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Summary

The thesis treats of an overview of used technical devices of automation and some possible
applications of these technologies for quarries are designed here. In the first part there is an
explanation of the functions of the drive system stations and the long distance control. Further
the system ZAT 2000 MP, used to control of the long distance belt transport, is described. Next
part is focused on the analysis of possibilities of the technical solution for communication
networks determinated for data transfer. Subsequently implemetation options inclusive of the
process  of  the  test  the  functionality  of  the  unit  CME  XX  are  explained.  The  penultimate  part
evaluates the functionality for specific applications. In the end of the thesis is an
recommendation of the steps, which schould help to improve the use of  information and control
technologies for the long distance belt transport.

Key words

automation,  long  distance  belt  transport,  data  transfer,  TCP/IP,  system   ZAT  2000  MP,  DV
systems

Anotace

Tato práce pojednává o přehledu používaných technických prostředků  automatizace a jsou
navrhuje některé možné aplikace těchto technologií v prostředí povrchových dolů. V první části
jsou vysvětleny funkce systému poháněcích stanic a dispečinku. Dále je popsán systém ZAT
2000 MP, který se využívá k řízení dálkové pasové dopravy a jeho jednotlivé prvky. Další část je
zaměřena na rozbor možností technického řešení komunikačních sítí určených pro přenos dat.
Následně jsou vysvětleny implementační možnosti zařízení CME XX, včetně postupu zkoušek
funkčnosti. Vyhodnocením funkčnosti na konkrétních aplikacích se zabývá předposlední část
práce.  V závěru práce jsou doporučeny kroky, které by měly napomoci ke zlepšení využití
informačních a řídících technologií dálkové pasové dopravy.
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Tímto bych chtěl poděkovat doc. Dr.Ing. Zdeňku Neustupovi za cenné rady, vstřícný a

odborný přístup.

Vysoká škola: VŠB-TU Ostrava Fakulta: Hornicko-geologická fakulta

Detašované pracoviště Most Školní rok: 2008/2009



SEZNAM  POUŽITÝCH ZKRATEK ( řazeno abecedně)

A/D Analog/Digital
CPU Central Procesor Unit
D/A Digital/Analog
DB Doly Bílina
HMI Human-Machine Interface
DTM Discrete Multitone
I/O Input/Output
MMI Man-Machine Interface
NN Nízké napětí
PD Pasový dopravník
QTM Quadrature Amplitude Modulation
RTC Real-Time Clock
ŘS Řídící systém
STC Stanoviště technologického celku
SW Software
TC Technologický celek
xDSL Digital Subscriber Line
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1. Úvod

Jako technik řídících systémů pracující ve firmě ZAT a.s. jsem uvítal možnost

prezentovat výsledky své dosavadní práce. Pracuji na středisku Instalace a servis a tak

se při své práci setkávám s náročnými úkoly a individuálním řešením systémů řízení

technologických procesů. Pro potřeby této bakalářské práce jsem zvolil aktuální

problematiku přenosů dat mezi řídícími stanicemi a dispečinkem. Objem a rychlost dat,

které je potřeba přenést, stoupá, a proto je potřeba hledat nové cesty a využívat

nejmodernější technologie. Jako konkrétní situaci jsem vybral přenos dat mezi stanicemi

DPD a velínem a to především z důvodu unikátních nároků na zařízení, způsobených

podmínkami v náročném báňském provozu. Pokusím se popsat základní části řídícího

systému poháněcí stanice a technologii přenosu dat na stanoviště STC.
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2. Analýza funkcí systému

2.1. ŘS poháněcí stanice PD

Řídicí systém zajišťuje provozování vyhodnocení a zobrazení všech potřebných

stavů pasového dopravníku.

Řídicí  systém  PD  je  sestaven  z  jedné  procesní  stanice  ,  z  panelů modulů M  a  V

pro úpravu signálů a z terminálu OP7 pro styk se silnoproudou údržbou.

Řídicí systém ZAT 2000-MP série DV je na poháněcí stanici pasového dopravníku

PD dispozičně umístěn v rozvodně ve skříni DE1.1 a DE1.2. Skříň DE1.1 je osazena

výklopným rámem, na kterém je uchycena 19"- vá vana s jednotkami systému ZAT. V

zadní části skříně DE1.1 a DE1.2 jsou umístěny moduly typu M a V pro úpravu signálů

a svorky WAGO. Ve dveřích skříně  DE1.2 je zabudován terminál OP7 pro styk

se silnoproudou údržbou.

Všechny pohony poháněcí stanice jsou za normálních provozních podmínek řízeny

a  monitorovány  dispečinkem  TC.  Kromě toho  je  dále  umožněn  režim  provoz  z  místa

s obsluhou, pohony lze spouštět/vypínat tlačítky v kabině řidiče a dále je možné

zasimulovat některá zařízení, popřípadě jejich stavy. Posledním režimem je DEBLOK,

jedná o ruční řízení jednotlivých součástí zařízení. Tento režim bude využit zejména

během zprovoznění zařízení a není určen pro trvalý provoz.  Volba režimu ovládání se

uskutečňuje přepínačem v rozvodně PD.

Poháněcí stanice komunikuje s dispečinkem TC po optickém vedení (kabel

A-DF(ZN)2Y 3x4 50/125) pomocí switche Hirschmann RS20-0800. S ostatními stanicemi

v řezu je komunikace zajištěna metalickým vedením (kabel MP54) pomocí modemu

CME20. V budově dispečinku je umístěna inženýrská stanice s nainstalovaným aplikačním

SW InTouch od fy. Wonderware.

Inženýrská stanice je řešena tak, že grafický SW může být doplněn o nové pasové

dopravníky PD.
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2.2. Ovládání poháněcí stanice PD

Všechny pohony jsou ovládány ŘS ZAT dle spouštěcí – odstavovací  sekvence.

Ovládací obvody PD jsou řešeny tak, aby bylo možno zařízení spouštět ručně z místa

povely I-0. Panely ovládání v rozvodně a kabině řidiče PD jsou opatřeny signalizací stavu

zařízení. Ovládání stanic je možné dálkově a to z dispečinku TC, z místa s obsluhou nebo

z debloku. Řídicí systém zajišťuje provozování vyhodnocení a zobrazení všech potřebných

stavů PD.

Pro místní ovládání a místní signalizaci jsou na PD vyhrazena následující místa:

§ Stanoviště technologického celku STC

§ rozvaděče DE1.1 a DE1.2 (světelné diody jednotek a modulů, displej a tlačítka

na terminálu OP7)

§ pult v kabině obsluhy, pokud je zachován

§ vnitřek rozvodny nn

Pro nouzové zastavení PD jsou instalována tlačítka  ještě na dalších místech podél

dopravníku.

2.3. Stanoviště technologického celku STC

Pro řízení a monitorování provozu DPD je určeno stanoviště technologického celku

STC. To řídí člověk profesně označený manipulant. Na tomto stanovišti je umístěno více

počítačů pro vizualizaci technologického procesu InTouch.  InTouch je objektově

orientovaný vizualizační nástroj pro vytváření man-machine interface MMI resp. human-

machine interface HMI (rozhraní člověk-stroj) aplikací pro průmyslovou automatizaci,

řízení procesů a supervizní monitorování s použitím v diskrétních, spojitých, SCADA

a dalších typech výrobních systémů. InTouch umožňuje operátorům, technologům,

kontrolorům i manažerům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých

výrobních operací prostřednictvím názorného grafického znázornění libovolných

technologických procesů.
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Ovládání a monitoring technologie jsou provedeny s ohledem možnosti

vzájemného záskoku on-line. Proto je aplikace InTouch totožná pro dva řízené celky.

Teprve při startu aplikace v operační stanici se podle počáteční konfigurace a přihlášení

aktivuje určené řízené technologie. Lze tedy ovládat stejnou technologii z různých k tomu

oprávněných stanic.

