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Radar Steps into new dimensions 
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Endress+Hauser  היא חברה יצרנית מובילה בתחום המדידות

מספקת שירות ומגוון רחב של  Endress+Hauser והאוטומציה לתעשייה.

פתרונות לתעשייה התהליכית בתחומי הזרימה, גובה, לחץ, אנליטיקה, 

טמפרטורה, רשמים ותקשורת דיגיטלית למספר רב של סוגי תעשיות בכל 

גם בתחום הכלכלי,  ומקסוםרחבי העולם תוך כדי שימת דגש על יעילות 

  בטיחות והגנת הסביבה.

Acromag היא חברה המייצרת ממשקי קלט/פלט של כל סוגי ה- I/O 

 Modbus, Modbusלתקשורת  I/Oמים בעולם התעשייתי. ממשקי הקיי

TCP, Profibus DP, Profinet, Foundation Fieldbus.  

Procentec  היא חברה המתמחה בייצור מכשירים וכלים לאבחון רשתות

ובמתן פתרונות לאבחון  Profibus DP/PAתקשורת תעשייתיות כגון 

כמו גם ממשקי תקשורת ומתגי תקשורת מנוהלים ולא   . 24/7תקלות 

 IP67מנוהלים ברמת מיגון 

Bihl+Wiedemann  מייצרת ממשקים וציוד לרשתותAS-interface  כולל

תוכנות וכלים המאפשרים אבחון מהיר ופתרון תקלות ברשתות אלו. 

  למכונות אריזה, תהליכי ייצור ובקרת מבנים

EKS Engel  מתמחה בפתרונות תקשורת אופטיים. החל ממתגי תקשורת

תעשייתיים מנוהלים ולא מנוהלים, ממירי תקשורת אופטיקה לתקשורת 

אופטיות  Patch Panelsבתקשורת אופטית, יחידות  I/Oטורית, יחידות 

  משולבות קומפקטיות המתאימות גם להתקנה בלוחות חשמל.

Nautilus Infotech  מייצרת מגוון של מתגי תקשורת תעשייתיים ברמות

, ממשקי 85°Cעמידות לטמפ' סביבתיות גבוהות עד  מיגון שונות. כמו גם

 .Modbus TCP/Serial RS232-RS485תקשורת 

Metasphere  מייצרת אוגרי נתונים ברמות מיגוןIP68  ועמידות באזורים

 2-.האוגרים בעלי סוללה פנימית, מסוגלים לתמוך בATEXנפיצים 

תונים מועברים באמצעות חיבור מכשירים לצורך הפעלה ודגימה. הנ

פנימי( לענן נתונים. ושם באמצעות מנוי הלקוח  SIMסלולרי )באמצעות 

יכול לצפות באתר על ביצועי התהליך שלו או להוריד את הנתונים למחשב 

 שלו לעיבוד נוסף.

FINT טוקול אחד לפרוטוקול שני כמו ממשקי תקשורת מפרו מייצרת

Modbus RTU  ל- HART  אוModbus RTU ל- Profibus DP או ,HART 

 .Profibus PA -ל

ICONICS הינה חברה שמייצרת את חבילת התוכנה ה- GENESIS64 

( לפיקוח ובקרה על תהליכים ומבנים. החבילה כוללת מספר HMIתוכנה )

לשמירה וניתוח של נתונים היסטוריים,   ,Historianמודולים כגון:

Alarmworks64 .לניתוח והוצאת מסרונים על אירועים בתהליך 

Mb Connect line  מספקת ציוד ושירותים בתחום תחזוקה מרחוק של

ציוד בקרה ומכונות בצורה מאובטחת. לחברה מגוון של ציוד המאפשר 

התחברות לציוד המרוחק באמצעות קו טלפון, קו סלולרי או חיבור אתרנט. 

   Siemens PLC S7-300כמו כן ציוד לגיבוי אוטומטי של בקרי 
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 שלממשיך את המסורת חדשה והקיץ מוגש לכם בצורה גיליון ה

כמו גם יישומים  Endress+Hauserמאמרים וחדשות של חברת 

 חנות היישומים שיעזרו לכם בחיי היום יום. =[-2המצויים ב

בהמשך אנחנו ממשיכים בסדרה של חזרה לבסיס. והפעם 

מקווים . 4-20mAעל יסודות לולאת הזרם  השניפרק ה

שאהבתם את הנושא ואם לא חידש לכם, בטח רענן לכם את 

 המושגים

  

אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר 

  אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

 תוכן הגיליון:

  מדידת מפלס מוצקים בסילו - 3עמ' 

 מכשירי הרדאר נכנסים לממדים חדשים – 10עמ' 

 : 2חזרה לבסיס חלק  – 11עמ' 

  4-20mAהיסודות של מכשור מופעל בלולאת זרם של 

מכשיר נייד לאבחון רשתות לפרוטוקולים  Mercury – 16עמ' 

 שונים.
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 בסילו מדידת מפלס מוצקים

 גל קווים מנחים כיצד והיכן להשתמש ברדאר

 .סילומונחה, אולטראסוני או ברדאר פולסים למדידת המפלס של מוצקים בתוך 

By Dean Mallon, Endress+Hauser, USA 

 , אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ. תרגום: אריה שצקי

 

מכשיר אולטראסוני ורדאר פולסים, מבוססים על (, (GWR- Guided Wave Radar מכשיר רדאר גל מונחה

המפלס על ידי מדידת הזמן  אתהמשמשת בכדי ללכוד  (TOF – Time Of Flight)טכנולוגיה של "זמן טיסה" 

אל  הנמדד בחזרהחומר  מפני השטח שלולהשתקף חזרה להישלח, הדרוש לקרני המיקרוגל או גלי הקול 

 המכשיר.

