


Ble�èeèe lakiranje!
SIMATIC WinCC

Čustva igrajo pomembno vlogo pri
nakupu avtomobila. Barva pa je eden
izmed pomembnih faktorjev. Za največ-
jo lakirnico avtomobilov, Volkswagen v
Wolfsburgu, to pomeni ciljno usmeritev
"lakiranje brez napak".

Za popolno obvladovanje proce-
sa lakiranja pa je VW stavil na
SIMATIC WinCC ®, S iemensov
učinkovit sistem za nadzor in vi-
zualizacijo procesov. Hitrejše, pre-
prostejše delovanje - na primer, s pri-

kazom vseh mejnih vrednosti v eni
sliki ali z neposrednim dostopom do
procesnih podatkov, kot tudi enos-
tavno vključitev v potek procesa - za-
gotavlja bleščeče rezultate lakiranja.
Za optimiranje in stalni nadzor proce-
sa izdelave skrbi sistem za upravljan-
je in kontrolo proizvodnje SICALIS.

Uspešna podjetja stavijo na gospo-
darnost in zanesl j ivos t SIMATIC
WinCC,  rešitev za nadzor in vizuali-
zacijo procesov v vseh panogah.

Bi tudi Vi radi bleščeči nadzor in vizu-
alizacijo procesov ?

Več informacij najdete na internetu:
www.ad.siemens.de/simatic-wincc

ali  na fax: 01 4746 138 
s pripisom za WinCC

SIMATIC HMI

Trendi, ki jim 
lahko zaupate



Pozdravljeni,

Tokrat smo skupaj na začetku meseca,

mogoče celo na konferenci Avtomati-

zacija v industriji... Barva na zadnji

številki revije se še ni dodobra posuši-

la, ko je število novosti napolnilo novo

številko. Nekatere obljube smo ures-

ničili, druge bodo morale tako po-

čakati na naslednjo številko. 

Tako je tu obljubljena primerjava treh

mikro PLC-jev, na žalost pa se ostali še

testirajo. To namreč ne gre tako, kot bi

poizkušal žemljice ali kaj podobno

slastnega, ampak je potrebno kar

nekaj programiranja, narediti je treba

tudi testno vezje, preizkusiti funkcije priloženih programov (seveda, če so

priloženi), izbrati metodo, ki mora biti za vse približno enaka, pa še potem

nismo čisto sigurni v dobljene rezultate. No ja, fantje pri CPA d.o.o., ki takšnele

krmilnike potrebujejo pri vsakdanjem delu, so se zadeve lotili resno, obenem

pa z veseljem, saj so si lahko ogledali vrsto različnih mikračev, ki je vsak

odličen na določenih funkcijah. 

Ja, ni nam uspelo pripraviti širšega testa, pripravljamo pa prispevek za nasled-

njo številko, kjer bo obdelana še serija drugih treh krmilnikov. Toshibina Alpha

je že v paci, ostali pridejo prav kmalu na vrsto. 

Vsega res nismo naredili, zato pa imamo recimo nova orodja za načrtovanje

programabilnih komponent, zanimiv sistem za radijsko komunikacijo v su-

rovih industrijskih pogojih, sistem za glasovno komunikacijo z merilno opre-

mo, uporaba sistemov LonWorks v medicini, nekaj aplikacij...

Časa nam na žalost trenutno primanjkuje za željeno posodobitev portala, a

tudi tam se je našlo nekaj novosti, a tega ne bomo posebej omenjali. Mogoče le

to, da ob obisku pokukajte še na stran "založba HYDRA". Ni avtomatika, je pa

vseeno zanimivo ... in sproščujoče ... z malce nostalgije ...

Vaš urednik,

Založba: HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@avtomatika.com
tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa
tel.: 041/678-753 

brankob@avtomatika.com

Grafična oprema in filmi:
TTiisskkaarrnnaa  LLeeyykkaamm  dd..oo..oo..,,  MMaarriibboorr

Naslov za dopise:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..

RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA
PP..PP..  55880077,,  11226611  LLjjuubblljjaannaa

Tisk: TTiisskkaarrnnaa  LLeeyykkaamm  dd..oo..oo..,,  MMaarriibboorr

Cena 770000  SSIITT, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO in
DDV sta vključena v ceno. Vse pravice pri-

držane. Ponatis celote ali posameznih delov
je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in
vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotogra-

fije so iz foto-arhiva uredništva revije
Avtomatika. Revija Avtomatika izhaja 11-krat

letno, julij/avgust je dvojna številka.
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Vljudno vas vabimo, da se udeležite
enodnevnega seminarja in se seznanite
z možnostmi izvajanja KVALITETNIH
ter izkoriščanja prednosti in fleksibil-
nosti osebnih računalnikov.  Seminar je
namenjen vsem tehnikom, inženirjem
ter vsem ostalim ki se pri svojem delu
srečujejo z merilno tehniko. Na semi-
narju boste spoznali:

prednosti ki jih  na področju meril-
ne tehnike prinašajo odprte  PXI™/
CompactPCI™  tehnologije
prednosti ki jih prinašajo modularni
instrumenti na osnovi računalnika
kako zmanjšati čas potreben za testi-
ranja proizvodov
kako vključiti umetni vid v merilne
sisteme 

Večina predstavite na seminarju bo
podprtih z zanimivimi  demonstracija-
mi. Seminar nameravamo zaključiti z
odgovori na vaša vprašanja.
Termini: 
10.5.2001 Ljubljana 

11.5.2001 Maribor

Seminar traja predvidoma od 10 do 14
ure. Vse prijave in informacije o semi-
narju dobite na:

National Instruments d.o.o.
Kosovelova 15
SI-3000 CELJE
Tel: 03 425 4200
Fax: 03 544 3510
e-mail: irma.krajnc@ni.com

inet: www.ni.com/slovenia

Modularni seminar o merilni tehniki
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OPREMA IN ELEMENTI ZA PROIZVODNJO
ELEKTRONIKE
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OPREMA IN ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO
Unitronics WEB ................................................................... 13
Frekvenčni pretvorniki ACS 600 ........................................ 15
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razdalje do 3m .................................................................... 19
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Merilniki plinov ................................................................. 32

ORODJA ZA RAZVOJ ELEKTRONIKE
Orodja za delo s programabilno logiko .......................... 42

MERILNE TEHNIKE IN OPREMA
Analiza kakovosti napetosti po SIST EN 50160 ............ 45

NADZOR IN VODENJE
Preactor - interaktivna podpora planerju 
pri razvrščanju opravil II.del ............................................. 39
Cybro in Integra BM .......................................................... 33

CAD/CAM/CAE SISTEMI
EDWin - programski paket za načrtovanje TIV III. del .... 44

ANALIZA KAKOVOSTI NAPETOSTI
Juri Kos stran 45
S sprejemom standarda EN 50160 (oz. SIST EN 50160, kot ga
imenujemo v pri nas privzeti različici)
je CENELEC postavil predvsem osno-
vo za vrednotenje kakovosti elek-
trične napetosti, oz. kot je bolje reči,
kakovosti električne energije. Pred
tem je le malokdo o električni energi-
ji razmišljal kot o tržnem blagu, bila
je nekaj nujno potrebnega in skoraj-
da že samo po sebi umevnega.
Deregulacija trga električne energije
pa je postavila zahtevo po poj-
movanju le te kot tržnem blagu, ki ga lahko kupujemo na več različnih
koncih (pri neposrednem proizvajalcu, torej elektrarni, ali pa pri trgov-
cu) in prodajamo vsakomur, ki jo pač hoče od nas kupiti. Kot vsako
blago pa mora tudi električne energija imeti svojo ceno, ki naj bo tudi
v tem primeru seveda odvisna od njene kakovosti. Prav pri vrednoten-
ju le-te je prvi velik korak naredil prav standard SIST EN 50160.

PRAKTIČNA UPORABA IN PRIMERJAVA MIKRO 
KRMILNIKOV
Marko Pribošek in Jože Košir - COX stran 26
Prispevek se navezuje na članek Branka Badrljice v 10. številki
revije Avtomatike, kjer se je avtor lotil
enostavne aplikacije z mikro krmil-
nikom - Logo!. Tokrat pričujoči pri-
spevek na grobo našteva nekaj lanos-
ti mini krmilnikov različnih proizvajal-
cev in primer uporabe v nekoliko za-

htevnejši
aplikaciji
z upora-
bo analognega vhoda, kjer izkoris-
timo njegove zmožnosti skoraj do
konca. 
V nadaljevanju si bomo ogledali še
nekaj izdelkov v tem razredu
(Alpha, MicroArt,...).(HMI).

Kazalo vsebine
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AVTOMATIKA

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 sve-
tovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:

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

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

Tomaž Lasič, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksi-
bilne avtomatizacije v podjetju ABB d.o.o., Tel: (1) 5875
480
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in
instrumentacije.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: 
tomaz.lasic@si.abb.com

ROBOTIKA

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

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

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

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE

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

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

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

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE IND. PROCESOV

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje
nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojs-
ka tehnika)

MERITVE NIVOJEV

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

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV

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

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV  - SERVO POGONI

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.

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

VISJI NIVOJI VODENJA

Strokovnjaki svetujejo
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INFORMACIJE - Sejemske dejavnosti

Informacije: STEP d.o.o., Maribor, 02/2510-671 (Boris Štuhec)

SEJEM ENERGETIKA
Maribor (sejmišče pri dvorani Tabor), 15. do 18. maj 2001

Mariborsko podjetje za organizacijo sej-
mov Step, pripravlja v letošnjem maju že
deseto, jubilejno prireditev s področja
energetike z imenom Energetika. Gre
za edino specializirano prireditev s tega
področja tako v Sloveniji kot tudi v
širšem prostoru Alpe - Jadran. Na sejmu
se bo predstavilo več kot 300 podjetij iz
Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške, pa
tudi Obrtna in Gospodarska zbornica
Slovenije na skupno 10.400m2 pokritih
razstavnih površin ter na 650m2 zunan-
jega razstavnega prostora.

Poleg pestrega
razstavnega pro-
grama obiskoval-
c e č a k a p e s t e r
program sprem-
ljajočih strokov-
nih obsejemskih
prireditev med
kater imi lahko
omenimo zelo za-
nimivo državno
prvenstvo krovcev in kleparjev, na kate-
rem bodo svoja znanja pri pokrivanju
streh prikazali najboljši slovenski krovci
in kleparji ter že tradicionalni strokovni
posvet z naslovom "Komunalna energeti-
ka", ki ga prireja Univerza v Mariboru - Fa-

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

...with Automation to the
contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com

Naročite se 
na revijo 
AVTOMATIKA!

V prednaročilu 
je ceneje!

Info: 01/5428-570

kulteta za elektrotehniko, informatiko in
računalništvo.

Organizatorji priča-
kujejo v štirih se-
jemskih dneh ok-
rog 30.000 obisko-
valcev, ki si bodo
na sejmu lahko og-
ledali najnovejšo
ponudbo naprav za
ogrevanje, hlajenje,
prezračevanje, plin-
ske, vodovodne in
električne instalaci-

je, najnovejše izdelke s področja gradbe-
ništva, kot tudi sodobne električne in
elektronske naprave. Prav tako bodo
svoje izdelke predstavili ponudniki
orodij za potrebe na področju energeti-
ke. A
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INFORMACIJE - Elementi za avtomatizacijo

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana

TIRISTORJI ZA TOKOVE DO 1800A

Informacije: Tipteh d.o.o., Ljubljana

Labview na Linuxu

Ponudba tiristorskih sklopov pri nas je
že kar zadovoljiva. Priznani svetovni
proizvajalci ponujajo različne proizvode,
toda le redki nudijo tudi izdelke za regu-
lacijo velikih moči. Eden od takšnih je

firma EUROTHERM iz Velike Britanije, ki
proizvaja najrazličnejše tiristorske sklo-
pe, med njimi tudi trifazni tiristorski
sklop TC3001 za tokove do 1800A. Tiris-
torski sklopi za tokove od 25A do 1000A
so narejeni kot enotna naprava v enem

ohišju, medtem ko je pri sklopih za toko-
ve od 1000A do 1800A elektronska regu-
lacija ločena od močnostnega dela. Z nji-
mi lahko reguliramo moč ohmskih in in-
duktivnih bremen ter transformatorjev.