2.4. ZAT 2000 MP

Řídicí systém automatu PD je nedílnou součástí silových ovládacích obvodů PD. K

jeho konstrukci je použit  otevřený řídící systém ZAT-2000 MP ze souboru ZAT-DV, lišt

modulů M, MD a VD pro úpravu signálů a terminál OP7 pro styk s údržbou.

Soubor ZAT-DV systému ZAT-2000 MP je otevřený soubor komponent

se standardní rychlou paralelní sběrnicí VME umožňující sestavení automatizačních

systémů určených pro řešení široké škály automatizačních úloh v energetice, průmyslu,

zemědělství, dopravě, obchodu, službách, zdravotnictví a v dalších oblastech. Soubor

ZAT-DV tvoří firemní a nakupované 3U a 6U komunikační, I/O, CPU a pomocné desky

v 10“ a 19“ vanách.

 Schopnosti systému umožňují vytváření jak rozsáhlých celků, tak i řešení

automatizace jednotlivých dílčích uzlů, např. strojů. Výběrem implementace systému je

možno splnit požadavky jednoduchých i rozsáhlých technologií, především v oblasti

aplikací vyžadujících vysokou rychlost sběru dat a regulací, archivaci dat s vysokým

časovým rozlišením a zvýšenou spolehlivost a pohotovost systému a redundantní struktury.

Soubor ZAT-DV a ostatní soubory systému ZAT-2000 MP lze vzájemně

kombinovat (minimálně na úrovni komunikace) a jsou programovatelné pomocí firemních

programovacích prostředků.

Propojení vizualizačního systému a jednotlivých van automatů je realizováno

sériovou sběrnicí, např. s protokolem PROFIBUS-FMS nebo ETHERNET.

2.4.1. Konstrukční provedení a popis

Komponenty souboru ZAT-DV tvoří zásuvné desky s jednoduchou (3U) nebo

dvojitou (6U) výškou. Základní rozměry plošného spoje desky s konektory J1, případně

J1+J2 VME sběrnice jsou 160x100 mm, resp. 160x233,35 mm. Desky se zasouvají do van
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(rámů) se základní deskou (deskami) VME sběrnice. Vany umožňují osazení desek s

jednoduchou výškou (3U) nebo kombinaci jednoduchých a dvojitých desek (3U+6U).

Na čelním panelu desky jsou signalizační prvky a konektory pro připojení

signálových vodičů, komunikačních linek a pro diagnostiku. V rámci vany komunikují

desky po paralelní sběrnici VME. Podle specifikace jednotlivých (osazení základní

sběrnice VME s konektorem J1 a rozšiřující sběrnice J2) desek a vany je možná

komunikace A16 (Short Access)/ A24 (Standard Access)/ A32 (Extended Access) : D32/

D16/ D08 (DoubleWord, Word, Byte). Každá vana obsahuje zdrojové komponenty v

zásuvném nebo pevném provedení a pomocné moduly, např. pro vyhodnocení stavu a

funkce zdrojů. Konstrukční řešení van systému ZAT-2000 MP pro soubor ZAT-DV

předpokládá připojení všech návazností přes čelní panely desek a nevyžaduje přístup

k zadní straně vany.

V sortimentu desek souboru ZAT-DV jsou desky procesorové (řídicí),

komunikační, analogové a logické vyráběné ZAT, a.s. nebo nakupované od ostatních

výrobců. Analogové měřicí a některé logické a komunikační desky provádějí díky

vestavěným procesorům diagnostiku a další funkce, včetně archivace a časového

značkování na desce, linearizaci charakteristiky čidel a převod údajů na fyzikální jednotky.

2.4.2. Značení desek

Desky souboru ZAT-DV vyráběné ZAT a.s. se označují kódem sestaveným

z písmen DV a tří číslic, z nichž první představuje číslo skupiny a druhé dvě číslice značí

číslo desky. Nakupované desky se označují kódem výrobce.

Význam kódu desek souboru ZAT-DV je uveden v následujícím seznamu :

§ DV1xx neobsazeno

§ DV2xx neobsazeno

§ DV3xx řídicí desky (např. DV360 – řídicí a komunikační deska )

§ DV4xx analogové vstupní desky (např. DV457 – analogová vstupní deska )

§ DV5xx analogové výstupní desky (např. DV570 – analogový výstup 12x 0÷20 mA, )

§ DV6xx binární vstupní desky (např. DV652-32 bin.vstupů 24 Vss )

§ DV7xx komunikační desky (např. DV701 – redundantní kom. deska Profibus DP )
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§ DV8xx binární výstupní desky (např. DV851 – 32 reléových bin.výstupů 24÷220 V  )

§ DV9xx zobrazovací desky a desky zadávací a ovládací

2.4.3. Charakteristika desek

Programovatelný systém ZAT-DV je tvořen jednou procesní stanicí v rozvodně

PD. Procesní stanice obsahuje procesorovou řídicí jednotku DV300, expanzní jednotku

DVE300 se sériovým rozhraním RS232 pro komunikaci  s terminálem OP7, výstupní

jednotky DV851 (32 binárních výstupů ), vstupní binární jednotky DV652 (32 binárních

vstupů 24V), vstupní binární jednotku DV651/1 (32 binárních vstupů 24V, je částečně

použíta jako čítač), vstupně/výstupní analogovou jednotku DV459 (až 36 kanálový

modulární systém A/D, D/A převodníků) a zobrazovací terminál OP7 Siemens.

2.4.4. DV300

Základní charakteristika

§ Procesor PowerQUICC II MPC8270 (jádro PowerPC 603E™ s integrovanými moduly

FPU, CPM, PCI a  paměťového řadiče) na frekvenci 266MHz

§ 16kB datové cache, 16kB instrukční cache

§ 64MB paměti SDRAM s podporou ECC

§ 64MB paměti FLASH

§ MB zálohované paměti SRAM

§ Zálohovaný obvod RTC

§ Sériové rozhraní TERM

§ USB rozhraní

§ IrDA rozhraní

§ Rozhraní Fast Ethernet

§ Galvanické oddělení komunikačních rozhraní od systému

§ Tundra Universe II VME – PCI Bridge

§ Shoda se specifikacemi VITA VME ANSI / IEEE STD 1014-1987 / IEC 821 a 297

§ Velikost 3U
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Obrázek 1. - Karta DV 300

Obrázek 2. - Blokové schéma karty DV 300

Popis

Deska DV300 je řídící deska systému ZAT-DV o velikosti 3U. Deska je založena

na procesoru Freescale PowerQUICC II MPC8270 na frekvenci 266MHz. Vzhled karty je

na obrázku 1.

Jak ukazuje Obrázek 2. – Blokové schéma karty DV 300, deska je vybavena 64MB

paměti FLASH, která je použitelná pro uložení operačního systému a uživatelských dat.

Na desce je integrováno 64MB paměti SDRAM, která slouží jako paměť dat. Data
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v paměti jsou zabezpečena ECC kódem. Testování a korekce chyb je implementována

přímo v hardwaru řadiče pamětí procesoru. Všechny jednoduché chyby jsou opravovány

do nastaveného maximálního počtu, všechny dvojnásobné chyby jsou detekovány. Dále je

deska vybavena 2MB zálohované paměti SRAM pro rychlé uložení dat, která mají být

zachována i při vypnutí napájení. Deska obsahuje paměť EEPROM pro uložení

konfiguračních dat. Dále obsahuje obvody RTC, WatchDogu a řízení stavových LED.

Sběrnice VME je řízena obvodem Tundra Universe II, který je průmyslovým

standardem pro připojení PCI sběrnice na VME.

