samodejno številèenje sponk
Gr. vnos kablov na sheme
Osnovno risanje na sheme
Mo nost uporabe bitnih slik
Naèrt povezav sponk
Izris kontaktnih sklopov relejev
Avtomatika na podroèju kontaktov
Avtomatika na podroèju PLC-jev
Avtomatièno vnašanje mostièkov
Kontrola dvojne uporabe elementov
Oznaèevanje naprave in lokacije
DXF-zdru ljivost
DWG-zdru ljivost
CADdy-zdru ljivost
Windows Meta Format datotek
Poljubno število odprtih oken
512 risalnih ravnin
Število strani v projektu

CADdy++ Elektrotehnik programa omogočata rešitev
problemov pri projektiranju
logične elektro dokumentacije. Oba pripadata vrsti
CAE programskih orodij s
popolnim sprotnim obnavl-
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janjem dokumentacije npr. seznam elementov, povezav, ki pa se s tem še ne
konča. Za novo serijo programov
CADdy++ je značilna povezanost vseh
dokumentov projekta v projektno bazo
podatkov. Program stalno skrbi za usklajenost in veljavnost podatkov v celotni

DV
+D

SA

DOBRODOŠLI V REALNEM SVETU ELEKTROTEHNIKE
najnovejša 32-bitna tehnologija
- sprotno obnavljanje dokumentacije
- produktivnost od zaèetka
- enostavna uporaba
- objektno orientirane baze
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
- 100% Windows
Telefon: +386 01 565 72 50, 565 72 54

ZAHTEVAJTE
ZAHTEV
AJTE BREZPLAÈNI DEMO CD! e-mail: info@ib-procadd.si
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bazi. Tako se na primer spremembe ob
grafični obdelavi poljubnega elementa
prenesejo v vse dokumente, ki so kakorkoli povezani z njim .
To je omogočeno z uporabo moderne
objektno orientirane tehnologije programiranja z ActiveX in COM gradniki.
Vsi elektrotehniški elementi in funkcije so
"inteligentni" objekti, ki so zapisani s
pomočjo ACCESSovih datotek.
Vse podatke je moč tudi zapisati v
datoteke v SQL formatu in jih imeti na
voljo za uporabo v drugih aplikacijah.
Tako so vsi pripadajoči dokumenti, seznami in formularji le na različne načine
zapisane informacije iz iste datoteke. Za
uporabnike pomeni to enostavnejše in
kvalitetnejše delo tudi na velikih projektih.
Z vsem naštetim pridobimo na času tudi
pri doslej zamudnih vnosih sprememb in
revizijah projektov, pri prenosu podatkov
iz ali v druge Windows dokumente.
Vse funkcije in povezovalni elementi v
CADdy++ Elektrotehnik so namenjene
elektro inženirskemu delu. Uporabljene
so tudi standardne Windows funkcije pri
prenašanju vseh CAE funkcij. K temu spadajo tudi poljubno postavljanje in konfiguriranje orodnih vrstic in posameznih
ikon za hitro klicanje pomožnih funkcij, izbira tipa pisav (tudi True Type), pomikanje, kopiranje, brisanje poljubnega elementa. Omogočeno je tudi delo na več
istočasno odprtih projektih, uporabljamo
lahko več odprtih oken, možna je uporaba znanih Cut&Paste in Drag&Drop Windows funkcij tudi med različnimi projekti.
Splošni podatki o programu
l Tip datotek (ACCESS, SQL)
l Objektno orientirani logični elementi
(ActivX, COM)
l 32 bitna Windows tehnologija
l Tehnika več hkrati odprtih slik v oknih
l Prenos podatkov direktno v vse MS
Office-programe
l Grafično pregledovanje projektov
Tudi CADdy++ Elektrotehniko Economy
že lahko kupite na slovenskem trgu pri
podjetju Ib-proCADD d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana (tel: 01/565-72-50, fax:
01/568 45 78, e-pošta: info@ib-procadd.si in domača stran: www.ib-procadd.si). Širši strokovni javnosti bodo
predstavniki podjetja obe različici
CADdy++Elektrotehnike, Basic in Economy, predstavili na sejmu Sodobna elektronika 2000, v četrtek, 5. oktobra 2000,
ob 14 uri na Gospodarskem razstavišču v
dvorani Forum.
A
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EDWin - Electronics Design
for Windows
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

ot že ime nakazuje, vam predstavljamo novo Visionics-ovo programje
za načrtovanje tiskanih vezij, preden si
boste ogledali demo izvedenko, priloženo na sejemski
zgoščenki Avtomatika CD Pack1...