Pri večjih tokovih je
napravi dodan eden
ali več ventilatorjev,
ki skrbijo za izdatne-
jše odvajanje toplo-
te.
Analogni vhodi za
spreminjanje moči
imajo vhodno upor-
nost 100 kΩ in so
lahko:  

napetostni:  0-5V,
1-5V, 0-10V ali 2-10V 

tokovni: 0-20 mA,
4-20mA ali 

logični: 5V, 10V,
20mA (>50% ON,
<25% OFF) 
Tiristor pozna več
načinov delovanja:
vklapljanje/izklap-
ljanje pri prehodu
skozi nič ('Zero Cro-
ssing'), regulacija
moči z rezanjem pe-
riode ('Phase An-
gle') ali z izpuščan-

jem celotnih period. Izberemo način, ki
najbolj ustreza pogojem regulacije v
konkretnem primeru. Tiristorski sklop
ima še veliko drugih funkcij, ki služijo
bolj učinkoviti regulaciji moči in prikazu
stanja bremena. A

Mogoče niste vedeli, a National Instru-
ments ponuja Labview programje tudi v

verziji za Linux ! National navaja, da so se
za to odločili zaradi Linuxove kakovosti

in odprtosti. Pričakujejo, da bo
Linux pomenil vse več in več v
svetu merilne tehnike in avto-
matizacije, zasnovanem na
osebnih računalnikih. V tem
trenutku ponujajo krmilnike
za GPIB vodilo, in VXI/ VME
vodilo. Več o tem lahko najde-
te na:
http://www.ni.com/linux/

lin_lv.htm



INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo

Informacije: Robomat d.o.o.

PIC16C433 - novi Microchipov
mikrokontroler za industrijo

HTE d.o.o. LJUBLJANAHTE d.o.o. LJUBLJANA

HTE d.o.o. Poslovalnica MariborHTE d.o.o. Poslovalnica Maribor

JAMICON
ELEKTROLITSKI KONDENZATORJI VSEH VRST
VENTILATORJI (12V DC, 220V AC) - (TUDI S
KROGLIČNIMI LEŽAJI!)

l

l

KATUN

PIERGIACOMIPIERGIACOMI

KATUN

Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov
Prenosni odsesovalnik za čiščenje
električnih vezij in sklopov

Kakovostno orodje za elektronikoKakovostno orodje za elektroniko

Kakovostni in zanesljivi multimetriKakovostni in zanesljivi multimetri

Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave
Univerzalni multimetri z in brez
serijske povezave

EZ DIGITALEZ DIGITAL

METEXMETEX

KATUN - NOVO!
PRENOSNI SERVISNI ODSESOVALNIK ZA
UČINKOVITO ČIŠČENJE!
POLNI IN PRAZNI KOVČKI ZA ORODJE (Z
VLOŽKI PO IZBIRI)
ORODJE IN PRIBOR

l

l

l

SAURO
VRSTNE SPONKE - VIJAČNE ZA TISKANA
VEZJA
VRSTNE SPONKE - RAZSTAVLJIVE (M-TIV/
Ž-KABEL)
OHIŠJA ZA NA LETEV

l

l

l

3M
OPTIČNI KONEKTORJI IN PRIBOR
KOVČKI ZA MONTAŽO OPTIČNIH
KONEKTORJEV
LEPILNI TRAKOVI
OZNAČEVALCI ZA KABLE

l

l

l

l

EZ DIGITAL (GoldStar)
DIGITALNI MULTIMETRI
STABILIZIRANI USMERNIKI (3/5A - 30/50V)
OSCILOSKOPI (ANALOGNI, READOUT,
DIGITALNI)
FUNKCIJSKI GENERATORJI
ŠTEVCI FREKVENCE

l

l

l

l

l

METEX
DIGITALNI MULTIMETRI (TUDI Z RS-232
KOMUNIKACIJO)
DIGITALNI OSCILOSKOP - ROČNI DG
SCOPE 20MHz - UGODNA PONUDBA:

l

l

170.920,89 SIT Z DDV

PIERGIACOMI
ŠČIPALKE, PRIJEMALKE, PINCETE IN
ORODJA ZA SNEMANJE IZOLACIJE
(PO UGODNIH CENAH)

l

OLFA - NOVO!
OLFA NOŽI, ŠKARJE, ŽAGICE ZA REZANJE
PAPIRJA, LESA, BLAGA, PLOČEVINE, IZOLA-
CIJSKIH MATERIALOV, ITD...

l

XELTEK -

l

l

l

l

l

NOVO!

SUPERPRO/2000
(NOVO!)
(NOVO!)

PROGRAMATORJI (ZA PLD, EPROM,
EEPROM, MIKROKONTROLERJE, ...), VSI
PRENOSLJIVI (S PRIKLJUČKOM NA
PARALELNI PORT)

SUPERPRO Z
SUPERPRO F
SUPERPRO XL
SUPERPRO III

ADAPTERJI ZA RAZLIČNA OHIŠJA NA
ZALOGI OZ. PO NAROLIKU

l

l

SAMOSTOJNI UNIVERZALNI PROGRA-
MATOR

Roška cesta 19 1000 LJUBLJANA Tel.: 01/2301-178, 01/2301-101 Fax: 01/2301-234ll l

Koroška cesta 11 2000 Maribor Tel.: 02/2297-280 Fax: 02/2510-140ll l

Rezila za vsako rabo!Rezila za vsako rabo!

NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!NOVO! Univerzalni samostojni programator SUPERPRO 2000!

OLFAOLFA

XELTEKXELTEK

TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO Z ELEMENTI IN OPREMO ZA PROFESIONALNO
ELEKTRONIKO, ELEKTRONSKIMI KOMPONENTAMI, MERILNIMI INŠTRUMENTI,
ORODJI ZA ELEKTRONIKO, RAZLIČNIMI KABLI, OPTIKO, ...

Novi Micro-
chipov mik-
rokontroler
pod imenom
P I C 16 C 4 3 3
vsebuje nov
serijski vmes-
nik (LIN), pr-
edviden za
delo v elektri-
čno neprijaz-
nih okoljih,
saj poteka ko-
m u n i k a c i j a
pri napetost-
nih nivojih
18 V in toko-
vih do 40 mA. PIC16C433 vsebuje 4-kanalni A/SD pretvornik in
8-bitni števec/timer, do 2 k besed OTP programskega pomnilni-
ka, 128 bytov podatkovnega SRAM pomnilnika. Vse skupaj je v
majhnem 18-pinskem ohišju. A

Informacije: WW Engineering., Maribor

Terminal Services for InTouch 7.1. 

Terminal Services for InTouch
7.1. - nova verzija programske-
ga orodja InTouch 7.1, prireje-
na tudi za delovanje v termi-
nalskem okolju Windows
2000 ('Thin-clients'). Wonder-
ware je znova prvi na svetu, ki
ponuja svoj paradni produkt
InTouch v verziji za "Windows Terminal Services". Izreden uspeh
tega produkta v Ameriki ni naključen! Preverite vse prednosti ki
jih nudi InTouch 7.1 za TS na naših spletnih straneh!

Terminal Services for InTouch
- vizualizacija za TS InTouch v
terminalskem okolju popolno-
ma izkoristi vse prednosti po-
polnega strežnik/odjemalec
sistema. 
Sam program je instaliran sa-
mo na strežniku, vsi odjemalci
(klienti) pa so popolnoma "thin" in zaganjajo aplikacijo(e) preko
strežnika. Enostavno vzdrževanje aplikacij na enem mestu, cen-
tralni razvoj aplikacij, izkoriščanje obstoječe strojne opreme (kli-
enti so lahko že obstoječi PC-ji z Windows 3.11, 95, 98 !) so samo
nekatere prednosti Terminal Services for InTouch. Ves sistem
preverjanja kompetenc posameznih klientov (security), redun-
danca, dostop do strežnika iz oddaljenih mest (notesniki), se kon-
figirira na strežniku (Windows 2000 Server). Cenovno zelo
ugodna rešitev za strežnik/odjemalec arhitekture v vseh pod-
jetjih! A

8 12/2001



INFORMACIJE - Oprema za laboratorij

Generator signalov FG-7002C
Informacije: HTE d.o.o. Ljubljana

AVTOMATIKA 912/2001

Za hobiste in vse tiste, ki pri delu potre-
bujejo elektronska orodja a jih niso
pripravljeni plačevati po normalnih ce-
nah bi znal biti zanimiv signalni genera-
tor podjetja EZ digital pod oznako FG-
7002C. Uporaben je kot funkcijski gene-
rator (pravokotnik, sinusni, trikotni, ža-
gasti signal, nastavitev DC odmika...).

Generator lahko generira signal s frek-
vencami od 0.02Hz do 2 MHz v sedmih
obsegih. Deklarirana frekvenčna natan-
čnost je +/-5% v vseh obsegih, kar je razu-
mljivo glede na to, da frekvenco nasta-
vite kar z navadnim potenciometrom.
To je seveda cenovni kompromis, zato pa
ima generator močan izhod. Na 50 Ohm-
skem bremenu lahko doseže signal veli-
kosti do 10 Vp-p, pri odprtih sponkah pa
20 Vp-p, kar pomeni, da ima izhod 50
Ohmsko impedanco. Na  izhodu lahko

uravnavamo velikost signala preko aten-
uatorja v mejah 20 dB.
Na voljo vam je tudi "sweep" funkcija, kar
pomeni premikanje izhodne frekvence v
ritmu nizke frekvence . Frekvenčni "hod"
lahko uravnavate v razmerju od 1:1 do
100:1 in frekvenco pomika od 0.5 Hz do
50 Hz. Če vam to ne ustreza, lahko za

odmik izhodne frekvence uporabite zu-
nanji signal preko posebnega vhoda.
Vdelan je tudi frekvencmeter za nadzor
izhodne frekvence. Ta ima 6-mestni
prikaz in poleg frekvence lahko kaže tudi
različne čase. Frekvencmeter ima pose-
ben vhod, tako da z njim lahko opazujete
tudi kak zunanji signal. Najvišji doseg
frekvencmetra je 10 MHz. Skratka, kup
orodij v eni škatli za tiste, ki potrebujejo
soliden a poceni inštrument in nimajo
kakih posebno visokih zahtev. A
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INFORMACIJE - Brezprekinitveno napajanje

Informacije: Društvo avtomatikov Slovenije d.o.o., Maribor

PX 15 - Datacom UPS 
z možnostjo neomejenega časa avtonomije

vedski proizvajalec brezprekini-
tvenih napajanj Powerbox, nam
s svojo novo serijo PX 15 pred-
stavlja tehnično visoko dovrše-

ne brezprekinitvene napajalnike, namen-
jene napravam v računalniških mrežah,
telekomunikacijah in procesni tehniki.
UPS-i so izdelani v Line-Interaktivni teh-
nologiji, z odlično regulacijo napetosti in
so na voljo z močmi 500, 700, 1100, 1500,
2300 in 3200 VA.

Ščitene naprave nam napajajo s popolno-
ma čistim sinusom, ne glede na način
delovanja, kar je zelo pomembno pri na-
pravah, ki ne delujejo s simuliranim sinu-
som. Klasifikacija napajalnika glede nači-
na delovanja je VI po standardu EN
50091-3 (IEC 62040-3). Poleg odličnih
tehničnih lastnosti velja omeniti tudi
obliko ohišja. 

UPS-e la-
hko upo-
rabimo v
ležečem
ali stoje-
čem po-
l o ž a j u ,
v g r a d i -
mo jih la-
hko v 19"
in 23" Ra-

ck ohišja, lahko pa jih pritrdimo tudi na
steno. Za vsako od teh možnosti so nam
na voljo ustrezni nosilci. Z velikostjo
samo 2HE in 38 cm globine se uvršča
med najmanjše naprave na tržišču.

Omeniti velja tudi tehnologijo hitrega
polnjenja baterij, ki v povezavi z inteli-
gentnim Managementom baterij skrbi za
njihovo dolgo življensko dobo. Napajal-
nik samodejno nadzoruje stanje baterij
in nam v primeru okvare ali oslabelosti
le-teh to takoj javi. Zelo pomemben je
tudi preklopni čas med normalnim in
baterijskim načinom delovanja, ki pri teh
napajalnikih znaša samo 1,8 ms.