S okolím deska komunikuje prostřednictvím sériového RS-232, USB 1.1, IrDA

a Fast Ethernet rozhraní. Sériové a IrDA rozhraní podporuje maximální rychlost

115200Bd, rozhraní USB max. rychlost 12Mbit/s. Fast Ethernet rozhraní podporuje

standardy 10BASE-T a 100BASE-TX half a full duplex. Dále podporuje Auto-Negotiation

dle IEEE 802.3u. Všechny komunikační rozhraní mají indikaci přenášených dat.

Fast Ethernet rozhraní má navíc indikaci typu spojení (10Mbit/s, 100Mbit/s, half duplex,

full duplex). Deska je dále vybavena indikací stavu (RUN, ERROR), indikací aktivního

WatchDogu     a tlačítkem pro manuální reset desky. Na desce je dále osazen konektor

pro připojení expanzní desky DVE300, která rozšiřuje komunikační možnosti desky o

druhé rozhraní Fast Ethernet a o dvě sériová rozhraní RS-232/RS-422-RS-485.

2.4.5. DV851

Popis
Deska DV851 je určena pro spínání středně výkonných spotřebičů. Řídicí deska

souboru ZAT-DV k ní přistupuje přes sběrnici VME. Výstupy desky jsou spínací kontakty

relé, které jsou ovládány pomocí registrů ORH (kontakty 32 ÷ 17) a ORL (kontakty

16 ÷ 1). Tyto registry je možno i číst. Zelené diody LED viz. Obrázek 3 na čelním panelu

indikují sepnutí příslušného kontaktu, stav kontaktů je možno číst po sběrnici VME

pomocí registrů SRH (kontakty 32 ÷ 17) a SRL (kontakty 16 ÷ 1). Sepnutí kontaktu

odpovídá rozsvícenému indikátoru, monitorovacím bodem je proud procházející cívkou

relé. Diody ERR a RUN jsou softwarově ovládané a určují chybu a správný chod desky. Je-

li ERR=1 nelze zapsat do registrů ORL a ORH.
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Obrázek 3. - Karta DV 851

Řídicí systém může k desce DV851 přistupovat podle specifikace VME přístupem

A16:D16. Adresa desky (BASE ADR) se nastavuje přepínačem SW1 (po blocích dlou-

hých 32x16 bitů, tzn. přepínačem se nastavují adresy A13÷A6). SW driver desky DV 851

má pro nastavení výstupů a diagnostiku k dispozici registry SRL, SRH, ORL a ORH.

2.4.6. DV652

Popis

Deska DV652 souboru ZAT-DV je určena pro připojení 32 logických vstupů přes

sběrnici VME k řídicímu systému ZAT–2000 MP. Vstupy jsou rozděleny do dvou

šestnáctic (od shora 32÷17, 16÷1). Všechny vstupy jsou galvanicky odděleny od systému

a od sebe navzájem. Zelené diody LED na čelním panelu indikují přítomnost signálu

na příslušném vstupu, log. H odpovídá rozsvícení indikátoru, monitorovací bod: proud

ve vstupním obvodu před optočleneny. Diody ERR a RUN jsou softwarově ovládané a

určují chybu a správný chod desky. Je-li ERR=1 nelze číst registry IRL a IRH.
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Obrázek 4. - Karta DV 652

Čelní panel je zobrazen na obrázku 4. Řídicí deska k desce DV652 přistupuje podle

specifikace VME přístupem A16:D16. Adresa desky (BASE ADR) v A16 přístupu

se nastavuje přepínačem SW1 (po blocích dlouhých 32 x 16 bitů tzn. přepínačem se

nastavují adresy A13-A6). Řídicí deska CPU má k dispozici dva šestnáctibitové registry

hodnot vstupních dat s vyhodnocením stavů L a H příslušného vstupu. Následné

zpracování včetně případné archivace provádí SW driver desky v CPU systému.

2.4.7. DV651

Popis

Deska DV651 je určena pro připojení 32 logických vstupů přes sběrnici VME

k řídicí desce souboru ZAT-DV. Vstupy jsou rozděleny do dvou šestnáctic (od shora 32-17,

16-l). Deska dále umožňuje test vstupních optronů, archivaci načtených hodnot až

do velikosti 64kB dat (2 banky po 4096 záznamech), nastavení časových konstant vstupů

(1 ms - 1024 ms), zapnutí HW filtru (typ. 8 ms) a přepnutí libovolného vstupu do módu

čítače (O-s-300 Hz). Všechny vstupy jsou galvanicky odděleny od systému a od sebe

navzájem. Zelené diody LED na čelním panelu indikují přítomnost signálu na příslušném

vstupu. Log. H odpovídá rozsvícení indikátoru. Jako monitorovací bod je brán proud ve
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vstupním obvodu před optočlenem. Diody ERR a RUN jsou softwarově ovládané a

signalizují chybu a správný chod desky.

Obrázek 5. - Karta DV 651

Řídicí deska může k desce DV651 přistupovat podle specifikace VME přístupem

A16:D16 a A24:D16. Adresa desky (BASE ADR) v A16 přístupu se nastavuje

přepínačem bázové adresy SI (po blocích dlouhých 32 x 16 bitů, tzn. přepínačem

se nastavují adresy A13-A6), který je uvedený na obr.l. Adresa desky v přístupu A24

se nastavuje softwarově.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

§ Připojení 32 logických vstupů

§ Možnost   nastavení   časových   konstant vstupů, l ms - 1024 ms

§ Možnost přepnutí libovolného vstupu do módu čítače 0 - 300Hz

§ Možnost zapnutí HW filtru, 5-15ms

§ Galvanické oddělení vstupů od systému a od sebe navzájem
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§ Signalizace stavu vstupů a správné funkce na čelním panelu desky

§ VME interface

2.4.8. DV459

Popis

Desky analogových převodníků typu DV459 představují široce variabilní systém

založený na modulární koncepci určený pro efektivní řešení standardních požadavků na

měření a řízení analogových veličin v aplikacích průmyslové automatizace a sběru dat.

Deska je hierarchicky členěna na procesorové řídící jádro a šest samostatných slotů

pro osazení modulů. Sloty 1 až 3 obsahují moduly pevně integrované v desce (typ

jednoznačně určen typem desky), sloty 4 až 6 pak umožňují montáž externích modulů.

Deska nabízí dva základní módy pro použití externích modulů. Mód auto

konfigurace je vhodný v případech kdy je nutné často měnit konfiguraci sestavení desky,

po její inicializaci si jednoduše sama zjistí typ instalovaných modulů.

V módu fixní konfigurace je uložena informace o typu instalovaného modulu trvale

v paměti desky, a deska pak vždy při své inicializaci ověřuje že instalovaný modul

odpovídá zadanému. V případech kdy slot je nastaven jako prázdný, stav slotu se nijak

nekontroluje. Deska signalizuje chybu není-li určený typ modulu nalezen ať již z důvodu

chybné konfigurace či vážné chyby samotného modulu. Fixní konfigurace je proto

doporučená pro dlouhodobé provozní použití.
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Obrázek 6. - Karta DV 459

Interní sloty není možné konfigurovat, deska pro jejich řízení implicitně používá

mód fixní konfigurace. Konfigurace externích slotů se do desky ukládá pomocí servisního

programu.

Základní charakteristika

§ VME rozhraní k nadřazenému systému dle IEC821, rozměr desky 6HE, 4TE, datové

přístupy D16, D08(EO), adresové prostory A16, A24

§ Vysoká odolnost proti vstupním přepětím, galvanické izolace analogových kanálů

od systému s el. pevností 2150 V DC, 1500 V DC proti panelu

§ 36 samostatných analogových kanálů

§ Modulární koncepce umožňující konfiguraci funkcí desky dle potřeby, deska

obsahuje tři moduly jednoho typu pevně integrované v desce a dále tři sloty

pro osazení externími moduly volitelného typu.