מוצקים  אחסוןהמשמש ל בסילו מפלסמדידת 

מכשירי  יכול להוות אתגר. (1 תמונהבתפזורת )

של הגל  שתקפותבהאו משתמשים  TOF -ה

 הנמדד מבוסס על צפיפות החומר אשר

 על  , אוהמבוססות על גל אולטראסוני במערכות

קבוע הבסיס המבוססת על ההשתקפות 

. רדארחומר למכשירי ה ( שלDCדיאלקטרי )ה

מיקום ההתקנה, גובה  יחד עם DCצפיפות או 

הפרעות כגון תומכים, מערבלים,  , ונוכחותסילוה

הבחירה  , יקבעו מהיאבק, עיבוי וגורמים אחרים

 הטובה ביותר עבור כל יישום.

 

 רדאר מונחה גל

לערך, הוא נע למטה דרך מוט הנחייה  1.2GHzמשתמש באות של פולס רדאר בן ( GWRרדאר מונחה גל )

( או כבל, מה שהופך אותם ליחידת ה"מגע", המוט או הכבל הם אלו שנוגעים במוצקים. האנרגיה 2)תמונה 

משתקפת חזרה אל המשדר כאשר היא פוגשת בשינוי במקדם האלקטרי של המדיום בו היא נעה )לאוויר יש 

(. המשדר מחלק את הזמן שנצבר, הזמן שגל האנרגיה נע 1.4ומרבית המוצקים הם מעל  1.0( של DCמקדם )

, התוצאה מוכפלת במהירות האור 2-למטה והזמן שלוקח לו לעלות חזרה מההשתקפות מחולק ב

 

 

אידאליים למדידת מפלס בסילו : חיישני רדאר 1תמונה 
 גבוהים האוגרים מצבורי מוצקים
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( והתוצאה היא מפלס לשנייהם טרימ 299,792,458)

המוצקים. למקדם הדיאלקטרי של החומר הנמדד יש השפעה 

( DCמשמעותית על טווח המדידה. ככל שהמקדם הדיאלקטרי )

של החומר נמוך יותר, השתקפות האנרגיה נמוכה יותר. דבר 

זה מקטין את טווח המדידה. כאשר המקדם הדיאלקטרי נמוך 

בו שורר אבק רב, הטכנולוגיה  וההפרעות הן רבות, או במקום

( יכולה להיות בחירה מצוינת. GWRשל הרדאר מונחה גל )

הערכה והשוואה בין טכנולוגיית הרדאר מונחה גל לבין  מכשיר 

 רדאר מסתכמת ביעילות.

יש ( GWRברגע שהאות משודר ממכשיר הרדאר מונחה הגל )

די על יהזה מונחה של כדורגל; הכדור  לו פרופיל דומה לגודל

אשר  נהיחד עם טביעת רגל קט למטה ובחזרההכבל מוט או ה

חדירות או  שליעילות ופחות אינטראקציה יותר  תמאפשר

 נשלח בזווית עם טביעת הרגל הרדאראות שאבק. בעוד 

ההשתקפויות החוזרות אינן מונחות בחזרה  הולכת וגדלה,

 למשדר.

 התקנה.מיעיל יותר כאשר משווים שידור אותות עם חששות  (GWR)הרדאר מונחה הגל 

 
 הבחירה של הקול –אולטראסוני 

מופקים מהממברנה אשר  חולל פולסים מכנייםכדי לב Piezoגביש משתמשים ב( 3)איור  אולטראסוניים חיישנים

בין האוויר לבין ששינוי בצפיפות התהליך עקב ב חומר הנמדדפני השטח של המקף תמשגל קול זה  של החיישן.

 ביןש( TOF – Time Of Flightזמן המעוף ) ממברנת החיישן.בבחזרה נקלט המשתקף  פולס. ההחומר הנמדד

 .החומר בין החיישן לבין פני השטח שלשמרחק לישירות תואם המשתקף )הד(  פולסקליטה של ההשידור וה

עם זאת, חיישן  .הנובעות מעיבוי בעבר בעיותהבגלל משימוש במכשור אולטראסוני  משתמשים התרחקו מספר

את מבטל  ,Endress+Hauser Prosonic FDU91: ניקוי עצמי אוטומטי, כגון במערכת המצוידאולטראסוני 

 הנגרמים על ידי עיבוי. יםכשלה

מזוהה שעיבוי או הצטברות של אבק ה החיישן,גבי ממברנת של האות על ( Amplitude)משרעת העל ידי ניטור 

אפקט ויוצרת , Piezo -גביש ה. היחידה מגדילה באופן אוטומטי את התדר לאפקט השיכוך של המשרעתעל ידי 

 השפעות מזיקות הנגרמות על ידי עיבוי שום ללא בכדי להבטיח  שהממברנה של החיישן תעבוד ניקוי עצמי של 

 עיבוי או הצטברות. של להיות בשימוש ללא חששותלציוד מדידה אולטראסוני או הצטברות. תכונה זו מאפשרת 

 

 : לרדאר מונחה גל יש מוט או כבל2תמונה 

 הנחייה אשר אות הרדאר נע דרכו למטה
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הם אידיאליים להתקנה  אולטראסונייםחיישנים 

קטן יחסית של החיישן, הגודל הבמקומות צפופים בשל 

הממגורה ואת האפשרות של חיבור חיישן ישירות לגג 

 .)סילו(

צריכים שגודל החלקיקים  אולטראסונייםהגלי הקול 

 בכדי לקבל ”0.01-המינימלי אותו הם פוגשים היה גדול מ

 . נההשתקפות אמי

משאבות בנקודות שונות של  מתגכאשר זקוקים ל

המכשיר וי להיות עש המפלס, המכשיר האולטראסוני

 נמוכה יותר. עלותמנקודת  טובה בחירהו הטוב ביותר

 על ידי טמפרטורת הסביבה נחלשים ומושפעיםקול הגלי 

טמפרטורה שינויי  הסילו חוווה במידהלחות, כך שוה

או עיבוי קיצוני, או אם מצוי קיטור  גדולהסביבתית 

באווירה של הסילו, אזי מכשיר האולטראסוני לא יהיה 

 ירה הטובה ביותר.הבח

מכשירי רדאר אינם מושפעים על ידי הטמפרטורה של 

 החלק הגזי של הסילו, או על ידי הלחות שבו, או עיבוי. כך שהוא יכול לעבוד ביישום מעין זה.