K

EdWin je pravzaprav celoten sklop programskih modulov, ki pokrivajo vse faze
načrtovanja, od izrisa sheme, do načrtovanja tiskanega vezja z vsem vmes. Tako
lahko izvedete preko vdelanega simulatorja analogno, digitalno ali mešano simulacijo, si pomagate z vdelanim autorouterjem ali izvedete termično ali EMC
analizo. Zanimivo pa je, da je vsaj pri
moji verziji dan na razpolago tudi modul
za manipulacijo z izhodnimi Gerber datotekami. Seznam modulov, ki so vam na
razpolago, je odvisen od plačane licence, tako kot je to pri tovrstnih programih
že v navadi. Pri tem je treba še reči, da
trenutno dobite EdWin v dveh verzijah:
16-bitna in 32-bitna. Slednja je nekoliko
dražja, vendar verjetno vredna svojega
denarja, saj 32-bitne knjižnice programov pospešijo delo sistema.
Prvo, kar mi je ob instalaciji padlo v oči,
je nenavadno majhen zaseden prostor in
odsotnost vseh komplikacij s posebnimi
ključi itd. Enostavno vstaviš CD-jko in poženeš setup. No ja, če ne štejemo vpisa
serijske številke, ampak to je tako in tako
povsod že obvezno.
Pri zagoni se nam pokaže osnovni menu
programa, iz katerega kličemo module,
kot je Shematik, Layout in druge.
Shematik je solidno orodje na ravni

Slika 1: Layout design
AVTOMATIKA

konkurenčnih, čeprav mogoče malce pretog za moj okus. Treba je namreč po
menujih izbrati način dela, preden se
sploh lotite risanja samega. Če hočete
torej premikati komponente, morate shematiku to najprej dopovedati preko menujev. Ko so komponente približno postavljene in bi jih radi povezali, je spet treba
nekaj klikov po menujih in tako naprej. Po
nekajurnem igranju sem ugotovil, da je to
mogoče navsezadnnje dobro, saj me program stalno sili k jasnemu razmišljanju,
kaj bi sploh rad od njega in mi ne dovoljuje pretiranega izživljanja in sanjarjenja
med risanjem sheme.
Poleg tega ima stvar kar precej zelo
močnih opcij. Pri definiciji elementa lahko
na primer določimo, katere nogice in
kateri podelementi so med seboj
zamenljivi. Tako lahko na primer pri čipu
74LS00, ki ga sestavljajo štiri logična
NAND vrata, določimo da sta lahko
vhoda vsakih vrat zamenljiva med seboj,
program pa lahko med seboj zamenja
tudi vrata, vendar samo v celoti (pin in
gate swap). ZELO uporabno. Proizvajalci
tovrstne opreme se ponavadi hvalijo s
submikronsko natančnostjo svojih programov, številom elementov v knjižnicah,
številom dovoljenih slojev na tiskanini in
ostalimi bolj ali manj nepomembnimi
podrobnostmi, ta možnost pa je res zlata
vredna.
Čeprav se v času izrisa
sheme niti ne zdi ne vem kako pomembna, lahko s premetavanjem povezav po
nogicah pozneje autorouterju precej olajšamo, s tem
pa skrajšamo čas razvoja.
Poleg autorouterja so nam
v Layoutu na razpolago
tudi druga avtomatizirana
orodja, kot je AutoPlace in
AutoPackage. Prvi sam razporeja komponente po
tiskanini, drugi pa služi hitrim spremembam ohišij elementov.
A
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WSCAD it 2.2 - Nova programska oprema za
projektiranje električnih napeljav
Avtor: Vojko Mikliè, Logima d.o.o.

rogramska hiša WSCAD electronic
GmbH iz Nemčije je že pred dobrim
letom nemškemu tržišču predstavila
svoj novi CAD programski paket - WSCAD it
2.0 za Windows, namenjen projektantom in
inženiring birojem za projektiranje električnih napeljav.

P

S stalnim razvojem in prilagajanjem potrebam uporabnikov so v letu 1999 razvili verzijo WSCAD it 2.1, ki je bila predstavljena tudi na

slovenskem tržišču in požela veliko zanimanja.
Letošnja verzija WSCAD it 2.2 pa prinaša še nekaj novih, zelo zanimivih in uporabnih zmožnosti.
Novosti v verziji WSCAD it 2.2:
l 3D pogled na izrisane električne napeljave v posameznem nadstropju omogoča enostavnejši in preglednejši nadzor nad določenimi inštalacijskimi conami, različnimi prehodi in križanji
električnih tras;
l program omogoča direktno povezavo z elektronskimi katalogi različnih dobaviteljev ali proizvajalcev;
l z ACCESS-om je mogoče integrirano bazo podatkov razširiti z dodatnimi podatkovnimi polji in prilagoditi popis materiala potrebam projektne dokumentacije:
izboljšan je DXF uvoz risb iz drugih programskih paketov;
l pri uvozu risb v WSCAD it preko DXFa ali Bitmap-a se skalirni faktor odredi

AVTOMATIKA

l

l
l

avtomatično;
omogočeno je avtomatsko shranjevanje izrisanih načrtov v naprej nastavljivem časovnem intervalu;
program je dodatno zaščiten s strojnim
ključem (dongel);
v program je vključen tudi programski
pomočnik, ki vam ponuja optimalno
rešitev in najkrajšo pot do ukazov.

Program WSCAD it 2.2 je zgrajen modularno v treh nivojih, tako da ga je mogoče
nadgrajevati skladno z rastjo potreb v
podjetju, od light verzije preko osnovne
do profi verzije. Osnovno in profi verzijo
lahko namestite tudi v mrežnih različicah
do 25 uporabnikov.
Celoten program je uporabnikom trenutno dosegljiv le v nemškem jeziku, slovenski prevod pa je že v zaključni fazi in bo
kupcem na voljo konec tega leta.
Vse navedene novosti, kot tudi ostale
funkcije programa WSCAD it 2.2 lahko
preizkusite z demo verzijo, ki se nahaja
na CD-ju priloženem reviji Avtomatika.
Več informacij o programskih orodjih
WSCAD pa lahko dobite pri uradnem
zastopniku za Slovenijo, podjetju LOGIA
MA d.o.o. (http://www.logima.si).
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NOVA VERZIJA PROGRAMA WSCAD 4.1
z novim upravljalcem omar in kablov lajša delo projektantom
Avtor: Vojko Mikliè, Logima d.o.o.

rogramska hiša WSCAD electronic
GmbH iz Nemčije je že pred dobrim
letom nemškemu tržišču predstavila
svoj novi CAD programski paket - WSCAD it
2.0 za Windows, namenjen projektantom in
inženiring birojem za projektiranje električnih napeljav.