§ Řízení modulů je plně pod kontrolou procesoru desky bez nároků na zatížení

nadřazeného procesoru

§ Kalibrační data a další informace jsou uložené vždy v paměti uvnitř modulů, použití
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modulu v desce či jeho záměna proto nevyžaduje žádné dostavení

§ Integrované testování chyb jako je např. kontrola neporušenosti dat v modulu, kontrola

stavu kalibrace, platnosti softwarové konfigurace modulu, kontrola bezchybnosti

komunikace s modulem a automatické zotavení po chybě, záznamy o chybě apod.

§ Vizuální signalizace interního stavu desky a případných chyb na jejím panelu

(rozlišené jsou chyby HW a chyby v SW konfiguraci), podrobné informace o stavu

slotů, osazených modulů a desce jsou dostupné na jejím VME rozhranní

Vlastnosti integrovaných modulů

§ Šesti kanálové vstupní moduly, šestnácti bitové rozlišení, rozsahy proudového typu

±6 mA, ±24 mA, rozsahy napěťového typu ±1,2 V, ±6 V, ±12 V

§ Maximální souhlasné napětí mezi jednotlivými kanály modulu 200 V DC, potlačení

souhlasného rušení min. 80 dB DC, potlačení sériového střídavého rušení 48 h- 52Hz

min. 82dB

§ Perioda měření 42 ms na jeden kanál, celková perioda je určená počtem měřených

kanálů v modulu.

§ Minimální zaručená přesnost měření 0,035% až 0,18 % dle použitého rozsahu a třídy

kalibrace, viz. technické parametry

Vlastnosti externích modulů

§ Externí moduly CB001, CB002 s vlastnostmi  ekvivalentními  integrovaným  modulům

§ Modul CB003B se třemi navzájem galvanicky izolovanými pasivními proudovými

výstupy 0 ÷ 25 mA, 16-ti bitovým rozlišením a detekcí dostatečné úrovně napájení

proudové smyčky

§ Modul CB008B se šesti střídavými vstupy pro měření frekvence, fáze efektivní

hodnoty, vzájemného výkonu a amplitudy

2.4.9. OP7

Operační panel OP7 slouží pro sledování a styk obsluhy s technologií. Čelní panel

ukazuje Obrázek 7. Skládá se z čtyřřádkového displeje, světelných LED diod a klávesnice.

Jedná se o jednoduché HMI zařízení, které je určené tam, kde není nárok na příliš velké

množství ovládacích prvků a nastavení.
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2.4.9.1. Displej

Displej OP7 je čtyřřádkový. Tomu co nám zobrazuje budu nadále říkat snímek.

Snímky jsou rozděleny do témat. Témata jsou uvedena v obsahu, který je možno vyvolat

stlačením klávesy DIR. Témata obsahují jeden nebo více snímků a dají se vybírat v obsahu

najetím  kurzoru  na  dané  téma  a  stlačením  tlačítka ENTER. Snímky jednoho tématu lze

přepínat šipkami nahoru nebo dolů, či využitím funkční klávesy s popisem „>>“.

2.4.9.2. LED diody

  SHIFT - svítí, jestliže je klávesnice v režimu SHIFT (nefungují funkční klávesy),

je uvolněna podmínka pro celkové kvitování poruch v OP7, lze měnit parametry

(pokud je uvolněno ochranné heslo) a nastavit kontrast.

ACK - svítí, pokud nejsou odkvitovány poruchy v OP7.

HELP - svítí, pokud existuje nějaká doplňující informace pro snímek, který je na  displeji.

2.4.9.3. Klávesnice

Klávesnice umožňuje obsluze přepínat snímky a zadávat některé parametry do

technologie. Mnohé funkce je z hlediska bezpečnosti povoleno zadávat pouze osobám

oprávněným (například servisní technik) a jsou chráněny heslem. Funkce kláves jsou

následující:

  F1  –  F4  .  .  . funkční klávesy slouží k přepínaní snímků či zadání parametrů nebo

povelů dle popisu na čtvrtém řádku displeje nad klávesou, pro kterou je daný povel

definován.

0     . . . kvituje všechny poruchy v automatu najednou.

1 - 9. . . umožňují zadávat číselné parametry (není využito)

DIR. . . obsah - po stisknutí klávesy se objeví výběr témat snímků.

  ESC. . . postupným stlačováním této klávesy se dostáváme zpětným pořadím snímků,

jak byly volány až k základnímu snímku.
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  HELP. . . pokud svítí LED dioda HELP, objeví se po stlačení této klávesy pomocný

text;   pro návrat zpět použijeme klávesu ESC.

  ACK  .  .  . kvitovací tlačítko odkvituje v OP7 blikající poruchy postupně za sebou

podle  pořadí příchodu; v automatu zůstanou poruchy nekvitovány. (SHIFT + ACK

kvituje všechny poruchy v OP7 najednou).

  SHIFT. . . přepínání režimu, pokud svítí LED dioda SHIFT, je OP7 v režimu SHIFT.

  ENTER . . . potvrzení zadání parametru.¨

  ŠIPKY. . . pohyby po obrazovce v případě blikajícího kurzoru při zadávání

parametrů, přepínání snímku jednoho tématu, prohlížení poruch a stavů.

Obrázek 7. - Panel SIMATIC OP7

2.4.10. Vstupní a výstupní signály

Vstupní signály z technologie jsou přiváděny na WAGO svorky modulů MD a V

panelů modulů. Odtud jsou vedeny přímo ke vstupním a vstupně/výstupním jednotkám.

Ty je upraví na binární tvar a přivedou společnou paralelní sběrnicí VME k procesorové

řídicí jednotce DV300. Ve FLASH paměti této jednotky je trvale nahrán předem odladěný

uživatelský program pro konkrétní zadané úlohy podle vypracovaných algoritmů.

Řídicí jednotka vyhodnotí a zpracuje každou změnu na vstupu. Má-li být vyslán povel,
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reaguje patřičný výstup jednotky DV851(32 kontaktů relé). Kontakt relé je přiveden na

svorky WAGO příslušného pomocného spínacího modulu.

Informace o vybočení, napínání a odbrzdění pasu jsou na PD hlídány

adresovatelnými indukčními snímači, jejichž vyhodnocovací jednotky jsou spojeny pomocí

datové sběrnice a vedeny do centrální vyhodnocovací jednotky ADR99, která je umístěna

na panelu modulů ve skříni DE1.1. Vstupní jednotky automatu již jen vyhodnocují

rozepnutí kontaktu centrální vyhodnocovací jednotky. K centrální jednotce ADR v2 je

možné připojit pouze 16 kusů nízkoodběrových indukčních čidel. Při použití starších typů

čidel není možné zaručit stabilní přenos mezi jednotlivými čidly a centrální jednotkou.

Pro rozříření aplikace je tedy potřeba použít více kusů řídících jednotek ADR99. Běžně

však vyhovuje aplikace s jednou jednotkou.

Impulsní signály od indukčních snímačů otáček motorů a bubnů jsou vedeny

ke vstupní jednotce DV651/1. Softwarově se pak z počtu impulsů vypočítají otáčky pasu

a vyhodnotí jejich prokluzy.

Vstupní analogový modul MD412 unifikuje signály I = 4-20mA proudového

odběru dvou fází hlavních motorů (signál se odebírá z modulů ACN 230 0-2,5A/4-20mA,

které jsou připojeny na sekundární stranu proudového transformátoru) a proudový signál

ze snímačů teplot (okolní/vnitřní, ložisek, převodovky) na signál, který zpracovává

vstupní/výstupní analogová jednotka DV459 automatu PD. Automat z těchto proudů

vyhodnocuje proudové zatížení hlavního motoru a teploty jednotlivých prostorů.

Vyhodnocení nadproudové ochrany je dvoustupňové se zadaným zpožděním vypnutí

poháněcí stanice.