 

 FMCW -רדאר פולסים ו

(FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave) 

היא בתחום תדרים  C-Band ת. רצועIEEEמכשירי הרדאר עובדים ברצועת תדירויות המפוקחת על ידי ארגון 

-18היא בתחום תדרים של  K-Band. הרצועה הבאה GHz 6כך שמרבית המכשירים עובדים על  GHz 4-8של 

27 GHz  26ומרבית המכשירים בתחום זה עובדים בתדר של GHz הרצועה השלישית נקראת .W-Band  ותחום

 . GHz 80כך שמרבית המכשירים בתחום זה עובדים על  GHz 75-110התדרים בה היא: 

השימוש בכל אחת מרצועות התדר, איפה והיכן ישתמשו בהם, הוא מאד ספציפי לאורך הגל וזווית האלומה. 

ערפל כבד מאד משום ככל שהתדר קטן יותר, אורך הגל יהיה גדול יותר. לדוגמה: ניתן לשמוע צופר ערפל דרך 

שהוא עובד בתדירות קול נמוכה עם אורך גל גדול החודר את הערפל. ככל שהתדירות תגדל עם אורך גל קטן 

יותר הקול לא יחדור את הערפל. הדבר נכון עם מדידת מפלס באמצעות מכשירי רדאר. רדאר בתדירות נמוכה 

 עם אורך גל קצר. GHz 80יותר מאשר מכשיר בן  עם אורך גל גדול, יכול לחדור אבק וקיטור טוב GHz 6כמו 

 ההחלטה איזה תדירות, אורך גל וזווית האלומה בהם נשתמש, תלויה בתנאים בתוך הסילו, כמו שנדון למטה.

 

 

 : חיישן אולטראסוני שולח פולס קולי לפני3תמונה 

 השטח של המוצקים בסילו, ומודד את זמן 

המעוף של האות המשתקף בכדי לחשב את 

 המפלס
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, המשדר שולח גל רציף ותמיד מווסת את האות, FMCW -ברדאר ה

. המשדר מתחיל למדוד את הזמן שבין GHz 78-82בדרך כלל בין 

משלוח האות )בתדר הידוע( לבין הזמן בו האות חוזר בתדר שונה. 

 הפרש הזמן הזה הוא יחסי באופן ישיר למפלס של המוצקים בסילו.

אות באופן רציף, הוספת מווסת את ה FMCW -היות ומכשיר ה

פילטר ואפשרות הגברה יכולים להיות יותר אפקטיביים בתדירויות 

גבוהות מאשר אם היו מוסיפים אותם לתדירויות נמוכות, התוצאה 

 במפלס המוצקים. mm ±3היא אות יציב יותר עם דיוק של

המוקדמים היו משתמשים במרכיבים  FMCWבמכשירי הרדאר 

הרבה יותר הספק מאשר מכשירים אחרים. יקרים אשר היו צורכים 

היה רק בארכיטקטורת  FMCW -כתוצאה מכך השימוש במכשיר ה

חוטים. במהלך השנים האחרונות המרכיבים הוזלו והפכו להיות -4

חוטי -פחות זללני הספק, כך שהמכשירים הללו עובדים בשיטת הדו

(2-Wire .ובמחיר מוזל ) 

מתאים ביותר לעבודה  FMCW -בחינות ובדיקות הוכיחו שמכשיר ה

 . GHz 80בתדר של  W-Bandברצועת התדר 

ברדאר פולסים, המשדר שולח פולס של מיקרוגל. כאשר אנרגיית 

המיקרוגל מגיעה אל פני החומר הנמדד, יש שינוי בעכבה 

(Impendence אשר גורם לאנרגיה להשתקף. כמות האנרגיה שמשתקפת, תלויה בדיאלקטריות של החומר )

ומוכפל במהירות האור נותן את המרחק בין  2 -ד. כמו שכבר הוסבר, זמן המעוף למטה וחזרה מחולק בשנמד

המשדר לפני החומר. מכשיר הפולסים הוא המתאים ביותר לעבודה בתדירויות נמוכות עקב כושר ההפרדה 

(Resolution ) של האות. אם מסתכלים על האות החוזר בתוכנה להערכה, אתה יכול להבחין בגל עם שיאים

 FMCWמאשר שיאים מחודדים מאד ביחידה של מכשיר מסוג  GHz 26 בןמעוגלים יותר בפולס של יחידה 

 .GHz 80בתדר של 

 

 אבחון מתקדם משפר את המדידה

בצורה משמעותית את מדידת  ותיות אבחון משפרואפשרו Multi-Echo Tracking לתכונות מתקדמות כמו:

מזהה מאפייני חתימה שונים של האות החוזר, ומאפשר  Multi-Echo Tracking -ה המפלס של מכשירי הרדאר.