P

Učinkoviti programski opremi WSCAD
4.0 za projektiranje v elektrotehniki in
avtomatizaciji je proizvajalec WSCAD
electronic GmbH v novi verziji programa
4.1 precej koristnih in zanimivih novosti.
Za projektante sta še posebej dobrodošla oba nova upravljalca: upravljalec
omar in upravljalec kablov, ki celovito
dopolnjujeta funkcije programa WSCAD
na celotnem področju elektrotehnike in
avtomatizacije.
Kot vse prejšnje pomoči (upravljalec kontaktov in upravljalec krmilnikov) sta tudi
upravljaleca omar in kablov zasnovana
tako, da delo racionalizirata, delo s programom pa še vedno ostaja prijazno,
enostavno, hitro in učinkovito in projektantu nudi enostavnejše in preglednejše
načrtovanje.

Upravljalec kablov
Na osnovi izkušenj pri projektiranju s programom WSCAD 4.0 je nastala tudi ta
praktična in enostavna novost vključena v
novo verzijo WSCAD 4.1 - Mega.
S tem upravljalcem ima projektant boljši
pregled nad vgrajenimi kabli že kar med
projektiranjem, tabelarično lahko pregleduje referenčna imena kablov, tipe,
število uporabljenih vodnikov itd.). Hkrati

Upravljalec omar
Ta dodatek v programu WSCAD 4.1
omogoča projektantu, da gradnike elektro omare, kot so skelet omare, montažna
plošča, zbiralke, kanal za ožičenje in
ostale elemente, izbere iz nove, integrirane knjižnice elementov. Dimenzije teh
gradnikov se na načrtu določijo avtomatsko, glede na predizbrane podatke v pripadajoči bazi podatkov.
Električne komponente v že izdelanih električnih shemah program vodi v posebni
datoteki, ki se izpiše pod oknom upravljalca kontaktov. Projektant iz te datoteke
izbere el. komponento, ki jo želi vgraditi
na montažno ploščo, program pa jo avtomatsko pozicionira na določeno mesto
na montažni plošči in ji pripiše njeno ime
iz načrta. Seveda pa lahko projektant
izbere tudi ročno pozicioniranje, napačno pozicionirane komponente pa lahko
premesti ali izbriše. Za lažjo vizualno
kontrolo vgrajenih elementov v seznamu
materiala, so le ti obarvani drugače, da
se že na prvi pogled ločijo od nevgrajenih in jih ne iščemo po spisku.
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pa omogoča tudi enostavno zamenjavo
že vgrajenih oz. priklopljenih kablov z
novimi (npr. pri prekoračitvi števila vodnikov ali pri spremembi preseka vodnikov
napajalnih kablov itd.).
Poleg opisanih novosti program prinaša
še precej zanimivih novosti:
l dodani so različni iskalci s katerimi
lahko poiščete določen element v
vašem projektu ali pa v datotekah
drugih programskih orodij;
l izboljšan je izvoz v druge aplikacije s
formati DXF, HPGL, VNS, ACCESS,
EXCEL, dBase, ASCII;
l Priložen je program Fileviewer s katerim projekte izdelane s programskim
paketom WSCAD lahko pregledujejo
in tiskajo tudi uporabniki, ki nimajo
licenčne verzije.
Verzija 4.1 Pograma WSCAD zaenkrat
obstaja samo v nemškem jeziku, bo pa v
kratkem, tako kot je bila pred njo verzija
4.0, prevedena v slovenščino.
A

ç UPRAVLJALEC OMAR
ç UPRAVLJALEC KABLOV
Slika 1: Upravljalec omar vsebuje vse podatke o v načrtu
uporabljenih elementih, upravljalec kablov pa vse podatke o uporabljenih kablih
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ELCAD
Dvig učinkovitosti z integracijo in samodejnimi funkcijami
Avtor: Èrtomir Prinèiè, GOAP d.o.o., Nova Gorica

LCAD je modularni CAE-sistem, proizvod
podjetja AUCOTEC iz Hanovra, ki omogoča učinkovito izdelavo kompletne
tehnične dokumentacije za elektrotehniko,
hidravliko in pnevmatiko. Izdelava liste
sponk, kosovnice, plan priključitev in liste
žičnih povezav so avtomatične ali pa ciljno
podprte.