Napajalniku lahko dodajamo dodatne
baterijske module in mu tako podaljšuje-
mo čas avtonomije glede na svoje
potrebe. Čas polnjenja praznih baterij se
ne poveča, ker ima vsak baterijski modul
svoj polnilec baterij in napajalnik je hitro
pripravljen na naslednji izpad električne
energije.

Napajalnik je opremljen z vodilom za
SNMP kartico in RS 232 vmesnikom v
kombinaciji z relejskim izhodom. Vsake-
mu napajalniku je dodana profesionalna
nadzorna programska oprema LanChute,
ki podpira vse operacijske sisteme.

Š

Osnovni tehnični podatki:

Moči napajalnikov: 500 - 3200 VA
Avtonomija pri 100% obremenitvi: 7 min.
pri 50% obremenitvi: 15 min.
Podaljšanje avtonomije: z dodajanjem baterijskih modulov
Vhodna napetost: 150 - 290 VAC (področje za normalno 

delovanje)
Izhodna napetost: 210 - 250 VAC, 215/225/235 VAC v 

baterijskem načinu delovanja
(nastavljivo)

Oblika izhodne napetosti: čisti sinus
Preklopni čas na baterijo: 1,8 ms
Test baterij: samodejni periodični
Dimenzije (mm): 432x89x381, 432x134x381 pri 

2.3k in 3.2k

A

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

Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

d.o.o., Novo mesto
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Informacije: Just d.o.o., Ljubljana

SIEI  ARTDrive G 
vektorski VVVF pretvornik

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Novi frekvenčni pretvorniki podjetja SIEI

Prihajajoča pomlad je prinesla
tudi novo družino frekvenčnih
pretvornikov AGy. Za SIEI to
pomeni pravo malo revolucijo,

saj je prvič čutiti premik v ideologiji
proizvodnje. Ker so dosedaj dajali po-
udarek predvsem specifičnim aplikaci-
jam kot so: dvigala, servoregulacija, pozi-
cioniranje predvsem zelo hitrih aplikacij,
je družina AGy predvsem splošno upora-
ben frekvenčni regulator z vektorsko ko-
ntrolo momenta. Serija AGy ne zamenju-
je nobene družine pretvornikov ampak
ihaja kot manjkajoči - dolgo pričakovani
člen v paleti frekvenčnih pretvornikov
podjetja SIEI.
Obenem je tudi trda kost za konkurenco,
katera pri pogledu na cene najprej po-
misli na napako pri valuti (DEM - EURO).

Serijo AGy sestavljajo pretvorniki moči
od 5,5 kW do 55 kW. Pod 5,5 kW je
področje pokrito z izdelki družine QUIX,
nad 55 kW pa z najzmogljivejšo serijo
AVy. Pogled v notranjost nam razkrije, da
je kot glavni procesor uporabljen isti
DSP procesor kot v seriji AVy. V celotni
družini je regulacijska kartica ista, kar je
velika prednost pri morebitnih popravil-
ih. Napajalne kartice so tri is sicer PF33-
2 za moči 5,5 in 7,5 kW, PF33-3 za moči
11 in 15 kW ter PF33-4 za moči 22, 30, 37,
45 in 55 kW.
Tastatura je pri vseh pretvornikih enaka
kot tudi opcijska kartica za priklop enko-
derja. Izhodni modul IGBT (Insulated
Gate Bipolar Transistor) je priklopljen le
preko konektorjev in tako zamenljiv brez
spajkanja. Pravzaprav za raziskovanje
notranjosti potrebujemo le srednjevelik
križni izvijač, saj so vsi vijaki enaki. IGBT
modul je sicer vrhunski izdelek proizva-
jalca SEMIKRON. Za razliko od konku-
rence je zaviralna enota vgrajena pri
vseh pretvornikih do moči 55 kW.

Po podatkih SIEI je pretvornik zaščiten
proti medfaznem stiku kot tudi proti
kratkem stiku proti zemlji na izhodu.
Prav tako je dovoljeno vklapljati in izkla-
pljati motor na pretvornik med obrato-
vanjem. Pretvornik ima tudi pretokovno
zaščito in prenapetostno ter podnape-
tostno zaščito.
Pretvornik  AGy je mogoče nadzirati na
tri načine:

preko vgrajenih vhodov in izhodov 
preko posluževalnega terminala
preko vgrajene serijske linije RS485

Frekvenčni pretvornik lahko deluje v
odprti zanki, ali z uporabo dodatnega
modula za priklop enkoderja v zaprti
zanki.
Opis vgrajenih vhodov in izhodov:

3 x analogni vhod
napetostna kontrola hitrosti REF-V

-10 .. 10 V
tokovna kontrola hitrosti     REF-I

0 .. 20 mA (4 .. 20 mA)
prostonastavljivi napetostni vhod
AUX-V 0 .. 10 V
1 x analogni izhod
prostonastavljivi napetostni izhod  
0 .. 10 V

S

Osnovna shema priklopa frekvenčnega regulatorja serije AGy
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AVTOMATIKA ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Novi frekvenčni pretvorniki podjetja SIEI

8 x digitalni vhod
trije fiksni vhodi ( External fault, Run,
Reverse)
pet prostonastavljivih vhodov
4 x digitalni izhod
2 relejska izhoda (en fiksen kot alarm
in en prostonastavljiv)
2 prostonastavljiva tranzistorska izho-
da - open collector  50V / 50mA
Napetosti za uporabnika na sponkah:
+24V  300mA
+10V    50mA
-10V     50mA
Vhod za enkoder (na opcijski kartici
ENC)
napajanje enkoderja 24V
vhod iz enkoderja 5V, dva kanala brez
ničelnega signala
največja hitrost signala 50 kHz

Parametri omogočajo ogromno možno-
sti (pravzaprav je že težko najti aplikaci-
jo, ki ni izvedljiva).
Omenimo le nekatere:

vgrajeni PID regulator z veliko
možnosti nastavitev
DC zaviranje z motorjem pri zagonu
in ustavljanju
dinamični nazor zaviralnega upora in
motorja
autotuning motorja pri ustavljenem

motorju
nastavljiva V/F karakteristika delovanja
nastavljivo pojačanje momenta pri
nizkih vrtljajih
S - krivulja z nastavljivimi prehodi in
strminami
nastavljiva preklopna frekvenca PWM
izhoda do neverjetnih 18 kHz

Vgrajena serijska RS485 linija omogoča:

povezavo do 32 pretvornikov skupaj
kjer eden postane master pretvornik
in nastavitev poteka preko enega pre-
tvornika ali dodatnega LCD terminala
QUIX-REM
programiranje vseh parametrov pre-
ko Windows programa na PC-ju
nadzor in krmiljenje pretvornika z
uporabo odprtega in pojasnjenega
protokola SLINK 3

Pohvalimo lahko enostavnost uporabe
pretvornika AGy. Prav tako je pohvalna
združljivost EMC filtrov, zaviralnih upo-
rov in dušilk ostalih serij AVy in AFy. Skr-
bno izbrani in testirani sestavni elemen-
ti, strojna izdelava in računalniško testi-
ranje ter vrhunsko oblikovana zunanjost
zaokrožujejo novo serijo AGy in ji napo-
vedujejo uspešno pot navzgor. Prav-
zaprav se tudi sam sprašujem kaj sploh še
ostaja velikim? 

Priključitvena shema frekvenčnega regulatorja serije AGy

A
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INFORMACIJE - UNITRONICS  WEB

NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE

CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO

AVTOMATIZACIJE
PROCESOV IN

POGONSKE TEHNIKE

na področju

STANDARDNI FREKVENČNI
PRETVORNIKI IN ELEKTROMOTORJI
VEDNO NA ZALOGI.

POOBLAŠČEN SERVIS
ZA SIEMENS.

TEHNOLOŠKO OPTIMALNE,
ENERGETSKO VARČNE IN
CENOVNO UGODNE REŠITVE.

http://www.kevik.si

franci.keber@kevik.si

Naselje heroja Maroka 18 8290 Sevnica
Tel. (07)81 60 860 Fax:     (07)81 60 870

Kontaktna oseba: Franci Keber
( )

Informacije: Damjan Hajsek, Tipteh d.o.o., Ljubljana

Unitronics WEB
Upravljanje in nadziranje s pomočjo Internet povezav

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

VSE V ENEM!
VSE V ENEM!

a vse tiste, ki ste zgrešili prejšnji
dve številki, kjer sem podrobne-
je opisal OPLC module M90,
bomo na kratko ponovili. M90

moduli so v katerih je združen krmilnik,
prikazovalnik in tipkovnica. Na voljo je
več različnih modelov; odvisno od tega
kaj kdo potrebuje. Na voljo je model z
digitalnimi vhodi in izhodi, model z
analognimi vhodi in izhodi, prav tako
tudi model z digitalnimi in analognimi
vhodi ter izhodi. Razlika med modeli je
tudi v tem koliko je lahko program dolg,
večinoma so vsi modeli takšni, da lahko
vanj prenesemo 2048 besed dolg pro-
gram. Na vsak modul lahko priključimo
tudi razširitvene module. Ti moduli so
lahko z analognimi vhodi in izhodi, ali
digitalnimi vhodi in izhodi. Obstaja pa
tudi razširitveni modul, za direktno
priključitev na PT100. Module M90 lahko
tudi povežemo v CAN mrežo, prav tako
pa lahko pošiljamo in sprejemamo SMS
sporočila.
Torej v prejšnji številki smo napisali
nekaj na kratko o možnosti priključitve
M90 na svetovni splet. V tej številki pa
bomo napisali nekaj več o tem. 
V sedanjem času, ko je na splet priključe-
nih vedno več računalnikov in ko iz sple-
ta dobimo vedno več informacij, imamo
možnost spremljati in vnašati spremen-
ljivke, ki prihajajo iz našega M90 OPLC-ja. 
Tako boste lahko daleč stran od vašega
podjetja preko spleta spremljali dogajan-
je proizvodnega procesa.

Priključitev na splet nam omogoča mo-
dul, ki se imenuje WeBox. To je Unitro-
nicsova zadeva, ki omogoča komunikaci-
jo OPLC-ja s spletom. WeBox je neke vrs-
te mostič, ki omogoča komunikacijo M90
s spletom. Je samostojen modul, za kate-
rega ne potrebujemo nekega expertnega
znanja pri priključitvi in nastavitvah. We-
Box ima svoj IP naslov. Do WeBoxa lahko
dostopamo s katerimkoli spletnim brs-
kalnikom. Lahko ga uporabljamo v pove-
zavi z že obstoječimi spletnimi stranmi,
ali pa kot samostoječega s svojimi stran-
mi. 
Vse novejše mrežne povezave so sestav-
ljene iz več nivojev, tako je tudi pri tej
povezavi OPLC-ja s spletom. 
Prvi nivo je fizični nivo kjer strojna in
mrežna oprema omogoča komunikacijo.
Drugi nivo je nivo protokola, to je jezik s
katerim naprava komunicira (TCP/IP).
Tretji nivo je nivo kjer programska opre-
ma omogoča dostop brskalnika do
OPLC-ja
Povedati je potrebno tudi to, kadar govo-
rimo o spletu, da je tukaj predvsem po-
membna varnost in da so v Unitronicsu
poskrbeli tudi za dobro varnost po-
datkov.  Predvsem z današnjo tehnologijo
ščitenja podatkov, z gesli, kodiranjem,
itd.
Pri vsej tej zadevi se srečamo tudi z po-
žarnim zidom, ki določa pravice posa-
meznim uporabnikom, blokira določene
informacije in jim onemogoča dostop do
naše mreže oziroma preprečuje, da bi

nekatere in-
formacije šle
iz našega om-
režja v sveto-
vni splet. Do-
ločajo lahko
tudi različ-
nim uporab-
nikom dovo-
ljenja za upo-
rabo različ-
nih funkcij,
kar je pač od-
visno od av-
torizacije po-
sameznika .
Vse te tehno-
logije upora-
blja tudi naš

Z
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AVTOMATIKA INFORMACIJE - Oprema za proizvodnjo elektronike

Informacije: LPKF d.o.o., Bojan Zalar dipl.ing., 04/2013-806, bojan.zalar@lpkf.si

OPREMA ZA URESNIČEVANJE IDEJOPLC, ki je priključen na splet. Pomemb-
na informacija za nas pa je tudi, da lahko
povežemo M90 OPLC-je v CAN mrežo. To
je 63 modulov M90 skupaj in prav vsa-
kega od teh modulov lahko spremljamo
na spletu.
M90 priključen v CAN mrežo ima mož-
nost prenosa 1Mbit/s pri dolžini kabla 25
m, vendar se hitrost prenosa z dolžino
kabla manjša. Pri razdalji nad 500 m, pa
moramo poskrbeti za dodatno napajanje
mreže. Za CAN mrežo uporabimo kabel,
ki ima prepletene žice, na začetku in
koncu, pa moramo ohmsko zaključiti
mrežo z upori. Pri priključitvi pa mo-
ramo biti predvsem pazljivi na to, da
ozemljimo samo en konec mreže.
Vsekakor različne povezave in ogromno
možnosti priključitve  M90 v mrežo, nam
omogočajo, da najdemo rešitev tudi za
najbolj zahtevnega uporabnika.