ללכוד מפלס שגוי יחסית למפלס בדוק, ובהתאם מתעלם מאותות שגויים. כאשר מפעילים מכשיר למדידת מפלס 

ה סטטית. הדבר ניתן להיעשות כאשר הסילו ריק או כשיש חומר בסילו. בפעם הראשונה, המפעיל מחולל מפ

עוקב אחרי התהליך ומפענח את האותות.  Multi-Echo Tracking -המפה הסטטית הזאת רצה ברקע, ותכונת ה

מכשולים בולטים לתוך נתיב האות, הם מייצרים אות  יש ( חדשים וישנים ממופים.  אםEchoכל אותות ההד )

 כך מתעלמים ממנו.מקביל וב

 

: בחיישן רדאר של זמן טיסה, 4תמונה 

המפלס נמדד על ידי הזמן שלוקח 

לאות המיקרוגל להיות משודר, 

 ולהשתקף חזרה למכשיר.
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בעיות שונות באופן אוטומטי, לשלוח  80אבחונים חדשים משתמשים באלגוריתמים משופרים בכדי להעריך 

מנטר את המשדר של  Endress+Hauser Heartbeatהתראות ולייצר דוחות. לדוגמה, הטכנולוגיה החדשה 

ל האות שאת המשרעת  ךגם מערילבדוק האם יש ציפוי אבק ההולך ונבנה על הקרן ובכדי מכשיר הרדאר 

האות החוזר מתחיל לקטון ולקטון , עד לנקודה של איבוד האות אחרי זמן )החוזר או העוצמה של האות החוזר 

 -.  כאשר משרעת האות החוזר סוטה באחוז מסוים לדוגמה ב(מסוים כתוצאה מהצטברות ובניית ציפוי אבק

תצא התראה הרבה לפני איבוד מוחלט של האות. ההתראה הזו יכולה להפעיל ברז אויר לניקוי פני הקרן  10%

מהציפוי הנבנה, פעולה זו עשויה למנוע בעיות של אובדן האות ולהימנע מהצורך בשירות ואחזקה ללא צורך.  

יכול  Vdc 24העובד על  עוד שימוש אפשרי של אחזקה מונעת הוא מהדקי החיבור החשמלי של המשדר. משדר

הזנה. המתח מנוטר לאפשרות של זליגת מתח עקב קורוזיה, או פרצי מתח כתוצאה מחדירת  Vdc 18לעבוד על 

)נדרשת אחזקה( בכדי להודיע לאנשי  Maintenance Requiredמים, במצב כזה המשדר יוציא התראת מצב של 

 וחלטת.האחזקה לבדוק את מהדקי החשמל של המשדר לפני קריסה מ

 

 זווית האלומה והתדירות 

בין ש בטכנולוגיה ההבדל היחידי המשמעותי

-לבין ה TOF (Time Of Flight)מכשיר מסוג 

FMCW (Frequency Modulated Continuous 

Wave הוא האלגוריתם שמשתמשים בו בכדי )

לחשב את המפלס. לפיכך בחירת מכשיר הרדאר 

האלומה, התדירות למדידת המפלס תלוי בזווית 

ויישום היעד שלו כדבר המבדיל בבחירת שתי 

 הטכנולוגיות הזהות.

או כמות  –( The Beam Angleזווית האלומה )

הפיזור של אות הרדאר, תלוי בגודל של האנטנה 

מעלות והיא  23והתדר של אות הרדאר )ראה טבלה למעלה(. לדוגמה, זווית הפיזור הרחבה ביותר היא 

או על ידי מכשיר רדאר בתדר  ”6עם אנטנה בקוטר של  GHz 6י מכשיר רדאר בתדר נמוך של מיוצרת על יד

מעלות בלבד והוא מיוצר על ידי  3הפיזור הקטן ביותר הוא בן  ”1-1/2עם אנטנה בקורט של  GHz 26של 

 .”3עם אנטנה בקוטר של  GHz 80רדאר בתדר גבוה של 
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א נתון חשוב, משום שזה מאפשר לך לקבוע עד כמה קרוב לדופן הסילו אתה יכול להתקין את וזווית האלומה ה

ההפרעות לאות הרדאר, תוך התפשרות  פאתמכשיר הרדאר. לאלומה אסור בשום מקרה להגיע לדופן הסילו מ

על דיוק ואמינות. לדוגמה, כאשר מכשיר רדאר עם זווית אלומה רחבה מותקן קרוב לדופן המיכל, זה יגרום לאי 

 ליניאריות של שגיאה לאורך כל טווח המדידה. 

( ומאפשר בקלות למצוא את 6יר להיות מותקן קרוב לדופן המיכל )תמונה אלומה צרה יותר מאפשרת למכש

 המיקום בו לא יתקבלו השתקפויות של אביזרים בתוך הסילו, כגון מתגי גובה ותמיכות צולבות פנימיות.

נתון של גודל האנטנה חשובה משום שהיא קובעת את גודל הפתח הנחוץ בגג הסילו. התקנת המכשיר קרוב 

ל מקטין את הצורך שאנשי האחזקה יתהלכו על גג הסילו לצורך שירות, כמו גם מקטין את סיכוני לדופן המיכ

 הבטיחות.

 

 אמור להיות מותקן כמה שיותר קרוב : באופן אידאלי, מכשיר הרדאר6תמונה 

הסילו ככל הניתן, כאשר המגבלות הניתנות הם  זווית האלומה והמידה לדופן 

 הפתח הנדרש להתקין את המכשיר. של



9 

 קרן כדי לייעל את האותותהכוונון של  דורש ריקוןשל מוצקים בתפזורת במהלך מילוי וההערמות  לבסוף, זוויתו

 מוצרים יבשים בסילו.של  חיבור זוויתי מתכוונן מאפשר כוונון נכון לפי הזווית . החוזרים

כוללים סילו עם חיבור תהליך קטן, היות והתדר הגבוה שלו  FMCW 80 GHzהיישומים עבור מכשיר רדאר של 

מאפשר לך גם לעבוד  GHz 80מאפשר זווית אלומה צרה ומאפשרת גם מידות קרן קטנות יותר. מכשיר של 

 (.Extended Nozzle(  או אף צינור הרחבה )Full Portולשלוח את הקרן דרך ברז כדורי בעל פתח בקוטר מלא )

סילו מכשולים רבים, בעלי מטר, יישומים  120מתאים לטווחי מדידה ארוכים עד  GHz 80 -הרדאר בן המכשיר 

( משום שככל שאורך ”0.17<) עם דגנים קטניםהוא גם יעבוד עם תחתיות בצורת חרוט.  סילוגבוהים, ווקים ד

  הגל קצר יותר, חלקיק קטן יוכל להשתקף ממנו ללא סטייה גדולה מן הקרן. 