E

V dobri družbi
Uspešnost AUCOTEC-kovih produktov se
kaže v 15-letni prisotnosti na tržišču in
trenutno več kot 19.500 instalacij po
celem svetu. Raziskava mnenja potrjuje
vedno znova visoko stopnjo zadovoljnosti odjemalcev/uporabnikov.
AUCOTEC-ov dolgoročni cilj je stalno izpopolnjevanje lastnih produktov v dialogu z uporabniki. Živo partnerstvo z uporabniki, je za AUCOTEC-ov razvojni team
osnovnega pomena, da so AUCOTECovi CAE- produkti stalno usmerjeni po
zahtevah mednarodnega trga. S poznano inventivno močjo potiska AUCOTEC
tehnološki napredek CAE-sistemov naprej
in s tem omogoča svojim uporabnikom
določeno prednost v svetovni konkurenci.
Absolutna fleksibilnost in prilagodljivost
po želji odjemalcev zaznamujejo ELCAD,
kot odprt sistem. AUCOTEC podpira
vodilne operativne sisteme in upošteva
razne svetovne standarde. AUCOTEC garantira dolgoletno uporabo - s sto pro-

centno kompatibilnostjo podatkov navzgor (od revizije do revizije) in integrirano
funkcijo arhiviranja.
Potek dela
ELCAD je programska oprema, ki preslikuje celoten delovni potek pri projektiranju elektrotehnične naloge. Vse udeležene delovne skupine v podjetju delajo
na skupni produktni bazi podatkov in
vmesni rezultati se enostavno predajo naprej. Nadrejena ciljna usmerjenost vseh
udeleženih orodij je posledično višanje
stopnje avtomatizacije in s tem skrajšanje
časa izpeljave projektov. Tako so uporabniki gibljivejši in uspešnejši v delovanju na svojem tržišču.
Naročilo
Že na samem začetku projekta, delo ki je
usmerjeno v variante, bistveno skrajša čas
izpeljave celotnega projekta. Pri tem se
lahko uporabijo poljubna programska
orodja za zapis naročila - na primer
zapis tipa, modela in ostalih z naročilom
povezanih opcij. Te informacije so nato prevzete direktno na ELCAD-ovem generirnem vmesniku. ELCADov generirni vmesnik

seže po s spremenljivkami opremljenih, originalnih skicah in delnih skicah in iz tega avtomatično ustvari prvo stopnjo
projektne dokumentacije.
Elektroprojektiranje
Projektant sedaj lahko uporablja vse
možnosti preizkušenega elektro-CAEorodja ELCAD, da učinkovito projektira
spremembe odvisne od naročila. Seveda
se projektiranje z ELCAD-om lahko začne
tudi brez predhodnega zajetja podatkov
naročila.
Delovni proces/izdelava
Vsa potrebna dokumentacija delovnega
procesa je izdelana v ELCAD-u. Od električnih shem preko shem razporeditve elementov v omarici do liste žičnih povezav,
liste sponk, liste kablov itd. bodo izdelani
vsi dokumenti, ki so pomembni za nemoteno produkcijo. Fleksibilni vmesniki zagotavljajo integracijo v vaš proizvodni
proces.
Z ELCADview, orodjem za uporabo brezpapirne dokumentacije, dobi proizvodnja, preko interne mreže podjetja, možnost
neposrednega posega v aktualno odobreno dokumentacijo. ELCADview vsebuje večstranske navigacijske možnosti po
podatkih projekta, tako kot ELCAD, kar
omogoča produkciji stalno in optimalno
orientacijo. Sprememba podatkov je tu
zavestno onemogočena. Obstajajo pa
funkcije s katerimi lahko zaznamke in komentarje vnesemo v dokumentacijo, kot
Feedback katerega nato elektroprojektiranje obdela v podatkih projekta. S tem
je omogočen povratni tok informacij in
tekoča komunikacija.
Instalacija in zagon/servis
Na področju instalacije in zagona, kot
tudi servisiranja je omogočen, kot pri produkciji, direkten brezpapirni poseg v projektno dokumentacijo s pomočjo ELCADview. Projektna dokumentacija ima s tem
do zagona stalen in neposreden kontakt
s proizvedenim strojem. S tem je doseženo izenačeno stanje med dokumentacijo
in produktom.
Varnost za prihodnost
V 15 letih se je med elektro-CAE-orodji
ELCAD uveljavil kot vodilni tehnološki sistem. S stalnimi inovacijami je AUCOTEC
uporabnikom vedno ponudili prednost.
ELCAD je vedno pravi izbor, ko gre za

Slika 1: Tokovne sheme
AVTOMATIKA

8/2000 45

AVTOMATIKA

CAD/CAM/CAE PROGRAMSKA OPREMA

Slika 2. Lista kablov, lista sponk, kosovnica
ANSI normi, ki se močno razlikuje od evropske predstavitve, je z ELCAD-om enostavno rešljiva. Preklop jezikovne predstavitve na dokumentih se izpelje
avtomatično. S prinaprednejšo izrabo
informacijske tehnologije pri rešitvah in
dokumentaciji elektrotehničnih nalog.
Za ELCAD je samoumevno da podpira vodilne operativne sisteme. AUCOTEC je kot prvi podpiral formate podatkov, ki so bili splošno zamenljivi, ne glede na to ali so bili ustvarjeni na
UNIX Workstation ali pa na MS-DOS PCju. Kot prvi je prišel na trg z resnično MSWINDOWS aplikacijo in je že spet prvi
CAE-Sistem, ki podpira Windows NT.
AUCOTEC se tudi tukaj ne bo ustavil.
ELCAD je že na razpolago tudi na HIGH
End PC z DEC ALPHA AXP-arhitekturo in
z WINDOWS NT operacijskim sistemom.
AUCOTEC od vsega začetka garantira
prevzem podatkov od revizije do revizije.
S tem so dragocene investicije v osnovne
originale, specifično simboliko podjetja in
v ustvarjene rešitve zavarovane
AUCOTEC vam odpira vrata na
mednarodno tržišče
S svojo osnovno odprtostjo ELCAD odpira pot v države in na tržišča z različnimi
normami in standardi. Tudi predstavitev v