Več informacij o M90 OPLC-ju lahko do-
bite na spletni strani Unitronicsa, kjer je
primer dvigala, ki ga lahko krmilite kar
preko spletne strani in kjer lahko tudi sa-
mi preizkusite, kako to deluje (www.uni-

tronics.com). A

enehna miniaturizacija v sve-
tu elektronike postavlja proiz-
vajalce tiskanih vezij pred hu-
do preizkušnjo. Lep primer so

proizvajalci večplastnih tiskanih vezij za
mobilno telefonijo, ki morajo biti sposo-
bni hitro in poceni izdelati velike koli-
čine tiskanih vezij, na katerih mikropo-
vezave med plastmi bakra ne dosegajo
niti premera 100 mikrometrov. Pri teh
dimenzijah mehanska orodja popolnoma
odpovedo, zato  v LPKF  že od
začetka leta 1999 intenzivno
razvijajo lasersko napravo Mic-
roline Drill 600 za vrtanje slepih
mikropovezav v večplastnih tis-
kanih vezjih. Medtem ko se
nemški partner ukvarja z inte-
gracijo celotnega sistema in tr-
ženjem, v LPKF d.o.o. razvijajo
optimiziran ultraviolični laser, s
katerim je mogoče v eni sekun-
di izvrtati tudi do tristo slepih

mikropovezav! 
LPKF z razvojem Microline Drill

600 cilja na svetovni vrh visoke tehnolo-
gije, kjer konkurira tehnološkim gigant-
om kot je japonski Mitsubishi. Vendar pa,
kot pravi vodja projekta v LPKF d.o.o., dr.
Boštjan Podobnik: ''Že od Davida in Gol-
jata naprej je znano, da tudi majhni lahko
uspejo. Veliki sistemi imajo številne pre-
dnosti. Naša prednost je v tem, da se brez
neskončnih sestankov in potovanja pa-
pirjev po podjetju sem in tja sproti prila-
gajamo razvoju tehnologije in razmeram

N

Slika 1: Mikropovezave med plastmi bakra na
tiskanem vezju (< 100 mikrometrov)
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AVTOMATIKAINFORMACIJE - TEHNOLOGIJA ELEKTRONIKE PRIHODNOSTI

Informacije: ABB d.o.o., Ljubljana

Frekvenčni pretvorniki ACS 160
ACS 160 je najnovejši član družine Comp-ACTM
ABB frekvenčnih pretvornikov manjših moči.
Frekvenčnik je robustne konstrukcije z veliko nači-
nov montaže. Dobavljiv je lahko v paketu z novim
ali obnovljenim motorjem. V primeru, da že imamo
motor ga monti-
ramo neposred-
no na obstoječi
motor ali na ste-
no.
Kompaktni frek-
venčni pretvor-
niki ACS 160 po-
krivajo področje
moči 0,55 - 2,2
kW in ustrezajo
zahtevam zaščite
IP65. Poleg vseh
značilnosti družine Comp-ACTM  ABB frekvenčnih
pretvornikov ima še dodatne možnosti in nove pro-
gramske nastavitve vključno s pozicionirnim ma-
crom. 
Glavna prednost je gotovo možnost pritrditve frek-
venčnika direktno na standardni motor, ki ga lahko
imamo v zahtevnem industrijskem okolju. A

na trgu. Tudi z našim trenutnim
''bestsellerjem'', laserskim sistem-
om za izdelovanje šablon za mi-
kroelektronsko industrijo, smo
uspešni prav zaradi nenehnega
izboljševanja naprave.'' 
Tržne raziskave kažejo, da je bilo
leta 2000 na svetu le okoli 400
laserskih naprav za vrtanje mik-
ropovezav, leta 2005 pa naj bi jih
bilo že več kot 5000. V Evropi se
tržišče šele prebuja, na Daljnem
Vzhodu, kjer izdelajo večino po-
trošniške elektronike, pa je zani-
manje za Microline Drill 600 ze-
lo veliko. Zaradi visoke prodajne
cene tovrstnih laserskih naprav
bi bili v LPKF zadovoljni že z ne-
kajodstotnim deležem tega trga.
Po dveh letih trdega razvojnega
dela je zato naročilo prvih pet-
indvajsetih laserjev za leto 2001

za LPKF d.o.o. lepa spodbuda za naprej.  
Ponudbo podjetja LPKF d.o.o. zokrožuje oprema za prototipno izdelavo
večslojnih tiskanih vezij, opremljanje s komponentami fine-pitch in BGA,
vpenjanje in lasersko izdelavo šablon, lasersko mikrostrukturiranje in vrta-
nje. Več informacij je na voljo na internet naslovu www.lpkf.si, ali na naslo-
vu podjetja: LPKF d.o.o., Planina 3, Kranj.

Slika 2: Stroj za lasersko vrtanje mikro-
povezav (Microline Drill 600)

A
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Oprema in elementi za proizvodnjo elektronike - Folijske tipkovnice EGRA

Informacije: EGRA d.o.o., Koper

Folijske tipkovnice

Na osnovi dolgoletnih izkušenj in sodobne tehnologije vam
podjetje EGRA nudi razvoj, oblikovanje, prototipno in se-
rijsko proizvodnjo visokokakovostnih folijskih tipkovnic.
Vsakemu naročniku zagotavljajo optimalne in cenovno pri-

vlačne izvedbene rešitve:  folijskih tipkovnic  folijskih lic  fo-
lijskih napisnih lic  prekrivnih folij

N
Na osnovi dolgoletnih izkušenj in sodob-
ne tehnologije nudi podjetje EGRA
razvoj, oblikovanje ter prototipno in se-
rijsko proizvodnjo visokokakovostnih
folijskih tipkovnic.

Vsakemu naročniku zagotavljajo opti-
malne in cenovno privlačne izvedbene
rešitve:

folijskih tipkovnic
folijskih lic
folijskih napisnih lic
prekrivnih folij

Aplikacija
zaradi vsestranske uporabnosti, izved-
benih raznolikosti, mehanske in kemične
obstojnosti, sodobne oblike ter zaneslji-
vega delovanja, so folijske tipkovnice ne-
pogrešljiv element v sodobni elektroteh-
niki.  
Vse naštete lastnosti z dolgoletnimi izku-
šnjami in vgrajenimi najsodobnejšimi
materiali, zagotavljajo visoko kakovostni
proizvod za aplikacije na napravah za:

biro in belo tehniko,
medicinsko opremo, 
merilno regulacijsko,  
telekomunikacijsko, 
procesno tehniko, 
zabavno elektroniko in 
ostalo elektronsko industrijo.

Trend materiali
Slediti novostim na svetovnem trgu mate-
rialov  in razvojnim vizijam naročnika je
bil vedno moto podjetja EGRA. Zaneslji-
vost in trajnost folijskih tipkovnic zago-
tavljajo poleg sodobnih proizvodnih pro-
cesov tudi materali priznanih svetovnih
proizvajalcev, ki nosijo standarde ISO
9000.

Nekaj posebnosti tipkovnic EGRA
stabilizirane poliester folije za vezja
izolacija med vezicami z UV polymer
filmom za multilayer vezja
lica iz antirefleksne  polyester folije za
100% vidnost LCD displejev
lica za zunanjo uporabo z UV filtrom

osvetljene tipkovnice z ledicami ali
elektroluminiscentno folijo za upora-
bo v temi
tipkovnice z EMS  ščitom pred elek-
tromagnetnim sevanjem
relifno obdelane tipke prostih oblik

Verzije tipk
Glede na okolje in naravo uporabe
naprave, izbiramo lahko v širokem spek-
tru različnih verzij tipk:

Ploska
tipka se
uporablja na napravah, ki se jih občas-
no nastavlja ali za manj  pogosto tip-
kanje.

Tipkov-
n i c a s
klik ploščicami in gladko površino za
zanesljiv kontakt in lažje vzdrževanje,
npr. za živilsko industrijo.

Tipkov-
n i c a s
klik ploščicami  in reliefno oblikova-
no tipko za prijetnejšo in praktičnešo
uporabo, reliefi so lahko različnih ob-
lik tudi kot okvirček.

Mehurča-
ste tipke
so brez
mehan-
skih delov in oblikovno zanimive.
Premer mehurčka je lahko 13 ali 10
mm. Verziji se razlikujeta glede na
vrsto in gostoto vezja .

Notranjo
m e h u r -
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často tipko pogosto uporabljamo v
aplikacijah kjer je  gostota oz. število
tipk veliko glede na površino tipkov-
nice ali kjer se želi te vrste tipko.

Z relifno
obliko ti-
pke poudarjamo njeno pozicijo na tip-
kovnici.

Dodatni elementi
V tipkovnicah lahko poleg vseh verzij
tipk integriramo svetlobne elemente za
signalizacijo delovanja, kot so čip LED
diode, ki so lahko kjerkoli na povšini tip-
kovnice v
r a z l i č n i h
barvah. 

Priključitev
Izvod priključnih vezic je integralni del
tipkovnice na delu folijskega vezja v obli-

ki traku, izoliran z UV izolacijskim poly-
mer lakom. Srebrni priključni deli vezic
so lahko goli, zaščiteni z grafitno plastjo
ali zaključeni z vtisnjenim konektorjem.

Splošni podatki
Osnovne mehanske in električne vred-
nosti tipkovnic se spreminjajo glede na
verzijo tipk, velikost tipkovnice in opci-
jske elemente, ki jih združuje tipkovnica. 
Vse velikosti navajamo za vsak model
posebej po opravljenih meritvah.

Naročanje
Uspešnost projekta je odvisna od oboje-
stranske komunikacije že na prvih nivo-
jih projektiranja naprave za učinkovitost
grafičnega designa in tipkovnice s pro-
jektom napreve. 
Z veseljem vam svetujemo pri izbiri in
realizaciji tipkovnice za določeno napra-
vo. A

Pri vsakem projektiranju
naprav v elektronski
industriji pridemo tudi do
tipkovnice...
Ko se sprašujemo, kako
realizirati vse postavljene
zahteve, je lahko rešitev
na dlani-oziroma tipki v
obliki folijske tipkovnice.
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IZOBRAŽEVANJE - Intenzivni seminar Radiokomunikacije 2001

Informacije: Inštitut za telekomunikacije - Organizacijski odbor seminarja, Ljubljana

Naslov vodilne teme v letu 2001: 
Načrtovanje radijskih zvez in

metode za radijsko prisluškovanje
in vohunjenje

Inštitut za telekomunikacije, pripravljal-
ni odbor seminarja, vabi, da se udeležite
intenzivnega seminarja Radiokomunika-
cije 2001, ki bo potekal od 18. - 20. aprila
2001 v kongresni dvorani Mercurius
(BTC) v Ljubljani.

Začetke in prvo organizacijo seminarjev
Radiokomunikacije pripisujemo prof. dr.
Jožku Budinu s Fakultete za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani in njegovim so-
delavcem. Prvotno je bil ta seminar
združen s seminarjem Optične komuni-
kacije in je potekal v eni od predavalnic
na Fakulteti za elektrotehniko. Ker je bil
prostorsko vezan na fakulteto, se je pro-
gram lahko odvijal le v času semestrskih
počitnic (konec januarja ali začetek feb-
ruarja). Kasneje se je izkazalo, da je pet
dnevni urnik seminarja malo prezahtev-
na naloga za večino poslušalcev in semi-
narja sta se ločila.