שיגור אפקטיבי ויעיל הוא להבטיח השתקפות וחזרה של היעילות לעיל. על לדיון מחזיר אותנו זה שוב דבר 

 האות למשדר, כך תעלה האמינות של מכשיר המדידה.

 GHz 26המכשיר בן  מוצקים בתפזורת הואות ותר עבור יישומים אבקהנפוץ ביו רדארנראה מכשיר הככל ה

 70 מדידת טווחים עדשל  יישומים מעורבים 450000 -יותר ממשמשים כבר אלה כמכשירים  רדאר הפולסים.

מכשיר רדאר הפולסים בן  .ות תגובהריהדורשים מה ןמילוי תכופים ופעולות ריקו תנאי אבק קיצוני,עם , מטר

26 GHz  יש פחות סינון אותות ופחות עיבוד על ידי אלגוריתם בהשוואה למכשירFMCW המאפשר המרה ,

 מהירה יותר ותגובה לשינויים בתהליך.

 

 לסיכום

ומכשירי רדאר זוהי הטכנולוגיה המתאימה ביותר ליישומי מדידת אבקות ומוצקים  סונייםאולטרא םמכשירי

אתה חייב לקחת בחשבון את גודל החלקיקים, רוחב האלומה,  כאשר מציינים תכונות.  יש להקפיד ולםא בצובר,

 ולחות.  כולל נוכחות של מכשולים, אבק והתנאים בתוך הסילו,

 פרטלפשט את משימת הבחירה ול טכנולוגיות המדידה הזמינות יכולות לעזור מכיר את כלהעבודה עם מומחה 

 יישום. כלהנכון למדידת המפלס ל מכשירהאת 
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 מכשירי הרדאר נכנסים לממדים חדשים

, חדשניים ויעילים FMR20 -ו  FMR10בדגמים  Micropilotמכשירי הרדאר מסוג 

הם משתייכים למכשירי הרדאר ללא מגע הראשונים בעלי יכולת לתקשורת 

Bluetooth  המאפשרים אפיון, תפעול ותחזוקה דרך יישום(Endress+Hauser 

SmartBlue Application) מאפייני האות ניתנים לצפייה דרך היישום בכל מכשיר .

Bluetooth (IOS, Android .)טלפון חכם או באמצעות טאבלט באמצעות תקשורת 

עות תצוגה , או באמצHARTתפעול המכשיר יכול להיעשות גם באמצעות פרוטוקול 

 . חיצונית

הינם מכשירי הרדאר  FMR20 -ו FMR10בדגמים  Micropilot-מכשירי ה

הקומפקטיים בקבוצה שלהם, אודות לעיצוב ייחודי של מעבד הרדאר בשילוב של מכללי מחולל תדרי הרדיו ומקלט 

אשר יחד  Endress+Hauserהפליטה הישירה שהומצא על ידי חברת 

עם העיצוב הקומפקטי של המכשירים, מאפשר להם להתאים 

 .ליישומים בעלי שטח מוגבל

 :SmartBlue -יישום ה

חסכון בזמן על ידי שימוש בחיבור בין אביזר חכם למכשיר לצורך  •

 ( וצפייה בנתוני התהליך אפילו באזורים נפיצים.Diagnosticsאבחון )

תקשורת נתונים מאובטחת, לאפיון אמין ומהיר ותחזוקה של  •

 . Fraunhoferהמכשיר, נבדק על ידי מכון 

צפייה בסטטוס של מספר מכשירים בו זמנית עם רשימת  •

 מכשירים זמינים )חיים( לתחזוקה אפקטיבית. 

 

מכשירי הרדאר למדידת מפלס רציפה 

ללא מגע, מושלמים ליישומי מדידה 

בתעשיית המים והשפכים, ולמערכות 

 השירותים בכל התעשיות.

 חדשנות:

מכשירי הרדאר ללא מגע עם -

, לאפיון, Bluetoothתקשורת 

 תפעול ואחזקה.

אחד ממכשירי הרדאר הקומפקטיים -

לעיצוב חסכוני וייחודי ביותר, תודות 

 של המעבד.

 יעילות:

יכולת הטוב ביותר של  –יחס מחיר -

 מכשירי הרדאר.

מותאם באופן מושלם לתעשיית -

המים והשפכים, ולמערכות 

 השירותים בכל התעשיות.

פשוט, בטוח ומאובטח. גישה -

אלחוטית מרחוק באמצעות 

גם באזורים  Bluetoothתקשורת 

גישה נפיצים, וגם במקומות בעלי 

 קשה.

 

Endress+Hauser 

SmartBlue 
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 2חלק  -חזרה לבסיס 

 4-20mA היסודות של מכשור מופעל לולאת זרם

 

 המוזנים מלולאות הזרם?מהם מכשירים 

דורשים אספקת מתח כדי לפעול. הרבה  4-20mA נזכיר חלק מהפרק הקודם של סדרה זו, כל לולאות הזרם של

להתחבר לאספקת מתח חיצונית על מנת שיהיה מספיק כוח להפעיל את ההתקנים אשר  ותלולאות בקרה חייב

מחוברים ללולאת הזרם. יחד עם זאת אפשר להפעיל הרבה מכשירים על הלולאה על ידי הכוח המסופק עבור 

. ניתן להשתמש בתצורה מסוימת זו )מופעל לולאה( Loop-Powered: הלולאה עצמה. התקנים אלה נקראים

ים שבהם לא ניתן או לא מעשי לספק מתח חשמל נפרד לכל המכשירים או באזורים מסוכנים שבהם נדרש במצב

  Loop-Powered:פתרון הספק נמוך. בבקרת תהליכים במפעלים תעשייתיים הכרחי להבין האם יישום פתרון

 מתאים או לא עבור ההתקנה שלך.