tiskom na gub se uporabnik znajde v
dobri družbi znanih ELCAD-ovih uporabnikov po celem svetu.
Neodvisnost
AUCOTEC je neodvisen ponudnik rešitev,
ki se v celoti koncentrira na svoje osnovne
sposobnosti - integrirane sisteme za
Elektro in MR tehniko. Svojo moč črpa na
odprtem trgu zahtevnih uporabnikov in tu
se AUCOTEC vedno znova potrjuje.
AUCOTEC je neodvisen od vodstev
Koncernov, ki se lahko že jutri odločijo za
drugo strateško smer predvsem pa je neodvisen od interesov proizvajalcev računalniških sistemov. AUCOTEC garantira
rešitve, neodvisne od različnih proizvajalcev, danes in v bodoče.

Večja fleksibilnost v
uporabi osebja
Kratek čas vpeljevanja sodelavcev in že
poznano rokovanje vam omogoča kompletna in WINDOWS okolju ustrezna
uporabna filozofija. Sodelavci, ki redkeje
uporabljajo CAE-sistem, ker so izven podjetja (n.p. ob zagonu), se vedno znova
znajdejo. Menjava delovnega polja in
fleksibilna uporabnost niso več stvar prihodnosti.
Zmanjšanje stroškov
projektiranja
Skoraj vse kar je smiselno avtomatizirati,
je v ELCAD-u opremljeno s funkcijami, ki
razbremenijo uporabnika pri časovno intenzivnem rutinskem delu. Posebni generirni vmesnik, kateri omogoča izdelavo
kompletnega projekta iz opisa sestavnih
delov. Ena od Funkcij je Funkcija za izbor
sklopa konstrukcijskih delov se pravi z
izbiro moči motorja se avtomatično definira varovalno stikalo motorja, kontaktorji,
sponke, kabel itd. Dokumenti za katere
pri izdelavi uporabnik potroši veliko časa
bodo z ELCAD-om, po napotkih in željah
uporabnika izdelani avtomatično: lista
sponk, kosovnica, lista kablov, lista
zasedenosti kablov, lista žičnih povezav
itd.
Uporabnik prihrani dvojni čas: pri projektiranju in zaradi višje kvalitete podatkov,
pri spremembah. S tem se zmanjša
možnost napak.
Nadaljevanje prispevka si boste prebrali
v naslednji številki, program pa si lahko
ogledate na priloženi zgoščenki Avtomatika CD Pack1!
A

Raèunalniški in eniring in avtomazizacija prcesov
Goap d.o.o. Nova Gorica
Ulica Klementa Juga 007
5250 Solkan
SLOVENIJA

05 / 3359-500
05 / 3001-511
P.P. 204, Nova Gorica
goap@goap.si
www.goap.si

Aplikativna aparaturna oprema
- LonWorks strojna in programska oprema
- Strojna oprema osnovana na microcontroler-ju
- Vmesniki
- Analogno / digitalna vezja

Tehnologije
- Prehrambena industrija
- Pakirni stroji
- Peskalni sroji
- Jeklarska industrija
- Termièna obdelava odpadkov
- HVAC (gretje, prezraèevanje, klimatizacija)
- Priprava vode za ogrevanje in ohlajanje
- Vodna èrpališèa - Telemetrija
- Razvoj aplikativne aparaturne opreme
- Avtomatizacija zgradb

HMI - SCADA
- Fix
- Intouch
- Factory link
- Citect

Elektroprojektiranje
- ELCAD / AUCOPLAN
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Krmilniki PLC
- Siemens
- Omron
- Modicon
- GE Fanuc
- Allen Bradley
- Motorola

CAD/CAM/CAE PROGRAMSKA OPREMA

Protel 99 SE
Avtor: Mario De Villa, CadCam Design Center, Zagreb

den od najbolj znanih programskih paketov za CAD/CAE
na "Wintel" strojih je prav gotovo Protel. Od časov, ko je
doživel svojo prvo okensko izdajo, se je zvrstilo precej
verzij. Protel 2.x, 3.x, 98, 98 SE in 99 so koraki, ki so jih
morali snovalci prekorakati, da so lahko končno rekli "99
SE"... S čim se torej ponaša zadnja verzija ?