Analogové signály od snímačů teploty vinutí PT100 hlavních motorů  jsou

přivedeny na svorky modulů VD102, kde jsou převedeny na signál 4-20mA. Pokud je

použit snímač s proudovým výstupem je modul VD102 vynechán a signál je přiveden

na modul MD412. Unifikované signály I = 4-20mA jsou vedeny přes vstupní analogový

modul MD412 ke zpracování ve vstupně/výstupní analogové jednotce DV459 procesní

stanice.

Analogový milivoltový signál z tenzometrického snímače napnutí pasu je v modulu

VS 802 galvanicky oddělen a zesílen a odtud je přiveden přes vstupní analogový modul

MD412 k analogové vstupní/výstupní jednotce DV459 procesní stanice, kde je dále

vyhodnocován dle všech požadavků na správnou činnost napínání pasu.
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Izolační stavy jsou hlídány izomety.

Propojení mezi jednotlivými díly PD (jednotkami procesní stanice a WAGO

svorkami panelů modulů) je řešeno kabely LIYCY, které jsou zakončeny konektorem

Harting (Dubox). Tento se zasouvá do konektorů na přední straně  jednotek systému ZAT-

DV. Druhý se uchycuje přímo do WAGO svorek (pokud je rozpletený) nebo se zasouvá

do konektoru modulu MD (pokud je ukončen konektorem).

Přítomnost a vyhodnocení každého vstupního signálu je u procesní stanice PD

indikováno v těchto postupných diagnostických úrovních:

§ světelná dioda na vstupní jednotce (DV652) a případně ještě před tím

světelná dioda na vstupním modulu řady M nebo VD102 případně MD412

§ text na displeji terminálu OP7

§ světelná dioda na  výstupní jednotce DV851

Z hlediska ovládání je automat PD koncepčně vytvořen tak, že každý vyhodnocený

povel k sepnutí motoru vede k sepnutí miniaturního relé jednotky DV851 (výstupy),

sepnutí výstupního modulu M a následnému sepnutí stykače motoru. Signál od pomocného

kontaktu tohoto výkonového stykače je přiveden přes svorkovnici k jednotce DV652 nebo

DV651. Řídicí jednotka vyhodnotí, zda celý řetězec povelů proběhl bez závady,

eventuelně pomocí textu na displeji terminálu sdělí název a číslo poruchy. Každá porucha

je zapamatována do té doby, než je ručně odkvitována sepnutím tlačítka z kabiny obsluhy

nebo z klávesnice terminálu.

Provozní a poruchové stavy jsou přehledně zobrazeny na displeji terminálu OP7

a lze v nich listovat nebo je kvitovat pomocí tlačítek terminálu. Z klávesnice terminálu je

také možné zadávat simulace (např.překlenout vadný snímač, překlenout vyhodnocení

některé veličiny atd.). Tato simulace zůstane zapnuta i po vypnutí a znovu zapnutí procesní

stanice a lze ji zrušit pouze z klávesnice terminálu.

2.4.11. Programování

Algoritmy řízení každého automatu jsou přepracovány do logických schémat

programového algoritmu operačního systému ZAT 2000-MP série DV. Jednotlivé funkce
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algoritmu jsou vyjádřeny pomocí funkčních bloků. U některých funkčních bloků se udávají

parametry. Celý algoritmus je zpracován ve vývojovém systému Pertinax2007 a odsud

také nahrán do paměti řídicí jednotky.

Všechny parametry uvedené v algoritmech jsou nahrány jako variabilní, a proto je

lze nastavit pomocí vývojového systému bez přehrání programu ( tedy i za provozu PD).

Vývojový systém je tvořen notebookem s firemním a potřebným uživatelským

softwarovým vybavením.

2.5. Grafický monitorovací systém InTouch PD - dispečink

Provozní a poruchové stavy PD se přenáší optickým vedením protokolem PERNET

na velín TC. Zde se tyto stavy zobrazují v grafickém řídícím a monitorovacím systému

InTouch.

Ovládací a monitorovací systém InTouch slouží jako vysoce ergonomický

spojovací článek mezi počítačovým systémem a obsluhou velínu. Barevné obrazovky

využívají techniky dynamicky proměnných oken (Windows), což umožňuje řídit

technologický  proces  z  jednoho  místa.  Pomocí  "oken"  dostane  operátor  v  příslušné  části

obrazovky jak potřebné informace, tak i řídicí prvky. Navíc tento systém nabízí všechny

nezbytné prostředky pro archivaci a dokumentaci procesu a jeho řízení.

Velkou výhodou tohoto systému je jeho unifikace podle mezinárodních standardů

(Windows NT, OLE), což jej činí nezávislým na použitém hardware.

Pro ovládání je použit kurzor ve spojení s myší a klávesnice.

Operátor vstupuje do systému pomocí standardních oken z přehledových zobrazení.

Tato standardní okna ukazují, který objekt je vybrán a umožňují ovládání objektu nebo

operátorské řízení celku pomocí programových tlačítek ovládaných kurzorem (trackball).

Zobrazení zahrnuje následující prvky:

§ základní rámec včetně horní a spodní dialogové lišty, který zobrazuje vybranou možnost

ovládání procesu včetně chybových hlášení

§ hlavní rámec zobrazuje grafické informace ve formě mnemotechnického schématu,

křivek, přehledových zobrazení atp.

§ dále přibývají okna týkající se vybraných objektů, která přinášejí detailní informace v

různé prezentaci.
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Pro řízení a ovládání energetického procesu potřebuje operátor podrobné informace

o řízeném procesu (monitoring) a ovládací prvky nutné pro neprodlené zásahy v různých

úrovních.
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3. Varianty technického řešení sítí

Přenos dat z technologie DPD na velín je velmi specifická záležitost. V praxi

existuje několik technických řešení. Nastíním alespoň některá, ale nejvíce se budu věnovat

přenosu dat pomocí komunikace Pernet, kterou využívá řídící systém ZAT – DV.

V minulosti firma ZAT a.s. používala k propojení jednotlivých poháněcích stanic modemy

s fázovou modulací (FSK) od firmy Siemens. Přenosovým protokolem byl Profibus-FMS.

Jelikož přenos byl velmi pomalý, byly reálné doby odezev v centrálním velínu řádově

sekundy. Proto byly hledány alternativní prostředky, které by zajistily komunikaci na vyšší

úrovni. Podmínkou bylo jako komunikační médium zachovat telefonní vedení. Zvolena

byla technika internetu, jejíž bouřlivý rozvoj v poslední době a postupné rozšiřování

do oboru průmyslové automatizace signalizují slibnou perspektivu tohoto způsobu

komunikace i do budoucna.

Základní myšlenkou přenosu dat pomocí komunikace Pernet je síťový model

TCP/IP. Nelze tento model chápat jen jako označení dvou protokolů používaných

v počítačových sítích s počítači na bázi Unixu. Protokoly TCP a IP jsou sice nejznámějšími

z této soustavy, ale zdaleka ne jediné. Správnější je chápat TCP/IP jako soustavu názorů

a myšlenek na to, jak by měla počítačová síť vypadat a fungovat. Zahrnuje i vlastní

představu o tom, jak by mělo být počítačové síťové vybavení členěno na jednotlivé vrstvy

a jaké úkoly a jakým způsobem by tyto vrstvy měly plnit. V tomto smyslu je tedy TCP/IP

síťovou architekturou.

Ve smyslu architektury bychom si tedy mohli představit celek DPD a velín jako

počítačovou síť. Pro přepravu obrovských objemů těžených hmot se v povrchových dolech

zpravidla používá pásová doprava. Dopravní linka délky až desítky kilometrů je rozdělena

na sekce s délkou od 600 do 2 000 m. Každá sekce je obsluhována samostatnou poháněcí

stanicí, jejíž součástí je i řídicí systém. Celá dopravní linka je sledována a ovládána

z centrálního velínu. Nabízí se tedy několik řešení typů propojení.