Tudi letos bosta na sporedu dva ločena
seminarja, strokovni seminar Optične
komunikacije, ki je potekal od 24. do 26.
januarja 2001 na Fakulteti za elek-

trotehniko (več informacij lahko najdete
na spletni strani http://antena.fe.uni-
lj.si/~sok/2001/) in intenzivni seminar
Radiokomunikacije 2001, ki bo potekal
od 18. do 20. aprila 2001 v kongresni
dvorani Mercurius v ljubljanskem BTC-ju
(več informacij najdete na spletni strani
http://www.i-tk.org/rk2001.htm).

Na seminarju Radiokomunikacije 2001
pričakujemo rekordno število udeležen-
cev, predvsem zaradi letošnje tematike,
ki verjetno nikogar ne bo pustila ravno-
dušnega. Nekaj zanimivih tem iz progra-
ma:

Uporaba geografskega informaci-
jskega sistema (GIS) pri načrtovanju
radijskih zvez
Načrtovanje usmerjenih mikroval-
ovnih zvez
Ogled merilnih vozil URST, RTV
Slovenije,…
Sodobne metode in naprave za loci-
ranje skritih radijskih oddajnikov,
radijsko prisluškovanje in vohunjenje,
…

Pohitite s prijavami, kajti število mest
tako v dvorani kot na avtobusu je ome-
jeno. Kljub temu pa bomo našli prostor
in seminarski material za vsakega od
pravočasno prijavljenih.

Intenzivni seminar Radiokomunikacije 2001
18. - 20. april 2001, dvorana Mercurius - BTC, Ljubljana, Slovenija

Prijava
Prijave na seminar Radiokomunikacije
2001 sprejemamo:

po elektronski pošti info@i-tk.org

po telefonu 01/422 84 26 ali faksu
01/422 84 27
preko interneta, tako da izpolnite pri-
javnico na naslovu www.i-tk.org
na naslov Inštitut za telekomunikacije,
Tržaška 132, 1000 Ljubljana (prijavnico
najdete tudi na www.avtomatika.com -
izobraževanje)

Kotizacija
Kotizacija za seminar Radiokomunikacije
2001 je 74 900.00 SIT.

Cena vključuje:
obisk teoretičnih predavanj vse tri dni
in poldnevni praktični prikaz,
prevoz z avtobusom na mesto prakti-
čnega prikaza in nazaj,
bon za kosila (prvi, drugi in tretji dan)

družabni večer v pivnici Kratochwill v
BTC-ju (drugi dan),
torbico s seminarskim in propagand-
nim gradivom,
19% DDV.

Kotizacijo lahko poravnate na naslednje na-
čine:

Preko ŽR Inštituta za telekomunikacije,
NLB, 50130-603-000-040992 (račun
vam bomo izstavili naknadno),
Po prejemu vaše prijavnice vam izstavi-
mo račun, ki ga poravnate pred začet-
kom seminarja.
Z gotovino prvi dan seminarja. Račun
vam pošljemo po pošti. Gradivo za sem-
inar dobite takoj ali v primeru večje
udeležbe naknadno.

Popusti:
v primeru prijave vsaj treh udeležencev
iz iste organizacije vam priznamo 3%
popusta
v primeru prijave vsaj petih udeležen-
cev iz iste organizacije vam priznamo
5% popusta
v primeru prijave vsaj desetih udeležen-
cev iz iste organizacije vam priznamo
10% popusta
v primeru prijave več kot petnajstih
udeležencev iz iste organizacije vam
priznamo 25% popusta
študentom priznamo 50% popusta

Udeležba na seminarju bo omogočena
vsem, ki bodo do začetka seminarja porav-
nali kotizacijo!
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AVTOMATIKAKOMUNIKACIJE - Novi identifikacijski sistemi

cijami za analizo parametrov kakovosti trenutnega prenosa ter
vsebine podatkovne komunikacije. Z dodatnimi moduli in pro-
gramskimi orodji je Moby U zlahka združljiv z avtomatizaci-
jskim sistemom SIMATIC, SICOMP, PCS ter PROFIBUS. Podob-
no kot Moby I tudi novi sistem uporablja sistem za obvladovan-
je datotek oziroma podatkov "Moby Filehandler". Z namenom
izpolnitve zahtev produkcijskih in sestavljalnih linij se bralno-
pisalne naprave ter mobilni pomnilniki pritrdijo enostavno na
več možnih načinov.

Dodatne informacije o Moby sistemu
Avtomatizirana industrijska proizvodnja kot tudi logistika in
distribucija pogojujejo izrazito visoke zahteve pri uporabi brez-
kontaktnih identifikacijskih sistemov, na primer neobčutljivost
na umazanijo in prah ter nihanja temperatur okolja. MDS
mobilni pomnilniki so pritrjeni neposredno na produkt oziro-
ma njegovem transportnem vozičku, zabojniku ali zaščitnem
ovoju ter spremljajo produkt ves čas obdelave. V MDS lahko pi-
šemo in beremo preko brez-kontaktne bralno-pisalne naprave
z RF (radio frekvenčno) tehnologijo, kar omogoča uporabo
tudi v izjemno zahtevnih okoljih. Bralno-pisalne naprave so
preko serijske povezave spojene do vmesnikov za posredovan-
je podatkov v centralno procesno enoto avtomatizacijskega sis-
tema. Poleg novega identifikacijskega sistema Moby U za dolgi
domet, ki naj bi bil dobavljiv v tretjem četrtletju 2001,
SIEMENS ponuja na tržišču že dalj časa več sistemov Moby.
Moby F je namensko načrtovan za logistiko in distribucijo, na
primer sledenje zabojnikov, škatel in paketov. Moby E je poleg
logistike in distribucije namenjen za industrijsko proizvodnjo,
kot je sledenje produktov na tekočem traku ali sestavljalnih lin-
ijah. Moby I je izdelan za industrijske proizvodnje procese z
zahtevami po visoki zanesljivosti, zelo dinamičnem branju in
pisanju, visoki IP zaščiti. Moby V pokriva zahteve pri identifika-
cijskih sistemih v prometu, tramvajih in podzemnih železni-
cah.

Zahvaljujoč novim lastnostim, kot so hkra-
tna identifikacija več objektov, robustno
ohišje z visoko stopnjo zaščite, manjša poraba energije pri hra-
njenju podatkov, lahko Moby U zlahka inštaliramo in zaženemo
v polni funkcionalnosti z dolgotrajnim delovanjem brez vzdr-
ževalnih posegov celo v izredno težkih obratovalnih pogojih.

Uporaba mednarodno odobrenega frekvenčnega območja
2,45 GHz omogoča uporabo Moby U sistema kjerkoli v svetu.
Upoštevani so bili vsi pomembni nacionalni in mednarodni
standardi ter predpisi, izpolnjevanje le teh pa potrjeno s testi
in certifikati mednarodno priznanih laboratorijev. Znane UHF
motnje pri prenosu, kot so odboji, interference in podobna
popačenja, so bile eliminirane z razvojem novih tehnologij.
Uporabljeni so dodatni kodirni postopki, ki uporabljajo
metode in algoritme že uveljavljene pri mobilni radio
tehnologiji (GSM, UMTS); npr. avtomatska korekcija napak pri
prenosu. To zagotavlja strnjen in poln prenos podatkov brez
napak tudi v bližini izvorov motenj, kot so varjenja.
Namensko konstruirana antena ustvari homogeno elektromag-
netno polje. Zagotavlja zanesljivo prepoznavanje vsebine
mobilnega pomnilnika celo v izredno težkih industrijskih
okoljih. Avtomatska izbira razpoložljivega, motenj prostega
frekvenčnega kanala preprečuje konflikte z ostalimi uporabni-
ki (radio LAN ipd.). Navedene tehnične inovacije zmanjšajo
stroške konfiguriranja, inštalacije in zagona.
Z robustnim ohišjem (visokim IP standardom) in mobilnim
pomnilnikom (imenovanim "tag") z nizko porabo energije je
Moby U načrtovan za neprekinjeno obratovanje brez vzdrže-
vanja v vseh industrijskih okoljih. 32 KB uporabniškega mobil-
nega pomnilnika (RAM), nadgradljivega do 256 KB, omogoča
hranjenje vseh podatkov o produktu, proizvodnji in kakovosti.
Verzija mobilnega pomnilnika z večjim temperaturnim območ-
jem delovanja služi za prekinjeno uporabo v sušilnih komorah
v obratih barvanja. 
Uporabniku prijazen zagon zagotavljajo kompaktne bralno-pi-
salne naprave opremljene s servisnimi in diagnostičnimi funk- A

Avtor: Andrej Maselj, SIEMENS A&D, Ljubljana

Moby U - "Long range" identifikacijski sistem za razdalje 3m

Novi identifikacijski sis-

tem Moby U proizvajal-

ca Siemens Automation

& Drives (A&D), ki je bil

razvit za industrijsko okolje in

področje logistike ter distribuci-

je, je sistem z nastavljivim dose-

gom od nekaj centimetrov do

treh metrov. Slednje uvršča Mo-

by U v sisteme primerne za upo-

rabo v proizvodnih linijah avto-

mobilske industrije, prepozna-

vanje in kontrolo vozil ter slede-

nje transportnih zabojnikov. Mo-

tnje, kot posledica odbojev, in-

terferenc ipd., so izločene z upo-

rabo UMTS/GSM tehnologije. 

K
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Eden od ciljev proizvajalcev za Millen-
nium je bil razvoj sistema, v katerega se
enostavno dograjuje nove komponente.
Razvijalci so želeli ponuditi zdravnikom
najnovejše tehnične dosežke ne da bi bi-
lo potrebno zamenjati celotni sistem.
Drug pomemben cilj je bilo znatno zni-
žanje vzdrževalnih stroškov. Modularna
izvedba omogoča menjavo ali popravilo
pokvarjenega modula. Vgrajeni "plug-
and-play" omogoča podjetju, da dostavi
uporabniku nov mdoul brez zamudnega
čakanja na serviserja.

Odprti LonWorks® Network Service
- LNS podpira modularni sistem

Bausch & Lomb je izbral LNS podjetja
ECHELON kot mrežni operacijski sistem
za Millennium. LNS arhitektura omogoča
interoperabilnim omrežnim orodjem da
sodelujejo pri inštalaciji, vzdrževanju,
pregledovanju in vodenju elementov v
napravi. Pri Bausch & Lomb so strokovn-
jaki za razvoj in izdelovanje zapletena
medicinske opreme. Potrebovali so torej
enako znanje tudi na področju procesne-
ga omrežja. Poudarjajo, da jim je LNS po-
djetja ECHELON pomagal pri premos-
titvi mnogih težav in skrbi med proce-
som razvoja. LNS daje zanesljivo osnovo
za prenos podatkov ter vodenje omrežja,
tako da  so strokovnjaki podjetja Bausch
& Lomb lažje posvetili reševanju svojih
problemov.

LNS podjetja ECHELON daje inženirski
ekipi podjetja Bausch & Lomb Surgical

fleksibilnost, da načrtuje najbolj upora-
ben in napreden sistem za svoje uporab-
nike. LNS se uporablja za dinamično kre-
iranje omrežja, da lahko zadostijo speci-
fične zahteve posameznih instalacij. Po-
leg tega pa LNS skrbi za diagnostiko in
vzdrževanje naprave.

Bausch & Lomb Surgical je razvil LNS
aplikacije ki delujejo kot uporabniki do
LNS strežnika, ki teče na industrijskem
"embedded" PC računalniku. Te aplikaci-
je uporabljajo LNS strežnik za konfigu-
racijo vseh mrežnih modulov (vozlov) in
da vzdržuje bazo vseh funkcionalnih mo-
dulov, ki so na voljo. "Peer-to-peer" pove-
zovanje dovoljuje modulom, da med se-
boj prenašajo podatke brez zaslombe
centralnega procesorja. Na primer, nožni
modul (pedal) lahko pošlje signal direkt-
no ročnemu vodilu za ultrazvočno napra-
vo in vmesniku človek-stroj.