E

slednosti. Tako lahko zaznamo več nogic
pod isto oznako, manjkajoče nogice in
podobno.
Komponente lahko preprosto kopiramo in
prenašamo med knjižnicami. Vdelana
SmarTeam tehnologija pa nam pomaga k
določanju pravic dostopa članov razvojnega teama do posameznih knjižnic.
Nepogrešljivo je tudi orodje Search, s
katerim lahko iščemo komponete po knjižnicah glede na ime ali opis. Schematic
Editor Panel nam omogoča vpogled v
lastnosti vsake komponente, še preden jo
postavimo v shemo.
Za Protelov Schematic je značilna enostavnost uporabe, ki pa ne omejuje zmogljivosti programa. V Schematicu lahko z
lahkoto vnesete tudi najkompleksnejše
designe, ne da bi vas skrbele kakršnekoli
omejitve. Tako na primer ni omejeno število posameznih načrtov v projektu, niti
globina hierarhijske strukture.
Ne glede na to, kako se boste lotili izdelave kompleksnega načrta (z vrha navzdo - "top-down", obratno ali kaj tretjega)
vam Protel Schematic omogoča izdelavo
temu ustrezne hierarhijske strukture. Vrata
("ports") za medsebojno povezovanje
posameznih "listov" načrta lahko po
novem postavljamo na risbe tako horizontalno kot vertikalno. S pomočjo novega Design Explorerja, ki se obnaša zelo
podobno kot Windows Explorer lahko
enostavno dosežemo katerokoli risbo ali
kak drug objekt kompleksnega designa.
Delo s komponentami in
knjižnicami
Osnova vsakega solidnega designa v
elektroniki so komponente. Protelove
knjižnice komponent vsebujejo komponente vseh pomembnejših proizvajalcev
na trgu. Seveda lahko poleg priloženih
komponent izdelamo tudi svoje s pomočjo vdelanega Library Editorja. "Component Rule Check" nam pri tem lahko preveri izdelano komponento glede električnih ali logičnih nepravilnosti/nedo-

Interaktivno in enostavno delo
Pravilno povezovanje elementov v shematiki je eden od predpogojev za
kvaliteten design. Funkciji "Guided
Wiring" in "Auto-Junction" pripomoreta k
enostavnemu povezovanju elementov.
Obe funkciji uporabljata programe v
ozadju, ki prepoznavajo načine povezovanja znotraj sheme in opozarjata na
eventualne napake.
Možno je tudi samodejno povezovanje
med danimi točkami, kjer samo določimo
začetek in konec povezave, program pa
sam potegne električno povezavo.
Prilagodljivost spremebam parametrov
Protelov Scheatic Editor uporablja metodo izbire "select&click" ter "click&drag".
Osnovna grafična podlaga je znani
raster (simulacija lista v zvezku "mali
karo") 5 x 5mm, uporablja pa tudi vse
uporabne funkcije Windows okolja kot so
copy, paste, move in drag.
Če predpostavimo, da moramo na primer
zamenjati ohišje 240-tim uporom na
tiskanini, ki se nahajajo v shematiki na
kakih 15-tih listih, potem bi nam to v
kakem drugem programu naložilo veliko
ročnega dela, da o možnih napakah niti
ne govorimo.
Protel pa omogoča takoimenovane globalne spremembe. Tako lahko pri vsaki
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electronic

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

Vrhunska oprema
za razvoj
MIKROPROCESORSKIH
aplikacij
8 bit: Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,
Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
16/32 bit: Motorola 683xx, 68302, 68HC12,
M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logièni analizatorji...
iC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.
iC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.
iC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokontrolerje.
iLA128 Logièni analizator

Opcijska monost Logiènega analizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

C-prevajalniki
SOFTWARE
Let's Embed the World

8051, C166

Programatorji

EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!

Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.
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MERILNA OPREMA - Logični analizator TLA-714

spremembi komponente v shemi pritisnemo na gumb "Global" in preko podmenija nastavimo lastnosti popravljenega elementa, ki naj
se preslikajo v ciljno
skupino elementov
in tudi natančno
opišemo ciljno skupino elementov. Na
podoben način je
moč spreminjati tudi
ostale objekte znotraj shem projekta.

posebno "report" datoteko, v kateri je
seznam zaznanih napak, kot tudi njihovo
naravo in položaj.

Preverjanje
designa
Po izrisu sheme omogoča Protel načrtovalcu preverjanje
shematskega materiala glede logičnih in
električnih napak. Tako lahko odkrijete
nepovezane vhode, neposredno povezane izhode, napajalne linije v kratkem stiku
in podobne napake. Protel 99SE vam to
omogoča s pomočjo orodja ERC "Electrical Rule Check". ERC ustvari tudi

Na kratko lahko povzamemo značilnosti PROTEL 99SE takole:

l

Popolni hierarhijski design z omogočenim pregledom datotek znotraj Poject
Managerja
Podpira tako projekte z eno ali več
shemami kot tudi hierarhijski design
Izčrpne knjižnice elementov mnogih
proizvajalcev z več kot 60.000 komponent

l

CadCam

l

l

Neposreden vmesnik za
simulacijo vezij in
delo s programabilno logiko
Znotraj paketa Protel 99 SE so tudi programi za simulacijo vezij in za delo s programabilno logiko. Simulator je mešanega tipa (analogno/digitalen) in ga lahko
poženemo iz Schematica. Je združljiv s
SPICE 3f5/XSPICE, uporabljeni modeli
digitalnih komponent pa so opisani v
jeziku SimCode, ki je nadgradnja XSPICE
standarda.

l

l
l

CadCam
Design C
Ce
entar

l
l
l
l

l

l

možen hkratni dostop k knjižničnim
datotekam preko mreže s strani več
uporabnikov/načrtovalcev
vdelano močno orodje za iskanje komponent v knjižnicah
podpira standardne formate listov za
iztis/izris shem
vsebuje posebno orodje za pregled
korektnosti povezav znotraj shem
močna podpora vsklajevanju datotek
med shemo in tiskanino in obratno
funkcija "cross probing" omogoča
dodatna preverjanja med ujemanjem
sheme in tiskanine
možnost spremembe parametrov znotraj celotnega designa s pomočjo
funkcije "Global"
neomejeni Undo in Redo
veliko število izhodnih formatov zapisa
netlist
neposredni AutoCAD izhodni formatDXF