ה בכל הנקודות בלולאת זרם סגורה. זו הסיבה לכך העיקרון היסודי של אחד מחוקי החשמל הוא כי הזרם זה

תקן אנלוגי אידיאלי להעברת מידע על פני מרחקים ארוכים, וכן דרך צגים מרובים,  הינה 4-20mAשלולאת זרם של 

הזרם יהיה זהה בכל המכשירים בלולאה. כל עוד המתח  .4-20mAמשדרים, אוגרי נתונים, ועוד התקנים של 

כאשר זה  4mA: שנוצר על המשדר עדיין יהיה זרם של 4mAמספיק וערכו מעל סיכום כל מפלי המתח, זרם של 

 מגיע אל המקלט.
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בכל מפלי  יכול לתמוךמספיק גבוה ו יהחשמל ל עוד המתחרבים כהתקנים   יןהתקלמאפשר שגורם בסיסי  וזה

מופעל על ידי הר והתהליך. מכש אות מבלי להשפיע על  זרםה תלולאאת  הפעילל המתח, ואשר יהיה מסוגל 

את עצמה  הזיןלולאה הוא פשוט התקן בקרת תהליכים, כגון תצוגה דיגיטלית, המנצלת את העיקרון הזה כדי לה

על  ,לולאההזרם ב לולאה. מכשירים המופעלים על ידי הבאותזרם מבלי להשפיע על ה 4-20mA -ה לולאת תוךמ

וח הסופי שסופק ללולאה. כתוצאה הכמאספקת  ל ידיפי טבעם צריכים לצרוך מעט מאוד כוח כדי שיוכלו לפעול ע

 מכך, עובדה זו מגדירה את התכונות הנמצאות בהתקנים המופעלים על ידי לולאה וביישומים שלהם.

 הגדרת המאפיינים

נכנס  הזרם (. אות-: חיובי )+( ושלילי )םמגיעים עם שני חיבורי)מופעל לולאה(  Loop-Powered:ם מסוגהתקני

הוא שם  (לולאה מופעל" )Loop-Powered(. לכן המונח "-השלילי ) מהדקדרך ה יוצאהחיובי )+( ו המהדקדרך 

/ חוטים מעורבים בכל החיבורים בין המשדר, מקור החשמל  הדקים 2)כלומר רק  (Wire-2) "חוטים 2נרדף למונח "

 והתקן הפלט(.

התקנים "מופעל מעט מאוד כוח, יש כמה תכונות אחרות של הגדרת  יםדורש, הם גם וטיוחל יםקל םבנוסף להיות

ויכולות התקשורת הטורית ות תהליכייציאות או ממסרים מכניים.  LED: לא תמצא בהם תכונות של תצוגת ."לולאה

לולאה, לעומת זאת, הם בדרך כלל פחות יקרים, קלים יותר ה. מכשירים המופעלים על ידי תדי מוגבל שלהם היא

 .Non Incentive (NI)-ו Intrinsically Safe (IS): מסוכנים כגוןלהתקנה באזורים להתקנה ויכולים לכלול אישורי 

 והם ניתנים להתקנה פשוטה וקלה. יותר גם זמינים (Explosion Proofמכשירים מוגני פיצוץ )
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 יתרונות

כדי להפעיל את המכשירים שלך ללא צורך בשילוב של בהכוח שסופק עבור לולאת הזרם  יצוליתרונות לניש כמה 

אספקת חשמל נוספת לתוך המערכת שלך. בראש ובראשונה, אין מקום לספק כוח נוסף למערכת שלך באם היישום 

סוללה, תא סולארי, או מקור שלך הוא באזור מרוחק, למשל.  במקרה כזה, המשדר שלך עשוי להיות מופעל על ידי 

כוח אחר, וההתקנים האחרים במערכת יפיקו את כוחם מהמשדר. ההוצאות של הנחת קווים נוספים עשויים גם 

 .4-20mAלדרוש ספק כוח נוסף, ולא רק את עלות העברת האות של 

אשר הוא המוצא את מסופק לעתים קרובות על ידי המשדר אשר כוח אחד עבור המערכת כולה ) ספקש רק היות וי

 גם פשוט מאוד להתקנה.מכשור מופעל לולאה יהיה (, 4-20mA האות

ים חוט . זה בניגוד לשלושה וארבעהזרםה תלולאל שליליההחיובי ושל המהדקים חיבור ורק שני חוטים, נדרשים 

מינימלית. לההתקנה של זה עושה את המורכבות יתרון . מערכתספק כוח חיצוני ל תאשר משלב בהתקנות אחרות

 עם אלקטרוניקה אחרים התקני בקרת התהליך בהרבה מאשר יםלולאה בדרך כלל נמוכ ם מופעליהתקניעלויות 

כגון ספקי כוח,  והתקנים אלבלהיכלל  עשוייםהרכיבים היקרים שש משום כוח גבוה. פשוטמובנית הדורשים הספק 

על מנת להגביל את כמות החשמל ים מתקדמים, מושמטים אנלוגיים או דיגיטליפלט מרכיבים ממסרים מכניים, או 

 הדרוש להפעלת המכשיר.

-IS מוגן פיצוץ או NI-Non Incentive פציצים כגון:לולאה רבים מאושרים לשימוש באזורים  ם מופעליהתקני

Intrinsically Safe לגרום לא יכול מספיק אשר כוח קטן הספק צרוך יהמכשיר ש. שני האישורים האלה מחייבים

לולאה  ישל התקנים מופעל אנרגיהצריכת הש חרבהתאמה. מאה תקלבעת הפעלה רגיל או  במצב פיצוץ/לבעירה

 על ידי הצורך, הם בדרך כלל מועמדים קלים עבור אישורים אלה. כההוא כל כך נמו

 גבלותמ

בקרת של עבור יישומים רבים  יםמתמודדים מוצקלאותם  הופךלולאה  יהיתרונות של ניצול התקנים מופעל

לולאה ביישום הספציפי הכוח בתכנון להשתמש היש כמה חסרונות אשר יש לקחת בחשבון לפני עם זאת תהליכים. 