Bausch & Lomb uporablja tudi LNS za
možnost samopostavitve. Uporabniki iz-
birajo na posebnem prikazu nove funkci-
je, ki so navedene v podatkovni bazi. Po
dejanski montaži novega modula samo-
postavitveni podsistem preišče podat-
kovno bazo, zazna novi modul in ga akti-
vira, registrira, poveže spremenljivke in
ga doda v podatkovno bazo vgrajenih
funkcij. Bausch & Lomb trdi, da to brez
LNS ne bi bilo mogoče.

Monitoriranje in nadzor nad sistemom
Millennium opravlja programska opre-

LonWorks v industriji
Novi sistem za očesno kirurgijo MILLENNIUM proizvajalca

Bausch & Lomb vodi LNS operacijski sistem

Bausch & Lomb Surgical je vodilno mednarod-

no podjetje za proizvodnjo oftamoloških ki-

rurških inštrumentov, kirurške in diagnostične

opreme in drugih pripomočkov in preperatov

za zdravljenje oči. Podjetje je podružnica kon-

cerna Bausch & Lomb.

Nov produkt podjetja Bausch & Lomb Surgical

je "Storz Millennium Microsurgical System". To

je modularen sistem, ki pokriva potrebe razli-

čnih specialistov za kirurgijo oči od odstanje-

vanja katarakta do popravila glaukoma in podobno. Millenimum

ima vgrajeno novo tehnologijo črpanja tako pretočno kot vakum-

sko, visokozmogljivvo ultrazvočno napravo, dvojni izvor svetlobe

in električne škarje.

Priredil: Miha Erklavec, Silon d.o.o. - sposojen članek
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ma, ki je podprta z LNS
mrežnim operacijskim
sistemom. Omrežje daje
sporočila o napakah kot
alarme na prikazovalnik
namenjen zdravniku
pred pričetkom opera-
cije. Na primer, pedal
daje signale za povečan-
je ali zmanjšanje moči
raznim napravam v sis-
temu samo s povečanim
pritiskom nanj. Sistem
javi napako pred ope-
racijo, če pedal slučajno
ni priključeno.

Zaradi možnosti, da se preko LNS enos-
tavno spremeni program v modulih nudi
Millennium možnost za hitro izboljše-
vanje programske opreme. Zdravniki
vedno spreminjajo tehniko, kar prinese
nove zahteve in spremembo algoritmov
v posameznih modulih. Bausch & Lomb
nudi polno fleksibilnost svoji uporab-
nikom. Spremembe, ki jih je bilo pred
tem mogoče narediti samo v podjetju se
sedaj lahko naredijo na licu mesta.

Odprta omrežna arhitektura Echelono-
vega LNS omogoča podjetju Bausch &
Lomb Surgical da so se držali obljub, ki

so jih dali pri razvoju
"Milllennium Micro-
surgical System". Mo-
dularno načrtovanje
dovoljuje uporabnik-
om, da sledijo najnove-
jšim tehnologijam na
področju očesne kiru-
rgije. Inženirji podjetja
Bausch & Lomb lahko
vsako napravo uskladi-
jo potrebam posamez-
nih kirurgov z mini-
malnimi stroški.

Modularna izvedba na-
prave je tudi zelo zma-

njšala stroške popravil. LNS podpira
"plug-and-play" tako, da se lahko posame-
zni moduli menjajo ali popravljajo brez
poseganja v cel sistem. Ker so stroški
omejeni samo na popravilo modula in ne
celotne naprave se pričakuje razpolo-
vitev stroškov popravil v življenjski dobi
naprave.

LNS odprti mrežni operacijski sistem zni-
žuje stroške tako uporabnikom kot proiz-
vajalcem sistema Millennium. Poleg tega
pa nudi uporabnikom prilagojeno reši-
tev njihovim potrebam pri kirurgiji ozi-
roma zdravljenju očesnih bolezni. A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

...with Automation to the
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Kombiniran AMR sistem na področju
Elektro Gorenjska

odročje distributivnega podjetja Elektro Gorenj-
ska je zelo dobro pokrito z omrežjem kabelske
televizije, last kabelskega operaterja Astra Te-
lekom. Poleg ostalih storitev kabelski operater

ponuja tudi storitev daljinskega odbiranja števcev elek-
trične energije, plina in hladne vode. Ker se vsa gospo-
dinjstva niso odločila za najem storitev kabelske televizi-
je, v CaTV AMR sistem ni možno vključiti vseh števcev.
Avtorji predstavljajo rešitev v obliki kombinacije CaTV
AMR sistema z DLC AMR sistemom: od posamičnega gos-
podinjstva do transformatorske postaje komunikacija
poteka po nizkonapetostnem omrežju, od tu dalje do centra pa po omrežju kabelske televizije. Ena od
dodanih vrednosti sistema je tudi možnost, da končni odjemalec spremlja lastno porabo energije
(plina, vode) preko interneta. Realizacija projekta je plod dobrega sodelovanja na relaciji elektrodis-
tribucija - kabelski operater - ponudnik AMR sistema in predstavlja eno boljših, stroškovno učinkovi-
tih rešitev na področju AMR sistemov.

Avtorji: Matjaž Malovrh, Elektro Gorenjska, Roman Bernard, Astra Telekom II. del
Sebastijan Lupša, Andrej Jesenko, Iskraemeco (na slikah)

P

Zasnova komunikatorjev in koncentar-
torjev je modularna, kar v osnovi pomeni
možno izmenljivost komunikacijskih
vmesnikov.

Slika 9: Modularna zasnova komunika-

torjev - koncentratorjev

4.4 Strojna oprema centra
Na lokaciji kabelskega operaterja se
nahaja koncentrator P2L, ki je preko ko-
munikacijskega vmesnika RS232 priklju-
čen na podatkovni server. Na tem server-
ju je tudi namenska programska oprema
za avtomatsko čitanje števcev in shranje-
vanje podatkov v bazo. Računalnik je v
mreži v kateri se nahaja tudi WEB server.
Za potrebe distribucije se na Elektro Go-
renjska nahaja dodatni strežnik do ka-
terega dostopajo posamezni odjemalci.

Slika 10: Koncentrator v prostorih kabel-

skega operaterja

4.5 Sistemska programska oprema
Sistemska programska oprema v sistemu
AMR je namenjena vsem vrstam uporab-
nikov: na eni strani distribuciji, kot pro-
dajalcu električne energije, na drugi
strani pa odjemalcu, kot kupcu elek-
trične energije. Razlika med uporabniki
je opazna v funkcijah, ki jih imajo
posamezni uporabniki. Sistemsko pro-
gramsko opremo sestavljajo standardni
produkti Microsofta (Windows NT
Server 4.0, MSSQL Server 7.0, IIS) ter pro-
gramska oprema podjetja Iskraemeco
(SEP2W). SEP2W sestavljajo štiri aplika-
cije. To so POREG2 View, SEP2 DbMana-
ger, SEP2 Collect in SEP2 Report.

POREG2 View služi za parametriranje
registrirnikov podatkov lokalno ali da-
ljinsko iz procesnega centra.
SEP2 DbManager  uporabljamo  za
pripravo in pregledovanje podatkov-

nih baz SEP2, kreiranje in izvajanje
preprostih poizvedb, popis merilnih
elementov sistema, pregledovanje in
urejanje merilnih elementov in nji-
hovih lastnosti, pregledovanje meril-
nih rezultatov ter pripravo tarifnih
struktur za pripravo poročil.
Aplikacija SEP2 Collect izvaja zbiranje
merilnih rezultatov ter njihovo shran-
jevanje v bazo podatkov. Zbiranje
podatkov se izvaja ročno na zahtevo
uporabnika ali avtomatsko po vnaprej
določenem časovnem planu.
Sep2 Report pa je namenjen obdelavi
merilnih rezultatov za potrebe obra-
čuna, analize in prognoze porabe
energije. Rezultati te obdelave so pri-
kazani v obliki reportov oz. poročil, ki
jih uporabnik lahko pregleduje na
zaslonu, jih tiska ali shranjuje v  dato-
teke različnih formatov (txt, doc, xls,
html,...).

Sistem je zasnovan tako, da se v glavni
razdelilni postaji kabelskega operaterja
Astra Telekom nahajata glavni podatkov-
ni in spletni strežnik. Podatkovni strež-
nik MSSQL Server vsebuje glavno podat-
kovno bazo v kateri so zbrani podatki o
merilnih mestih, podatki o odjemalcih,
tarifna pravila in merilni rezultati.
Podatkovna baza se kreira in ureja preko
aplikacije Sep2 DbManager. Avtomatsko
osveževanje baze z merilnimi rezultati iz
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merilnih mest poteka preko aplikacije
SEP2 Collect, ki teče na podatkovnem
serverju. Program po vnaprej določenem
časovnem planu preko MASTER komu-
nikatorja vzpostavi povezavo z merilnimi
mesti in prenese merilne rezultate v
glavno podatkovno bazo. Za potrebe dis-
tribucije se glavna podatkovna baza
preko zasebnega omrežja (VPN) replici-
ra na podatkovni strežnik Elektra Go-
renjske, kjer se poleg podatkov, zbranih
na kabelskem omrežju, nahajajo tudi
merilni rezultati merilnih mest, zbranih
preko drugih komunikacijskih poti
(PSTN, ISDN, GSM).

Slika 11: Struktura programske opreme

AMR sistema

Kreiranje poročil oz. dostop do merilnih
rezultatov je mogoče izvesti na dva nači-
na:

Prvi način dostopa do merilnih po-
datkov poteka preko programa SEP2
Report. Program je lokalno nameščen
pri izbranih odjemalcih, ki so vezani v
računalniško mrežo Elektra Gorenj-
ska. Odjemalci nato preko uporabniš-
kega imena in gesla neposredno do-
stopajo do podatkov, ki se nahajajo v
podatkovni bazi. Poleg klasičnih po-
ročil in faktur odjemalci lahko izdelu-
jejo tudi analize, urejene obremenilne
diagrame,...
Drugi način dostopa do merilnih
podatkov pa poteka preko svetovnega
spleta (Interneta).  Namenjen je odje-
malcem električne energije, ki imajo
omejen dostop do podatkov v podat-
kovni bazi. V ta namen so odjemalcem
pripravljene internetne strani (http://
database.g-kabel.si/AMR_1.htm), kjer
vpišejo številko odjemnega mesta,
geslo, časovni interval in tip poročila
(elektrika, voda, plin). Spletni strežnik
nato na osnovi vpisanih podatkov
dinamično izoblikuje poročilo (ASP)
in ga v obliki spletne datoteke vrne
odjemalcu. Obstaja pa tudi možnost

dostopa do merilnih rezultatov preko
WAP telefona.

5. Rezultati
5.1. Rezultati na osnovi CaTV 

komunikacij
Rezultati testne instalacije nam kažejo,
da je široko pasovno CaTv omrežje izred-
no primerno za izvedbo AMR sistemov.
Sama komunikacija je zanesljiva in ro-
bustna. Kljub dejstvu, da smo povratni
pas nastavili v šumno neugodnem 26.6
MHz pasu /CB pas, daljinsko vodene
igrače, brezžični telefoni, ../, primarni
pas pa na 84 MHz pri prenosu nismo

opazili napak. Testirali smo dva
načina delovanja in sicer MASTER
funkcijo, ko koncentrator samo-
stojno ciklično odbira števce/
/komunikatorje, podatke hrani in
jih na poziv pošilja v center ter
drugi način, kaskadni, kjer iz cen-
tra direktno (preko koncentrator-
ja) dostopamo do naslovljenega
števca/komunikatorja. Oba nači-
na delovanja nista povzročala te-
žav. Zelo dobre karakteristike vi-

dimo pri kombinaciji komunikacije po
TV kabelskem omrežju, od koncentrator-
ja naprej pa po ISDN telefonskem
omrežju.
Problem, ki ga vidimo, leži v dejstvu, da
je marsikje (predvsem pri starejših zgra-
dbah), koaksialni vod potrebno pripeljati
do električne razdelilne omarice.  Boja-
zen, da bi omenjena komunikacija vpli-
vala na kakovost sprejema TV signala, je
bila povsem odveč. Tudi odziv strank je
bil zelo dober in so radi sodelovali. 