3.1. Bezdrátové propojení

Bezdrátové propojení se v podmínkách lomu příliš nevyužívá. Přesto však bylo

využito například na Mostecké uhelné a Sokolovské uhelné. Tam se používá bezdrátová

komunikace hlavně kvůli úspoře nákladů na kabelové trasy. Byla realizována zakázka
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s názvem Přeložka odvodnění dolu Jiří. Data mezi řídícími stanicemi a operátorskou

stanicí jsou přenášena po síti Ethernet TCP/IP přes rádiová pojítka Breezenet PRO11. Toto

zařízení využívá rádiový systém s rozprostřeným spektrem pracující technikou přeskoku

kmitočtu FHSS (Frequency Hopping Spread Spektrum ) v pásmu 2,4 GHz.

3.2. Optické propojení

Propojení po optickém vlákně by bylo řešením, ale kvůli přesunům poháněcích

stanic v průběhu těžby je velká pravděpodobnost poškození kabelu a velká finanční zátěž

při rekonstrukci sítě a jejích opravách, případně rozšíření. Využití je tedy na provozech

části uhelných linek, které jsou napevno umístěny. Tam se také s úspěchem používá.

K optickému propojení jednotlivých stanic PD a Dispečinku lze využít jak optické

kabely jednovidové (singlemode), tak vícevidové (multimode). Nebudu rozebírat rozdíly

technologické, ale spíše funkční. Ten je sice v propustnosti, ale já se zaměřím na porovnání

maximální vzdálenosti uzlů. Multimode je určen pro dosah technologie do 2 kilometrů

a singlemode v desítkách kilometrů. Pro technologie ZAT se využívá multimode, ale to má

už jen historický aspekt. Tato technologie byla totiž dříve výrazně levnější než singlemode.

Jen pro upřesnění uvedu, že optický kabel má důležitou vlastnost, a tou je disperze. Jedná

se o deformaci signálu ve vedení a vlastně omezuje délku vedení a i přenosovou kapacitu.

U jednovidového vlákna se přenáší pouze jeden mod, jehož disperze je minimální a z toho

vyplývá, že je použitelný na delší vzdálenosti a vyšší frekvence (a tím i přenosovou

kapacitu). Útlum optických kabelů je přibližně 1-2 dB na 1000 m a 0,5 až 2 dB na spoj.

Z toho vyplývá, že podstatně větší vliv na útlum vedení má počet spojů na trase, než délka

kabelu.

V průběhu přechodu na komunikaci ethernet se navíc využilo původní optické

vedení, dříve využívané pro komunikaci Profibus. Odpadly tedy náklady na vybudování

nové linky a provedla se jen výměna řídících karet, převodníků optiky na ethernet,

případně se doplnil ethernet switch. Na linkách se většinou používá kombinace optického

vedení s vedením metalickým.
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3.3. Metalické propojení

Propojení po metalické síti je v tomto pohledu optimální. Technické řešení však má

taky určitá úskalí. UTP ani koaxiální kabel nevyhovuje specifickým podmínkám lomu.

Používá se tedy telefonní kabel MP 54 natažený podél dopravní linky.

3.3.1. MP54

Vyhovuje provozním podmínkám v provozu lomu. Používá ho i Armáda ČR pro

rychlou vícenásobnou výstavbu kabelových vedení. Jedná se o pětičtyřkový samonosný

kabel v celoplastovém provedení o průměru 14,5 mm s nosným ocelovým lanem

o průměru 1,25 mm uprostřed. Jádro žil tvoří sedm měděných drátků o průměru 0,224 mm

a průměr lanka je 0,68 mm. Jádra žil jsou izolována polyetylenem o tloušťce 0,29 mm.

Žíly jsou sdruženy do tzv. křížové čtyřky.

Jak jsem již uvedl, jedná se o kabel který má pět čtyřžil. Ty jsou barevně označeny

pro snažší práci s nimi. Označení čtyřek je následující:

1. čtyřka je červená

2. čtyřka je zelená

3. čtyřka je modrá

4. čtyřka je bílá

5. čtyřka je modrá

Barvy jednotlivých žil jsou :

1. žíla je červená

2. žíla je zelená

3. žíla je modrá

4. žíla je žlutá

První a druhá žíla tvoří jeden pár a třetí se čtvrtou druhý pár.

Provozní kapacita je pro délku 100 metrů 4,3 nF.
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Tabulka 1. – Charakteristika kabelu MP 54

Kmitočet

v Hz

Maximální měrný útlum páru

v dB/km

Charakteristická

impedance kabelového

páru v ohmech

300 0,69 1240

800 1,09 750

2700 1,9 415

3400 2,1 360

Přeslechový útlum z bližšího konce mezi páry ve čtyřce při 800 Hz je minimálně

 78 dB/km. Přeslechový útlum mezi páry různých čtyřek při 800 Hz je minimálně

86 dB/km. Činný odpor jednoho páru kabelu je maximálně 140 ohmů/km.
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4. Implementační možnosti

4.1. Modemy xDSL

Klasický Ethernet 10 Base-T i Ethernet 100 Base-T ovšem vyžadují kvalitní

přenosové médium při dosahu komunikace v jednom segmentu do 100m. Existují však

metody xDSL (Digital Subscriber Line), které umožňují přenášet až 26 Mbps

po telefonním vedení. Používají se přitom rozlučné modulační techniky jako QTM

(Quadrature Amplitude Modulation), PC-PAM (Tellis-Codet Pulse Amplitude

Modulation), DTM (Discrete Multitone) apod. Výběr modemů xDSL je poměrně velký,

ale většinou jsou nabízeny  v kancelářském provedení. Což bohužel nevyhovuje

provozním podmínkám v lomu. Proto byly pro testování vybrány a posuzovány výrobky

jen několika málo firem. Pro zkoušky byly zapůjčeny modemy Patton 2168 a Telindus

1421.

4.1.1. Modem Patton 2168

Modem Patton 2168 je rozšiřující modul typu VDSL pro Ethernet. Vyznačuje se

nastavitelnou rychlostí přenosu a umožňuje využít současnou infrastrukturu metalických

vedení pro přenos vysokorychlostního Ethernetu rychlostí až 16,67 Mb·s–1 při dosahu až

1,8 km. Extender používá QTM a podporuje symetrický i nesymetrický provoz. Rychlost

přenosu i provozní režim se nastavují vestavěnými přepínači typu DIP. Daný modem byl

vybrán proto, že se jako jeden z mála vyrábí v zásuvném provedení do vany. Jeho moduly

jsou vyráběny v provedení local a remote a tyto dvojice musí být párovány.

4.1.2. Modem Telindus 1421

Modem Telindus 1421 je profesionální směrovač (router) s vestavěným linkovým

rozhraním SHDSL. Umožňuje symetrický plně duplexní provoz až do přenosové rychlosti

2,3 Mb·s–1 (při použití vedení se dvěma páry vodičů až do 4,6 Mb·s–1). Nastavuje

se programově prostřednictvím sériové linky. Lze nastavit režim bridge, vhodný pro

uvažované použití. Prostřednictvím sériové linky lze také zjistit aktuální stav modemu

a linky. Přenosová rychlost se nastavuje automaticky podle stavu přenosového vedení.

Modem Telindus 1421 používá metodu modulace PC-PAM.
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4.2. Způsob a výsledky zkoušek modemů

Testů jsem se aktivně účastnil spolu s pracovníky Vývoje ZAT a.s. Oba modemy

byly zkoušeny v reálném provozu na úsecích mezi velínem a poháněcí stanicí PD 150

a mezi dvěma poháněcími stanicemi (PD 150 a PD 151) na dole Bílina společnosti

Severočeské doly a. s. Schéma propojení je patrné z Obrázku 8. Jako komunikační vedení

mezi stanicemi byl použit kabel MP54 (Kablo Děčín). Měřením byly zjištěny tyto hodnoty.