לפסול לחלוטין את השימוש בהתקנים המופעלים על  או שעלולים חסרי חשיבותשלך. חסרונות אלה עשויים להיות 

לולאה פועלים על כמות סופית של  ימופעל םהתקנישנות היא העובדה בראש ובראשונה, בין החסרוידי הלולאה. 

המסופק ללולאות החשמל  מתחמתח לתוך הלולאה. והם מוסיפים מפלי , 4-20mAלולאת הזרם של שסופק ל מתח

המותקנים  לולאה  ם מופעליהתקניהיכול להשתנות. כל ולם מתח זה , א24Vdc: הוא בדרך כלל 4-20mAזרם של 

מתח על מהו מפל המפרט בחובה לבדוק  עקב כך. בלבד על ידי ספק כוח אחד יםלהיות מופעל כיםצרי על הלולאה

מסוגל לספק מתח מספיק עבור כל הרכיבים בתוך הלולאה.  שספק המתחכל המכשירים שלך על מנת להבטיח 

כוח. עדיף לאפשר המכשירים בלולאה חייב להיות נמוך מהמתח של ספק ה על פני כלהמתח  מפליכום של כל יהס

ממתח  80%נמוך מ יהיה המתח  מפלימקום כלשהו עבור תנודות השגיאה והאספקה, כך שהסך הכולל של כל 

 .ספקה

 כמו ירידה במתח המרבי של המכשיר )למשל רשום להיותהוא עשוי המתח מסופק במגוון פורמטים.  מפלימפרט 

Vmax 3.0) ,למשל ת זרםמתח ברמ או מפל( 3 ספציפיתVdc@20mA ,)למשל  התנגדות ההתקן(150Ωאו ,) 

 מתח לעומת התנגדות. רמות ההמציגטבלה 
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 לזכור שצריך קריטי מפרט
אם אתה שוקל מכשיר מופעל לולאה עבור היישום שלך, ישנם מספר מפרטים קריטיים אליהם אתה צריך להיות 

 מודע לפני ביצוע הבחירה הסופית שלך:

 מפל מתח ▪

מפל המתח על מנת להבטיח שספק המתח מספק מספיק מתח עבור כל הרכיבים בתוך בדוק במפרט את 

 הלולאה.

 Outputsיציאות  ▪

אם נדרשים יציאות ממכשיר הלולאה שלך, בדוק בקפידה את סוג היציאות ואת העומס הזמינים. התקנים        

יציאות המופעלות  מאשר 4-20mAמופעלי לולאה נדרשים ליציאות במתח נמוך, כגון יציאות פסיביות של 

. ודא שהמערכת שלך מתוכננת יםממסרעל פני  יותטרנזיסטור יציאותו (Self-Powered) עצמימתח על ידי 

חיצוניים, ממסרים חיצוניים, או ציוד אחר הכוח הכל ספקי  אתתכנן מראש ושברשותך.  יציאותלפעול עם ה

 .יציאות עבורםשהמערכת שלך עשויה לדרוש לעבוד עם 

 טמפרטורות עבודה ▪

המורכבים על מכשירים רבים יש בעיה לעבוד  LCDזהו המפרט אשר נצפה במידה רבה מאד. עבור צגי       

 40°C-לבין  20°C-בטמפרטורה קרה מאד שהיא בין 

 מתי זו הבחירה הטובה ביותר?

הם הפתרון  (Loop-Powered) לולאה התקנים מופעלי בזהירות את היתרונות והחסרונות כדי לקבוע אםשקול 

להתקנה ולתחזוקה. לעתים קרובות  יםוקל יםהנכון עבור היישום שלך. זכור, התקני לולאה הם לעתים קרובות זול

אשר חיוניים אם בכוונתך  NI-ו SI על התקנה באזור פציץ חשובים כגון אישורים תקניםהם כוללים גם אישורי 

ההגבלה על לולאה כוללים את ה זרם למכשירים המופעלים על ידי. החסרונות פציציםלהשתמש בהם באזורים 

 אינו מאפשר שימושאשר נמוך מאוד, ההספק התפוקות ואת מספר הפרמטרים שניתן להעביר באות המוצא, 

 . כמו גם הפעלות ממסרים מכניים להתראת גבולות ותקשורת טורית.LEDבתצוגת 

ור לך לפסול מכשירים המופעלים על ידי לולאה עבור היישום הנה כמה פריטים שיש לקחת בחשבון שיכולים לעז

 שלך:

 מתקדם יותר? LCDאו צג  LED. האם אתה צריך 1

 שלך דורש ממסרים מכניים? יישום. האם ה2

 מהמכשיר שלך?( Self-Poweredבהזנה עצמית ) 4-20mAיציאה של . האם אתה דורש 3
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 . האם אתם דורשים שימוש בתקשורת טורית?4

 מספק מספיק מתח כדי לתמוך במכשירים המופעלים באמצעות לולאה? ושל הלולאה שלך אינ ספק המתח. האם 5

 ?4-20mAזרם לולאה הזה שב אות תהליך מלבדמצריך עוד . האם היישום שלך 6

 לו היא 'כן', אזי תדע מיד שהשימוש בהתקני לולאה אינו מתאים ליישום שלך.הלשאלות אחת מהאם התשובה ל

 

 

 סיכום

 האנרגיהלולאה פשוט אומר כי המכשיר המדובר מקבל את מופעל המונח 

משום זה אפשרי דבר מחובר למכשיר. ה 4-20mA תהליךה מזרם ושל

על ידי  מיםמתח שנגרה מפליולכן   4-20mAשל  לולאההזהה בכל  שהזרם

 .זרםמשפיעים על אות ה אינם (Loop-Powered)לולאה  ימכשירים מופעל

מעט מאוד כוח.  צורכיםוט ויוחל יםם פשוטים, קלינלולאה ההתקנים מופעלי 

לולאה , כגון  ם מופעליעם זאת, חשוב להיות מודעים למגבלות של התקני

או תקשורת טורית מתקדמת. עליך   LEDתצוגת ממסרים, יציאות זמינות של 

, דרישות הספק, טמפרטורת הפעלה (Outputs) פלטהמתח, דרישות  מפלילהקפיד לשים לב למפרטים, כגון 