5.2 Rezultati na osnovi DLC komu-
nikacij
Prav tako kot pri CaTV komunikaciji smo
tudi pri DLC komunikaciji preizkušali
oba načina delovanja (kaskadno in mas-
ter funkcijo). V obeh načinih delovanja
smo uspešno prenesli podatke iz vseh
merilnih mest (komunikatorjev P2S) in
to s klasično MASTER funkcijo, ki jo avto-
nomno izvaja koncentrator ali pa preko
tako imenovane kaskadne funkcije, ko iz
centra preko GSM omrežja in koncentra-
torja P2L dostopamo do naslovljenega
števca oziroma komunikatorja. Uspeš-
nost komunikacije znotraj ene merilne
periode je znašala med 95% in 100%. Pov-
prečna hitrost prenosa je 1200 bps. Re-
lejni način delovanja, ko koncentrator
posredno komunicira z določenimi  ko-
munikatorji, se je izkazal za dokaj zanes-
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ljivega, vendar s pripombo, da je časovno
zelo potraten, pojavlja pa se tudi prob-
lem kolizije. Iz tega sledi, da je števce
treba odbirati najprej v ne-relejnem
načinu delovanja, v relejnem pa le tiste, s
katerimi v nerelejnem nismo uspeli
komunicirati. Nepremišljena uporaba
relejnega načina delovanja lahko pripelje
do počasne odzivnosti sistema. Precej
rezerve ostaja tudi pri realizaciji sklopne-
ga vezja, saj slabo načrtovano vezje pri-
nese tudi do 20dB slabljenja.

5.3 Prikaz rezultatov s programskim
paketom SEP2 Report
Z aplikacijo Sep2 Report lahko izdelamo
poljubne oblike poročil in faktur. Poro-
čila lahko prikažemo v grafični ali nume-
rični obliki v različnih formatih (txt, doc,
xls, html,...).

Sliki 12 in 13: "bremenska krivulja" in

krivulja kumulativnih vrednosti

5.4 Prikaz rezultatov na WWW
straneh
Za odjemalce električne energije je na sp-
letnem strežniku podjetja Astra Telekom
pripravljena posebna internetna stran
(http://database.g-kabel.si/ AMR_1.htm),
kjer uporabniki lahko pregledujejo po-
rabo električne energije, plina in vode.

5.5 Prikaz rezultatov na 
WAP telefonih

Uvedba WAP telefonov, ki omogočajo
dostop do interneta, nas je vodila k ideji,
da bi uporabniki dostopali do svojih
podatkov tudi preko WAP tehnologije. V
ta namen smo na spletnem strežniku

dodali WAP spletne strani (http://databa-
se.g-kabel.si/wap/ind-
ex.wml#card0), ki om-
ogočajo pregled rezul-
tatov preko WAP tele-
fona, z vgrajenim brk-
ljalnikom.

6. Stroški
Osnovni strošek v eks-
ploataciji AMR sistema
je strošek komunikacij-
skih poti, v našem pri-
meru strošek najema
frekvenčnega pasu ka-
belske televizije. Cena
najema se giblje med
300 in 500 US$ na ka-
nal na mesec. Kapacite-
ta pri rednem vsakod-
nevnem branju števcev
zadošča za vsaj 10 000

končnih porabnikov, kar znese 3 do 5
centov na enega porabnika. Vkolikor pa
se zadovoljimo s tedenskim ali celo mese-
čnim branjem, pa en kanal zadošča za vse
porabnike distribucijskega podjetja Elek-
tro Gorenjska.

7. Zaključek
Opisani pilotni projekt je povsem ures-
ničil pričakovanja vseh treh strani: kabel-
ski operater je pridobil možnost dodatne
ponudbe storitev, distribucijsko podjetje
je dobilo cenovno dokaj ugodno rešitev
daljinskega odčitavanja števcev, proizva-
jalec AMR sistema pa dragocene izkušnje
za bodoče načrtovanje izdelkov in siste-
mov. 
Ostaja pa problem visokih stroškov vgra-
dnje (zamenjave ali dogradnje)  naprav

na posamična merilna mesta, pa tudi
strošek naprav samih zaenkrat ne omo-
goča rentabilnost sistema v življenjski
dobi. V prid tovrstnim projektom pa go-
vori dejstvo, da proizvajalci AMR siste-
mov zelo intenzivno raziskujejo možno-

sti ponujanja cenejših rešitev
in le vprašanje časa je, kdaj se
bo to zgodilo. 

Liberalizacija in
deregulacija trga
električne ener-
gije v Sloveniji

se je začela s
sprejetjem Ene-
rgetskega zakon
v oktobru leta
1999. Zaenkrat
zakon ne pred-
videva možnos-
ti proste izbire
dobavitelja za
majhne (gospo-
dinjske) porab-
nike. Meja za t.i.
"upravičene od-
jemalce" je zaen-
krat nastavljena
na 41kW priklju-
čne moči. Torej
imajo le porab-
niki z večjo ins-
talirano močjo
možnost, ki jo
ponuja zakon.

Lahko pa pričakujemo, da bo z razvojem
trga energije ta meja počasi izginila, kar
bo na široko odprlo možnosti za vgrad-
njo AMR sistemov tudi na tem segmentu
porabnikov.

Slika 14: Prikaz rezultata na spletni strani

Slika 15: Prikaz re-

zultatov na GSM tele-

fonu, ki podpira sto-

ritev WAP 

A
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VersaPoint 
nova družina vhodno/izhodnih 

sistemov GE Fanuc 

e Fanuc Automation je dopolnil svojo bogato paleto siste-
mov za avtomatizacijo  z novo družino vhodno/izhodnih
distribuiranih I/O enot Versa Point, ki temelji na odprtem,
modularnem konceptu. Sistem lahko vsebuje vmesnike za

Profibus-DP, Device Net ali Ethernet, v kratkem pa bo na voljo tudi
vmesnik za Genius bus. Paleta vmesnikov za standarizirana vodila
tako omogoča priključitev sistemov VersaPoint na različne krmil-
nike svetovno znanih proizvajalcev. 

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

G

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

Stegne 9A, 1000 Ljubljana
Tel. 01 514 08 00
Fax 01 511 16 35

http://www.metronik.si
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Distribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enote
�Solid-state� releji

Po izbiri vmesnika lahko uporabnik nanj
poveže do 63 različnih vhodno/izhodnih
modulov (rezin) v poljubnem vrstnem
redu na DIN-ski letvi. Moduli so barvno
kodirani in imajo odstranljive terminal-
ske sponke, mehanske kodirane blokade
pa onemogočajo  vstavljanje napačnega
modula v primeru okvare. Na voljo so ter-
minalske sponke za 3 ali 4 žilno priključi-
tev senzorjev, mogoča pa je tudi direktna
priključitev in mehanska učvstitev kabla
z oklopom. Napajanje senzorjev je izve-
deno direkno preko terminalskih sponk
modula, zato dodatno ožičenje ni potreb-
no. 
Sistem VersaPoint omogoča ločeno napa-
janje posameznih vhodno/izhodnih  mo-

dulov. V nizu za komunikacijskim vmes-
nikom lahko priključimo več segmentnih
napajalnih modulov, ki električno ločuje-
jo posamezne skupine vhodno/izhodnih
modulov. Če ob kratkem stiku napajanja
senzorja pregori varovalka segmentnega

napajalnika, delujejo moduli v ostalih
segmentih niza in komunikacijski vmes-
nik nemoteno dalje. 

Bogata paleta VersaPoint vhodno/izho-
dnih modulov omogoča optimalno načr-
tovanje sistemov glede na zahteve apli-
kacije. Vhodni in izhodni digitalni mod-
uli  omogočajo priključitev do 16 točk,
analogni pa do 8 točk. Na voljo pa so tudi
posebni moduli s hitrimi števci, na
katere lahko priključimo inkrementalne
oziroma absolutne enkoderje. V kombi-
naciji z moduli, ki opravljajo funkcijo
motorskih stikal (motor starters) lahko
krmilimo izmenične trifazne elektromo-
torje do moči 3,7 kW.

Poleg  vseh navedenih lastnosti pa druži-
no VersaPoint odlikuje tudi ugodna cena,
zato smo prepričani da bo tudi na sloven-
skem trgu našla širok krog uporabnikov,
tako kot že uveljavljeni GE-Fanucovi PLC
krmilniki ostalih družin. A
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Praktična uporaba 
in primerjava mikro krmilnikov

rispevek se navezuje na članek Branka Badrljice v 10. šte-
vilki revije Avtomatike, kjer se je avtor lotil enostavne
aplikacije s mikro krmilnikom - Logo!. Tokrat pričujoči
prispevek na grobo našteva nekaj lanosti mini krmilnikov

različnih proizvajalcev in primer uporabe v nekoliko zahtevnejši
aplikaciji z uporabo analognega vhoda, kjer izkoristimo njegove
zmožnosti skoraj do konca. V nadaljevanju si bomo ogledali še
nekaj izdelkov v tem razredu (Alpha, MicroArt, ...). 

Avtorja: Marko Pribošek in Jože Košir - Cox, CPA d.o.o.
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Osnovni namen mini krmilnika je zame-
njava različnih elektromehanskih relejev
in njihovih kombinacij. S tem se pove-
čana zanesljivost delovanja in poenostavi
dodajanje in spreminjanje vezave, kadar
proces, ki ga krmilimo, to zahteva. Releje
uporabljamo le še kot galvansko ločitev
(druga faza) in za pomnožitev ali negi-
ranje izhodov, če zmanjka tistih že vgra-
jenih. Zaradi te osnovne funkcije je
obdelava analognih vhodnih podatkov
možna le pri nekaterih modelih in še to z
relativno majhno ločljivostjo (7 - 10 bit).
Nekateri proizvalalci so dodali hitre vho-
de za inkrementalne dajalnike, ki jih na-
mreč tudi lahko "zlorabimo" kot analogni
vhod.

V glavnem so si napravice na zunaj po-
dobne kot jajce jajcu. Tudi cenovno sko-
raj ni razlik. Izstopa le Unitronicov M-90,
ki ima že nekaj lastnosti večjih krmil-
nikov (telemetrija, razni razširitveni mo-
duli, itd. - glejte to in prejšnje številke
Avtomatike). Za primerjavo smo iz mno-
žice mini PLC-jev, kot jim včasih pravijo,
izbrali Siemensov LOGO, Moellerjev
EASY in Crouzetov MILLENIUM. Name-
ravali smo ugotoviti ali so ti moduli pri-
merni tudi za nekoliko zahtevnejše
aplikacije. Pri tem se nismo ukvarjali z
"enostavnim" vnosom preprostih logič-
nih shem preko vgrajene tipkovnice, ki
ga radi reklamirajo proizvajalci, temveč
smo se ukvarjali s priloženimi programi. 

Zanimale so nas predvsem drobne raz-
like v lastnostih "minijev", ki v  kritičnih
primerih prevesijo jeziček na tehtnici v
korist enega ali drugega.  Največje število
in vrsta blokov, ki jih lahko uporabimo
ali vežemo zaporedno v eno verigo, je v
glavnem enako. Ločijo se po številu
vhodov v logična vrata (LOGO in EASY

po 3, MILENIUM po 4), po načinu para-
metriranja posameznih funkcij, po mož-
nosti uporabe prikaza in tipkovnice. 

Praktični primer uporabe.
Naloga: upravljanje delovanja črpalk za
preskrbo s pitno vodo in črpanje v vodo-
hram. Nerodna lega vodohrama onemo-
goča zadostno odvajanje morebitne pre-
livne vode, zato je potrebno temu prob-
lemu posvetiti posebno pozornost.

Analogni podatek lahko krmilniku posre-
dujemo na nekaj načinov:
1) Kot enosmerno napetost 0-10 V. Pri

tokovni zanki 4-20 mA si pomagamo s
500 ΩΩ uporom.

2) Kot frekvenco 0-1 kHz (M-90 0-5kHz).
3) V obliki PWM 

(mogoče bo kdo našel še kakšen dru-
gačen način)

V primeru uporabe, ki ga bomo opisali,
imamo le eno zvezno spremenljivko.
Zaradi zahteve po dobro vidnem prikazu
(droben LCD na krmilniku žal to ni),
izkoristim v ta namen digitalni panelni
instrument. Zaradi njegove veliko večje
točnosti (16 bit) in vgrajene možnosti
nastavitev mejnih vrednosti mu prepus-
tim tudi tarifno krmiljenje in nadzor
merilne zanke. Krmilnik dodatno nadzi-
ra merilno zanko in ostale digitalne
vhode in temu ustrezno izmenično (cik-
lično) vklaplja črpalki. Objekta sta med
seboj povezana z eneim svetlobnim vod-
nikom, Podatke zberemo in razdelimo z
elektro/optičnima delilnikoma.