Úsek mezi Velínem a stanicí PD 150 byl dlouhý 1300m, odpor vedení R=203Ω a útlum

8,6 dBm při 20kHz. Úsek mezi stanicemi PD 150 a PD 151 byl 500m dlouhý, odpor

vedení R=79Ω a útlum 3,3dBm při 20kHz.

Obrázek 8. – Schéma propojení při testech na DB

Modem Patton 2168 byl nejprve zkoušen s výchozím (default) nastavením

(symetrický provoz 12,5 Mb·s–1). V tomto módu modemy pracovaly bezchybně na úseku

mezi stanicemi PD 150 a PD 151 (500 m). Na úseku mezi velínem a stanicí PD 150

(1,3 km) se spojení nepodařilo navázat. Po přestavení modemu do nesymetrického

pracovního režimu 16,67/2,34 Mb·s–1 probíhala komunikace bezchybně v obou úsecích.

PD 150

                         PD 151

                           Velín
D22

Modem

D22

Modem HUB

D22

Modem Modem
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V případě modemu Telindus 1421 bylo na úseku mezi stanicemi PD 150 a PD 151 použito

čtyřvodičové propojení modemů a v druhém kroku byla zkoušena dvouvodičová verze

mezi stanicí PD 151 a velínem (vzdálenost 1,3 km). V obou případech probíhala

komunikace plnou rychlostí 2,3 Mb·s–1 bez chyb. Dále byly oba modemy zkoušeny

v laboratoři při použití kabelu Westinghouse 404A997 H01 s jádrem o průměru 1 mm.

Modem Patton 2168 byl schopen komunikovat po tomto vedení ve všech asymetrických

režimech do vzdálenosti 1,3 km a modem Telindus 1421 bez problému komunikoval

na vzdálenost 2,3 km (delší vedení nebylo k dispozici). Při porovnání samotné funkce obou

přístrojů se jako vhodnější jeví modem Telindus 1421. Modem Patton je sice schopen

komunikovat v jednom směru rychleji (to se ale v daném případě nevyužije), celkově ale

na kratší vzdálenost. V budoucnu se může také ukázat jako výhodná schopnost modemu

Telindus 1412 pracovat v režimu přepínání sítí, kterou modem Patton 2168 nemá.

Výhodná je také vnitřní diagnostika vedení a stavu modemu přístupná přes sériový port.

Naproti tomu však mechanické provedení modemu Telindus 1421 neodpovídá

požadavkům kladeným na zařízení určená pro provoz v průmyslovém prostředí. Nicméně

klady převážily a za základ realizovaného řešení byl vzat modem Telindus 1421.

Dodavatel modemu připustil i vyjmutí desek z originálních pouzder a vestavění do zařízení

CME 20 bez ztráty záruky.

4.3. Realizované komunikační zařízení

Jako nejvhodnější řešení komunikačního modemu pro poháněcí stanice pásové

dopravy je společností ZAT realizováno zařízení s označením CME10, popř. CME20

(obrázek 10). Umístěním komponent do nízké 19" vany o rozměrech 480 × 220 × 43 mm

(š × h × v) a jejich odpovídajícím propojením vznikl mechanický celek, který lze snadno

instalovat v již existujících skříních automatů poháněcích stanic na stojany pro vany

řídicího systému. Zařízení s označením CME10 nebo CME20 (model CME10 je varianta

s jedním modemem určená pro koncové stanice) lze připojit na linkové vedení tvořené

klasickým telefonním kabelem. Disponují třemi rozhraními Ethernet 10 Base-T nebo 100

Base-T pro připojení ovládaných zařízení a napájejí se z rozvodu napětí 24 VDC

(obrázek 10).
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4.3.1. Topologie řídicí sítě

Na obrázku 9  je znázorněna lineární topologie sítě, kterou lze vytvořit s použitím

zařízení CME20 a CME10. Linkový spoj mezi jednotlivými uzly tvoří dva páry

telefonního vedení, přičemž modemy na jedné lince musí být párovány (central – remote).

Je ověřeno, že takto lze propojit až dvacet komunikačních zařízení CME10 a CME20.

Obrázek 9. - Lineární topologie sítě

4.3.2. Popis zařízení

CME10 a CME20 jsou ethernetové přepínače s linkovým výstupem na telefonní

vedení. Jsou určeny k vytvoření lineární topologie sítě ETHERNET, přičemž jako

přenosové médium slouží telefonní kabel. CME20 je průběžná stanice sítě s třemi porty

10 BASE T nebo 100 BASE TX, zatím co CME 10 je stanice koncová se stejným počtem

portů.

Jádro zařízení tvoří modem Telindus 1421 s vestavěným linkovým interfejsem

SHDL, který umožňuje symetrický plně duplexní provoz až do 2,3 Mbps. Při použití

dvoupárového vedení až do 4,6 Mbps. Nastavení se provádí programově prostřednictvím

sériové linky. Pomocí sériové linky lze také zjistit aktuální stav modemu a linky. Tato

služba je také dostupná dálkově po síti ETHERNET. Přenosová rychlost se volí
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automaticky podle stavu přenosového vedení. CME10 i CME20 dále obsahují ethernetový

přepínač s automatickým rozpoznáním módu přenosu (10BASE T nebo 100 BASE TX) a

polarity linkového páru RD+ a RD-, která je automaticky změněna, je li připojena

nesprávně. Není tedy nutné rozlišovat mezi připojením kříženým a nekříženým kabelem.

Dále přístroj obsahuje nezbytné napájecí obvody.

Mezní hodnoty CMExx

Teplotní rozsah  -10 až +55 °C

Napájecí napětí 18 až 28 V

Odběr ze zdroje ...........  max. 0,5A (CME10), max. 1A  (CME20)

průřez vodičů linky    max.2,5 mm2

K  zařízení  je  přiloženo  CD,  které  je  originálně dodáváno  s  modemy  výrobcem,

na kterém jsou diagnostické nástroje, podrobná dokumentace a popis nastavení parametrů.

4.3.3. Připojení zařízení

Na Obrázku 10. je znázorněn přední panel CME20 s popisem konektorů

a signalizačních prvků. Konektory LAN1, LAN2, LAN3 slouží k připojení tří portů

ETHERNET. Na kabel se použijí konektory Harting, určené do průmyslového prostředí,

které je nutno k zařízení objednat. LINE A a LINE B jsou linkové výstupy modemu A,

resp. modenu B. Konektor označený 24V slouží k připojení napájecího napětí. Použitý

napájecí zdroj musí být klasifikován jako zdroj bezpečného napětí.

Obrázek 10. - Čelní panel CME 20
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Konektory DSUB 9 označené CTRL slouží k připojení obslužné a ovládací

aplikace (TMA) k modemu, pomocí sériového kanálu. TMA slouží k nastavení

konfigurace modemu Telindus 1421 ale také k diagnostice a sledování stavu linky.

Signalizační LED jsou označeny shodně s modemem Telindus 1421, v jehož

dokumentaci lze též nalézt podrobný popis chování v poruchových stavech. PWR

signalizuje stav napájení modemu, LNK1 a LNK2 signalizuje stav telefonního vedení

a LINE ACT a LAN ACT signalizují aktivitu v příslušné části sítě.

Výše uvedený popis lze aplikovat i na CME10, s tím rozdílem, že toto zařízení

obsahuje pouze jeden modem Telindus 1421.