Dodatne podatke o Protelovih orodjih lahko dobite pri podjetju CADCAM Design
Centar na tel: +385 1 2302-454 ali
preko elektronske pošte devilla@cadA
cam.hr

Kraljeviæeva 3,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/fax: + 385-1/2302-454
E-mail: cadcam@cadcam.hr
Web: http://www.cadcam.hr

SE ...nova obzorja
Protel 99SE
Schematic-Simulation-PLD
PCB-Autorouting-Signal Integrity-CAM
Protel 99 SE je celovit sklop programskih orodij za naèrtovanje
v elektroniki. S preko 150 novimi funkcijami in izboljšavami je
Protel 99 SE pravo izbira za vas !

www.protel.com
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RITTALOV novi sistem
profesionalnih ohišij
serije TOPSCHRANK TS-8

DSP revolucija v tehnologiji
brezprekinitvenih napajanj
Avtor: Janez Koren, univ. dipl. ing

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika
peti številki revije smo vam na kratko predstavili novo serijo ohišij TS-8 iz Rittalove
ponudbe. Čas je, da si jo pogledamo pobliže...

V

Zakaj je serija TS-8 tako pomembna? Kratek odgovor bi
bil predvsem v tem, da serija
TopSchrank ponuja vsem dobro znano kakovost prejšnje
PS serije, ob nižji ceni in večji
fleksibilnosti, nekaj rešitev pa
pomeni za TS-8 serijo tudi povsem novo kakovost.

Kontaktne površine so protikorozijsko zaščitene in brez laka. Tako ni potrebna posebna
protikorozijska zaščita po demontaži omar, pa tudi ne kontaktne paste in podobno.
Razpored vijačnih mest je takšen, da lahko omaro postavi
en sam monter brez težav.

TS-8 črpa svoj čar iz zasnove
stebrov, ki nima kvadratnega
profila, temveč bolj ploščat simetričen profil, ki ima na vsaki polovici montažne luknje
pod dvemi koti.

Odlika TS-8 je velika simetričnost konstrukcije. Ta med drugim omogoča katerokoli kombinacijo omar standardnih širin in globin, s klimatsko opcijo in kotnih celic. Po potrebi
lahko praktično katerokoli ali
vse stranice omare spremenimo v vrata in tako omogočimo neomejen dostop. Montažna plošča je popolnoma
enaka tisti v PS-4000 seriji,
seveda z izpopolnjenimi instalacijskimi orodji.

Slika 1: Nova oblika stebra
Poleg tega tudi oblike ostalih
profilov nudijo kar nekaj prednosti. Tako je na primer osnovo (spodnji rob) moč pritrditi
tako na klasičen način kot
tudi z dostopom znotraj same
omare. To nam omogoča
dostop do mest, ki bi nam jih
drugače lahko zastirale stene
prostora pri vogalni montaži
omare.
Nova zasnova je taka, da je
za izenačevanje napetostnih
potencialov poskrbljeno že
ob samem sestavljanju omare. Vdelane kontaktne površine v elementih omare poskrbijo za pravilen odvod naboja.

SP - Digitalni signal procesorji so že dolgo
znani na področju avtomatike in procesne
tehnike, sedaj pa so si pot utrli tudi na področje brezprekinitvenih napajanj - UPS. Medtem,
ko na trgu prisotni UPS-i uporabljajo analogno
tehnologijo regulacije, ki se ubada z različnimi
tehničnimi problemi, je švedski proizvajalec
Powerbox ubral drugo pot in nam s svojo serijo
PX20dsp predstavil prvi digitalni UPS na tržišču.
UPS ob centralnem procesorju za regulacijo uporablja DSP-procesor in deluje v On-Line Double
Conversion tehnologiji.

D

DSP procesor razdeli vsako
izhodno napetostno amplitudo na 500 delov, ki jih zatem
v realnem času individualno
regulira. Tako dosežemo do
sedaj nedosegljivo kakovost
sinusa izhodne napetosti. Zaradi izredno čistega sinusa, se
zelo podaljša življenska doba priključenih elektronskih
naprav.
Digitalna tehnologija PFC
(Power Factor Correction) omogoča, v primerjavi z ostalimi

kvenco. Tako nas UPS
oskrbuje s konstantno
in čisto električno energijo,
popolnoma neodvisno od priključene mrežne napetosti. Sicer pa UPS-u za normalno
delovanje zadostuje že 150
V mrežne napetosti. UPS ima
inteligentni periodični test baterije (PBT), ki jo avtomatsko
nadzoruje in vsako njeno slabost ali okvaro takoj javi.
UPS-ov interni management

proizvajalci, izredno visok izkoristek naprave, ki znaša
glede na model UPS-a od 92
- 97%, kar izredno zniža lastno porabo in s tem stroške električne energije. Ker so tudi
frekvenčna nihanja omrežja
zelo škodljiva, ima naprava
vgrajeno digitalno regulacijo
frekvence APLL, ki nas vedno
oskrbuje s točno določeno fre-

baterije, omogoča optimalno
polnjenje in praznjenje, kar
izredno podaljša njeno življensko dobo.
Kljub vsem tem nalogam, ima
DSP procesor še dovolj zmogljivosti, da regulira in nadzoruje ventilator (hlajenje), odvisno od zunanje temperature,
zatem opravlja meritve porabe, napetosti, toka, frekvence,