, כדי למנוע בעיות במערכת הבקרה הספציפית שלך. אם היישום שלך דורש פציצים יםאזורהפעלה ב ואישורי

לולאה עשוי להיות ה, אז כוח עליו סלים לעיל לא חלונמוך ואף אחד מהגורמים הפ הספקפתרון זול, קל להתקנה, 

 .התשובה הנכונה עבור היישום שלך
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  Mercuryרקיורי מ

 מכשיר נייד לאבחון רשתות לפרוטוקולים שונים 

, רוצים להעלות את הפעולות שלך לשלב PROCENTECבחברת 

" 4.0הבא. רוב הפעולות או התהליכים לקראת  תקן "תעשיה 

(Industry 4.0) . תקשורת מה שאומר שעכשיו או בעתיד מערכות 

יפעלו בארכיטקטורה מעורבת. פירוש הדבר הוא שמתקנים 

 רצריכים להתמודד עם ארכיטקטורה שבה רשתות ישנות יות

רשתות אתרנט תעשייתיות עובדות זה ו

לצד זה. כאשר לוקחים את המצב הזה 

פיתחנו  Procentec -בחשבון, אנחנו כאן ב

את המוצר באבולוציה הבאה במערכת 

אבחון: מרקורי האקולוגית שלנו, מערכת 

Mercury. 

 :Profibusאבחון רשתות 

כאשר מחברים את המרקיורי לרשת 

Profibus הוא משתמש באותם כלי ,

בכדי לנתח  ProfiTrace -התוכנה כמו ה

את הרשת. מכשיר המרקיורי הוא כלי 

ידידותי וקל מאד לשימוש, והוא משלב את 

כל האלמנטים הנחוצים בכדי ללכוד פגמים 

. כגון תקלות Profibus -ותקלות ברשת ה

, כמו רעשים  Profibusנפוצות ברשתות 

אפיונים שגויים ילכדו במהירות.    ילו השתקפויות, מפלי מתח, בעיות טרמינציה, כתובות כפולות, ניתוקי חוטים ואפ

האפשרות הזאת לזהות במהירות תקלות ונפילות, מביאה לפתרון מהיר גם הוא. מה שמביא לצמצום בהשבתת 

 תהליכים ומתקנים. 

הוא דבר חשוב מאד. בכדי לאסוף את  Profibusבדומה לרשתות אתרנט תעשייתיות, איסוף מידע על רשתות 

 ProfiCore-ללקוחות שיש בידיהם את ה .ProfiTrace -, שהוא חלק של הProfiCore -בהמידע הזה, משתמשים 

יכולים להשתמש בו גם עם המרקיורי. בעזרת האוסילוסקופ המובנה, ניתן ללכוד רעשים, השתקפויות ובעיות 

ופה, ומאידך ( של כל היחידות המחוברות בצורה רצLive Listטרמינציה. ניתן גם להקליט הודעות ורשימת חיים )

 יראה מה מצב הרשת וההתקנה מבלי לעשות שום מטלות מורכבות.צג הרמזור 
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 אבחון רשתות אתרנט תעשייתיות

את המרקיורי לרשת התקשורת אתרנט התעשייתית, המכשיר מייצר מסך כללי של כל היחידות  כאשר מחברים

וכיצד הם מחוברים לרשת, כמו מערך הטופולוגיה. במסך הטופולוגיה ניתן להציג את המערכת בצורת גלקסיה 

(Galaxyאו בצורה עץ היררכית. מידע משמעותי על כל יחידה או חיבור יופיע במסך הטופולוג ) יה על ידי הקשה על

. רשימת היחידות כמו גם רשימת ההתראות Namur NE 107בהתאם לתקן מידע זה נאסף היחידה המבוקשת. 

 (, מה שמאפשר הוצאת דוחות בקלות ולצורך אבחון עתידי.EXCEL)נתמך על ידי  CSVניתנת לייצוא כקובץ 

 

 Profibus -תכונות ה

 עם סטטיסטיקה Profibus DP/PAניטור של רשתות -

 אוסילוסקופ-

 סריקת טופולוגיה-

 (Bar Graphגרף עמודות )-

 דוחות-

 רמזור-
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ת למדי בכלים אחרים. המרקיורי מספק את המידע חיוני לאסוף נתונים על איכות הרשת, אולם פעולה זו מורכב

(. את הכלי הזה ניתן למצוא על לוח הבקרה של Quality Factor) Q-Factorהזה בצורה מאד קלה דרך מסך 

 צורות :  2-ניתן להציג ב Q-Factor -המרקיורי, והוא עובד עם אלגוריתם המשקלל את איכות הרשת. את ה

כתוצאה יחסית של מצב הרשת. מבט כללי  0-100%זים:באוטומציה, או באחובהתאם לתקנים הנהוגים  0-5000

 פשוט יותר ניתן לראות דרך מסך הרמזור. אשר מראה את מצב הרשת באמצעות מצבי הרמזור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

•                                    

•               

•                  

•                  

•                          

•       

•                                     

•              Profibus            

 

 ניטור רשתות תעשייתיותתכונות 

 תצוגת טופולוגיה של הרשת בצורת גלקסיה או עץ-

 לסקירה מלאה אינטראקציות דינמיות-

 Namurחיבור היחידות עם מראה סטטוס מלווה בסמלי -

 מידע על היחידות המחוברות-

 מנגנון לחישוב איכות הרשת-

 רמזור למצב הרשת-

 לוח מחוונים ניתן להגדרה-