Jan Chvála : Technické prostředky automatizace lomu

2009 31

4.4. Implementace zařízení

4.4.1. Topologie sítě

Na Obrázku 9  je znázorněna lineární konfigurace sítě Ethernet vytvořená pomocí

CME20 a CME10. Jednotlivé uzly jsou propojeny telefonním vedením. Koncová stanice

propojená v předcházejícím uzlu s modemem A musí být naprogramována jako „remote“,

zatímco druhá koncová stanice CME10 propojená v předcházejícím uzlu s modemem B

musí být naprogramována jako „central“. Linkový spoj tvoří dva páry telefonního vedení,

přičemž modemy na jedné lince musí být párovány („remote - central“). Všechny uzly mají

nastaven mód „bridging“. Pokud chceme mít možnost využít dálkový přístup k nastavení

a čtení statusu jednotlivých uzlů sítě, je nutné propojit konektory CTRL A a CTRL B

u každé CME20, křížovým kabelem, který je přibalen jako příslušenství. CME10 je možné

použít také pro rozšíření sítě Ethernet po telefonním vedení . Zařízení CMExx lze

samozřejmě po příslušném nastavení parametrů provozovat ve všech režimech (např. jako

„router“), popsaných v dokumentaci modemu Telindus 1421.

4.4.2. Nastavení parametrů

Vlastnosti modemu Telindus 1421 jsou programově nastavitelné pomocí nástroje

TMA, který je k disposici na přiloženém CD. K propojení počítače, na kterém je spuštěn

TMA a příslušného modemu, je možno použít sériového kanálu RS232. Pokud má modem

přidělenu IP adresu, je management modemu přístupný též přes LAN. Podrobnosti

o používání TMA a programování parametrů viz. dokumentace modemu Telindus 1421.

CME10 je dodáván v základním nastavení jako „central bridge“. Modemy v CME20 jsou

z výroby nastaveny jako „bridge“ , přičemž modem A je nastaven jako „central“ a modem

B je nastaven jako „remote“.
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5. VYHODNOCENÍ FUNKČNOSTI

Použití metalické přenosové sítě je v podmínkách povrchového dolu optimální

řešení. Je oproti optické síti poměrně levnější a údržba této sítě nevyžaduje cenově náročné

a složité zařízení. Provedené testy ukázaly, že propustnost sítě je vyhovující. Zařízení

CME XX splňuje požadavky, které jsou požadovány jak zákazníkem, tak i potřebou

technologie. Jasnou výhodou je použití TCP/IP technologie. Tím se snáze  integruje

do běžných počítačových sítí. Pro připojení už nevyžaduje další zařízení. I případné

propojení s optickou sítí je realizovatelné pomocí klasických síťových prvků. Tři sloty pro

zapojení UTP kabelu dávají prostor pro připojení více zařízení a snadno se pomocí

externího switche rozšíří na potřebný počet přípojných bodů, případně na rozšíření

topologie.

Při cenovém srovnání CME XX s produkty ostatních výrobců je výrobek firmy

ZAT srovnatelný a konkurenceschopný. V době vývoje zařízení nebylo na trhu mnoho

obdobných produktů. I v dnešní době není velká rozmanitost ve výběru těchto modemů,

protože jsou určeny pro speciální aplikace. Jedna z možných nevýhod je ve velkém

rozměru zařízení. Trendem na trhu je dnes miniaturizace a potvrzují to výrobky všech

předních dodavatelů řídících systémů. Je však prakticky potvrzené, že v prostředí

povrchových dolů je velká mechanická odolnost výhodou. Navíc je CME XX navrženo

přímo pro potřeby systémů ZAT a vyhovuje standartům RACK 19“, a je tedy vhodné pro

namontování pod vany řídícího systému. U systému ZAT-E byly zezadu přiváděny kabely

Harting určené pro připojení návazností do systému a pod vanou byla umístěna zemnící

lišta. Systém ZAT-DV má kabely připojené na předním panelu a jsou přivedeny těsně pod

a nad vanou a uzemněny přímo na ní. Vznikne tudíž prostor vhodný pro umístění

komunikačního zařízení. Přesto bych navrhoval, zaměřit se i na komunikační zařízení

k umístění na lištu DIN. Nespornou výhodou by byla právě velikost zařízení. Při absenci

výklopného rámu ve skříních, je totiž nutné vymýšlet různé mechanické držáky speciálně

pro konkrétní integraci do systému. V těchto případech by bylo umístění na DIN lištu

výhodné. Navíc by odpadlo připojení zařízení na pohyblivé části výklopného rámu. Z toho

totiž vyplývá nutnost vést případné kabely přes panty rámu a tak na ně působí mechanické

namáhání. Je však nutné zmínit, že nebudeme namáhat připojení modemu, ale bude

namáhán UTP kabel pro připojení vany. Je tedy na zvážení, co je výhodnější.
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6. ZÁVĚR

V závěru své práce budu vycházet z dosažených poznatků a ze svých praktických

zkušeností. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou automatizace lomu,

konkrétně s přenosem dat na velín. Myslím, že se mi podařilo vystihnout všechny aspekty

tohoto tématu. Pohyboval jsem se pouze v rovině technických prostředků. Jako technik

řídících systémů jsem se s touto problematikou setkal již několikrát. Většinou se jednalo

o výměnu komunikace Profibus za Ethernet. Specifické prostředí lomu znesnadňuje práci

technikům. Co bez zaváhání fungovalo na modelovém pracovišti, ne vždy funguje tak

bezpečně v terénu. Není to však tento případ.

Celou bakalářskou práci jsem rozdělil na pět částí. V první jsem analyzoval systém

DPD jako celek a technické prvky systému ZAT 2000 MP, který se k řízení DPD používá.

Tento oddíl je potřebný k pochopení problematiky celku dálkové pasové dopravy.

Ve druhé části je sumarizace možných technických řešení komunikační sítě na

lomu. Při porovnání třech základních variant se ukázaly výhody i nevýhody těchto řešení.

Na základě těchto porovnání jsem vyvodil následující doporučení, vedoucí ke zlepšení

technické zdatnosti a konkurenceschopnosti firmy ZAT a.s.. Jedná se především

o doporučení přechodu na jednovidové optické vlákno. Je pro technologii lomu vzhledem

k velkým vzdálenostem vhodnější a dříve zohledňovaná cenová výhoda technologie

vícevidových vláken je již minulostí. Navíc má větší přenosovou kapacitu oproti

multimode technologii.

Dále je potřeba zohlednit nebezpečí mechanického poškození optického kabelu

a případných spojů na trase kabelu. Jak jsem již v kapitole nazvané optické propojení

konstatoval, je vliv spojů na vlákně daleko větší zátěží na celkový útlum vedení než

samotná délka vedení. Navíc kvalitní spoj optického vlákna potřebuje při svém

technologickém postupu maximální čistotu, což je v prostředí povrchových dolů

problematické.

Následně jsem ze  tří variant vybral nejčastěji používanou a té jsem se dále věnoval.

Jedná se o přenos po metalické síti. Nejčastější je protože využívá  kabelových tras podél

pasových dopravníků.
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Implementační možnosti jsou obsahem třetí části. Tam jsou rozebrány testy

modemů a výběr toho vhodnějšího pro zařízení, určené pro technický provoz. Jsou zde

i zkušenosti s implementací a stručný popis výsledného zařízení.

Vyhodnocení funkčnosti je poslední kapitola této práce. V ní jsou shrnuty poznatky

z předchozích částí a vyhodnocení funkčnosti zařízení. Pokusil jsem se také navrhnout

řešení nalezených nedostatků a to návrhem vyvinout komunikační zařízení uzpůsobené

k upevnění na lištu DIN. Vhodný ekvivalent k modulu CME XX by byl vhodnější zejména

v úspoře místa v rozvaděči, nebo do rozvaděčů, které nemají rám uzpůsoben na uchycení

v rozměru RACK 19“.

Závěrem lze konstatovat, že stanovený cíl práce byl splněn.
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