Simetričnost zasnove nam
omogoča tako navadno kot
tudi stropno montažo praktično brez sprememb. Prehod
s PS serije ohišij na TS serijo
je gladek in neboleč.
Obstoječa ohišja serije PS
lahko brez težav razširimo s
TS8 TopSchrank sistemom.
Za zapiranje vrat pri TS8 seriji skrbi izpopolnjeni štiritočkovni zaklepalni mehanizem, ki je varen pred
vplivom vibracij.
Več podatkov o TopSchrank
seriji lahko dobite pri podjetju
Rittal d.o.o. (tel: 01/546-6370), na priloženi sejemski
zgoščenki Avtomatika CD
Pack1 pa lahko najdete vse
podatke o QuickRack seriji
ohišij in program za termične
izračune.
A
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Ustrezna,
naravi
prijazna
tehnologija
za vsakršno
rabo
akumulatorske
baterije

Sonnenschein

časa avtonomije baterije itd.
Procesorsko nadzorovano je
tudi delovanje UPS-a, vse izmerjene parametre prikaže na
LCD displayu, napake pa javi
tudi z zvočnim alarmom. V
primeru okvare ali preobremenitve, UPS preklopi porabnike preko vgrajenega avtomatskega bypassa, na mrežno napajanje, brez prekinitve
toka.
Tudi bypassu zadostuje že
150V mrežne napetosti. Če
pri napajanju iz baterije, pade baterijska napetost pod
dovoljeno, se UPS avtomatsko
izklopi in s tem prepreči popolno izpraznitev baterije. Po
vrnitvi mrežne napetosti, se
naprava avtomatsko spet vključi. Potrebno je poudariti, da
polna baterija ni pogoj za ponovni vklop UPS-a. S priključitvijo dodatnih baterij, lahko
podaljšamo čas avtonomije tudi na več ur. UPS ima funkcijo
hladnega zagona, kar pomeni, da ga lahko vklopimo brez
prisotne mrežne napetosti in
nam preko baterijskega načina delovanja napaja naše
porabnike. UPS ima tudi vtično mesto za SNMP kartico,
za neposredno priključitev na
računalniško mrežo, RS 232
vmesnik za povezavo z računalnikom in relejski izhod, za
povezavo z drugimi računalniki, npr. AS/400.
UPS-u je priložena profesionalna programska oprema
LanChute, ki podpira vse ob-

Gryps d.o.o.

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

Podjetje iz skupine EXIDE
http://www.gr yps.si
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stoječe operacijske sisteme.
Omogoča nam popoln nadzor in upravljanje UPS-a v
računalniški mreži in omogoča kontroliran Shutdown
vseh mrežnih komponent, tudi
ob uporabi različnih operacijskih sistemov.
Omogoča nam tudi daljinski
nadzor UPS sistemov in v primeru alarmov, pošiljanje elektronske pošte, SMS sporočil
itd.
Tipična uporabnost teh UPSov so najzahtevnejše aplikacije v računalništvu (strežniki),
telekomunikacijah, procesni
tehniki in povsod, kjer je
potrebna najvišja kakovost
neprekinjenega električnega
napajanja.
UPS-i serije PX20 so dobavljivi
z močmi od 700 do 3000
VA, za večje porabnike pa so
dobavljivi UPS-i serij PX30, od
4,5 do 10 kVA, PX40, od 7,5
do 20 kVA in PX50, od 10 do
300 kVA. Za manj zahtevne
aplikacije imajo v svojem programu tudi Line-Interaktivne
naprave serije PX10, moči od
420 do 2200 VA. Seriji PX10
in PX20 sta dobavljivi tudi v
19" rack izvedbi.
Podrobnejše informacije dobite pri generalnem zastopniku podjetja Powerbox za Slovenijo:
LUMIC d.o.o., Maribor,
A
Telefon: 02/25-21-310

Rittal

POPOLNOST IN INOVATIVNOST
Ohišja: mala in velika ohišja,
komandna ohišja, eksplozijsko
varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti
Ohišja za elektroniko: "rack"
ohišja, napajalne enote, ohišja
za inštrumente, prilagodljiva
"rack" ohišja, ohišja in modularna
ohišja za elektroniko.
Klimatizacija ohišij: klima naprave
za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in filterske
rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

Komponente za električne
razvode: bakrene zbiralke, zaščita
zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.
Komunikacijska ohišja: ohišja
za kontrolni nadzor, ohišja za
mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja,
optični razdelilci.
Ohišja za zunanjo uporabo:
mala in velika ohišja, modularna
in kompaktna ohišja, klimatizacija
in dodatki za zunanja ohišja .
ITS- ohišja: informacijski tabloji
in ohišja, ohišja za bančne avtomate.
Rittal največji proizvajalec stikalnih omar na svetu
je zastopan tudi v Sloveniji kot hčerinsko podjetje.

Velika kapaciteta skladišča nam omogoča takojšno dobavo vseh
Rittal-ovih proizvodov. Če imate vprašanja ali želje - se veselimo
Vašega klica!

Rittal
Prodaja stikalnih omar d.o.o., SLO-1533 Ljubljana, Šmartinska cesta 152
Tel.: 01/546 63 70, Fax: 01/541 17 10, http://www.rittal.si

Preklopite na popolnost

®