Vhodi:
analogna vrednost nivoja vode v
vodohramu,
preliv v vodohramu, (dodatna zaščita)
okvara v delovanju prenosa,
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ukaz iz digitalnega instrumenta za
vklop črpalke,
operativnost črpalke Č1,*
operativnost črpalke Č2,*
nivojsko stikalo za maksimalni nivo v
vodohramu,
nivojsko stikalo za minimalni nivo v
vodohramu,
nivojsko stikalo za minimalni nivo v
črpališču - zaščita pred suhim tekom
črpalk                  

Izhodi:
vklop črpalke Č1,*
vklop črpalke Č2,*
alarm,
preliv v vodohramu,
okvara v merilni zanki za nivo,
okvara nivojskega stikala za max. nivo
v vodohramu,
okvara nivojskega stikala za min. nivo
v vodohramu,
okvara nivojskega stikala za minimalni
nivo v črpališču.
kadar imamo samo eno črpalko en
vhod in ustrezni izhod pustimo pra-
zen

Okvara v merilni zanki za nivo, preklopi
na delovanje s pomočjo nivojskih stikal.
V tem primeru nimamo varčnega tarifne-
ga krmiljenja, imamo pa dovolj vode.
Okvara ene od črpalk samodejno prek-
lopi na obratovanje samo z drugo črpal-
ko. Ostale okvare pomenijo, da nimamo
več zadostnega nadzora nad nivojem
vode in blokirajo avtomatski vklop
katerekoli od črpalk. Vse zaznane okvare
so predočene na prikazu z ustreznim tek-
stom. Z nekaj spretnosti lahko zunanje
tarifno krmiljenje izvedemo z interno
uro in nekoliko bolj grobo nastavljivimi
mejami za nivo. Seveda moramo potem
opustiti katero od sedaj izvedenih funk-
cij, ker smo v programu izkoristili maksi-
malno število blokov (tudi na račun upo-
rabe prikaza) in 98% spomina. Manjša
sprememba programa omogoča štetje
obratovalnih ur posamezne črpalke. 

Za telemetrični prenos podatkov lahko
uporabimo radijsko ali GSM povezavo z
ustreznim zunanjim modemom, vendar
le za nadzor, ker se posameznih para-
metrov na daljavo ne da spreminjati. Vo-
denje črpališča smo poizkušali izvesti z
vsemi tremi mini krmilniki, vendar smo
pri dveh naleteli na doslej še nerešljive
težave. Pri tem so se pokazale naslednje
značilnosti posameznih modelov:

Preglednica ne obsega vseh parametrov.
Izluščili smo le tiste, na katere smo
naleteli pri zadani nalogi.   

LOGO
Hvalimo:

dobra spremna tehnična doku-
mentacija, startni komplet je preskr-
bljen z literaturo in že rešenimi
primeri,

zelo dobro izvedeno "parametriranje"
oz. nastavljanje posameznih funkcij-
skih blokov kar je mogoče celo med
obratovanjem,
rzmeroma visoka ločljivost analogne-
ga vhoda (10 bit)
hitri števni vhodi s pripadajočimi spe-
cialnimi funkcijami
podpora uporabnikom preko interne-
ta (update).

Grajamo:
razvojni program zasede ogromno
prostora (30MB),
program se včasih čudno obnaša
posebno pri funkciji zoom, vnosu tek-
stov itd,
postavljanje in povezovanje blokov je
sicer enostavno, vendar, ker program
ne označuje spojev, je shema zelo
nepregledna. Zato si moramo poma-
gati z raznimi triki,
program omogoča le "softversko" sim-
ulacijo, ne pa testiranje gotovega pro-
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ECHO d.o.o., Ul. Toneta Melive 36
SI-3210 Slovenske Konjice,Slovenia
Tel.: 03/759 23 80 Fax.: 03/759 23 81

q

q

q

q

q

q

Senzorji in merilniki fizikalnih in kemijskih
parametrov: vlaga, temperatura, tlak,
koncentracija plinov, merilniki in kontro-
lerji pretoka plinov…

Laserski merilniki koncentracije in poraz-
delitve prašnih delcev v zraku.

Optika: laserji, uporaba optičnih vlaken
in miniaturni modularni spektrometri.

Sistemi za zajemanje in obdelavo podat-
kov.

Kalibracija plinskih detektorjev in merilni-
kov. Kalibracijski plini.

Svetovanje in izdelava projektnih rešitev
s področja senzorske tehnike.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 01/7093336
Tel.: 01/7096-100
gsm: 041/733-393
fax:   01/7096-105
l i ngva@siol .net
wwwwww.lingv.lingva.sia.si

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

grama v živo (on line monitoring)
pomoč je le v obliki pdf. datoteke in jo
lahko gledamo samo preko Acrobat
Readerja,
zaščita programa je možna le z
uporabo posebnega spominskega
modula z vgrajeno zaščito proti kopi-
ranju.

EASY
Hvalimo:

model, ki smo ga dobili za preizus je
dobro opremljen za takojšnje delo in
preizkušanje programa (napajalnik,
postavljanje in nadzor vhodov in
izhodov - digitalnih in analognih),
široko temperaturno območje,

dobra ločljivost časovnih relejev,
vgrajena funkcija "debounce",
enostaven in dobro podprt razvojni
program,
možnost povezave nekaterih modelov
na podatkovno vodilo
možnost razširitve z dodajanjem nove-
ga modula,
zaščita programa z geslom,
nastavljanje parametrov med delovan-
jem.

Grajamo:
osnovni modul z 12 vhodi ima le 6
relejskih izhodov,
slaba ločljivost analognih vhodov
(1%),
možna realizacija le tedenske preklop-
ne ure,
nima datuma!,

MILLENIUM
Hvalimo:

dober razvojni program, ki zasede le
malo prostora (3M)
odlično izdelan sistem za pomoč (on
line help),
zelo dobro podprta uporaba ure,

možnost različnih izpisov datuma,
dobro izdelan časovni blok,
logični bloki s štirimi vhodi,
logični blok "boolean",
možnost nadzora programa in sprem-
injanje ukazov ter gesla preko mode-
ma,
možnost "zaklepanja" tipkovnice.

Grajamo:
spremna dokumentacija je nekoliko
preskromna,
priložene aplikacije so le v francos-
kem jeziku,
pri tiskanju velikih logičnih shem lah-
ko prihaja do prekrivanja,
pri tiskanju se ne da določiti velikosti
črk in so zato včasih predrobne,
v logičnih shemah lahko uporabimo
le predvidene komentarje za posa-
mezne bloke. Prostih tekstov ne more-
mo uporabiti. 

Povzetek
Najboljšega ni! Vsak proizvajalec ima svoj
pristop in zadovoljivo obdela le nekaj
parametrov. Pri zahtevnejših alikacijah se
moramo odločiti, kaj je za nas bistveno in
temu ustrezno izberemo izvedenko in
proizvajalca. Res je tudi, da nismo zajeli
prav vseh mini krmilnikov (npr.: Uni-
tronicsovega M90, ki sicer sodi v malce
višji razred, SIEI-jevega ArtLogic-
MicroPLC-ja, GE Fanukovega malčka,
Toshibine Alphe, itd...), ki imajo sicer
solidne lastnosti, seveda vsak na svojem
področju.
Ceneni  "malček"  lahko razbremeni  kak-
šen večji krmilnik ali čisto zadovoljivo
samostojno vodi določen tehnološki pro-
ces. Temu je pravzaprav namenjen. Za
vodenje zahtevnejših procesov, ki zahte-
vajo koordinirano delovanje večih
naprav, pa še vedno potrebujemo "prave"
krmilnike. A
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Nadzor in vodenje energetske konice
v tovarni krmil ”Emona krmila”

Projekt je prijavljen na razpis za 
"ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT 2001"

tovarni krmil Emona krmila d.d. je celot-
ni proizvodni proces avtomatiziran in kr-
miljen preko enotnega procesnega siste-
ma. Na procesni sistem so priključeni vsi

veliki energetski porabniki (peletirne linije,
mlinske linije, aspiracije, mešalne linije itd.),
kar omogoča centralni nadzor in omejevanje po-
sameznih naprav ob nevarnosti prekoračitve za-
dane vršne obremenitve elektroenergetskega
sistema.

Avtor: Borut Kastelic, univ. dipl. inž., Promikra d.o.o., Ljubljana

V

Sistem za vodenje in nadzor energetske
konice spremlja porabo energije (pov-
prečno obremenitev) v 15 minutnem
intervalu. Ob nevarnosti prekoračitve vr-
šne obremenitve omejuje lokalne porab-
nike na podlagi nastavljivih prioritet v
okviru štirih stopenj ukrepanja. Pri digi-
talnih omejitvah (vklop / izkop naprave)

se napravi do-
loči stopnja
ukrepa, pri ka-
teri pride do
izklopa napra-
ve; pri analog-
nih omejitvah
se napravi za
vsako od šti-
r i h s t o p e n j
ukrepanja do-
loči odstotek
omejitve. V največji meri so nap-
rave izbrane tako, da ne prihaja do
nepotrebnih izklopov in ponovnih
vklopov pogonov. Omejuje se npr.
hitrost doziranja na peletirne na-

prave in mli-
ne ali se zapre
zasun, ki spu-
šča material
iz silosne ce-
lice na trans-
portno linijo.

Vsi operaterji na po-
sameznih delovnih
mestih imajo na
zaslonu vedno po-
datek o trenutni ob-
remenitvi, napoved
o vršni obremenitvi
v tekočem 15 minut-
nem intervalu in
morebitna obvestila
o vključeni omejitvi
naprav, ki so vodene
preko njihove delov-
ne postaje.

V nadaljevanju  bomo najprej na kratko
predstavili procesni sistem Emona krmi-
la, ki ga je ProMikra realizirala postopo-
ma v letih 1996 do 1999, nato sledi opis
sistema za nadzor in vodenje energetske
konice, postavljen v letu 2000 in na kon-
cu izračun prihranka.

PROCESNI SISTEM "Emona krmila"
V tovarni krmil Emona krmila d.d. vodi
celotno proizvodnjo procesni sistem, ki
ga sestavlja več delovnih postaj, pove-
zanih v računalniško mrežo. Sistem je
zasnovan na krmilnikih Siemens Simatic,
programskem orodju FIX Intellution in
relacijski podatkovni bazi Informix. 

ŽITNI SILOSI
Delovna postaja "Žitni silosi" nadzira in
vodi transport surovin iz vsIpnih jaškov v

silosne celice in
iz silosnih celic
preko mlinskih
linij v dozirne
celice. Operate-
rji vodijo trans-
port preko treh

računalnikov, ki so razmeščeni na različ-
nih lokacijah v tovarni (Slika 2).

Sistem za vodenje in nadzor transportnih
linij je objektno zasnovan, omogoča avto-
matsko kreiranje transportne poti od iz-
vora do ponora materiala in določa opti-
malno transportno pot glede na trenut-
no zasedenost transportnih naprav. Tran-
sportne poti so tako prepletene, da je v
določenih primerih možen transport po
več kot desetih alternativnih poteh.

PROIZVODNJA KRMIL
Delovni postaji "Proizvodnja krmil" in
"Proizvodnja premiksov" sta zelo podob-
ni. Obe krmilita dozirni proces, mešanjeSlika 1: Procesni sistem Emona krmila

Slika 2: Nadzor in vodenje transportnih linij v

žitnih silosih
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Operater vodi proiz-
vodnjo tudi pri peleti-
ranju na podlagi de-
lovnih nalogov. Pro-
izvodni proces se v
celoti odvija na podla-
gi tehnoloških para-
metrov, ki jih je pred-
hodno pripravil teh-

nolog. Transportna linija preko peletirne
naprave v celico gotovih izdelkov se
vzpostavi avtomatsko glede na podatek v

delovnem nalogu.

NADZOR IN VODENJE 
ENERGETSKE 

KONICE
Energetsko konico nadzira
in vodi posebna procesna

postaja, ki je povezana z merilno napravo
Landes Gyr. To napravo uporablja Elek-
tro Ljubljana za obračun porabe elektri-
čne energije v tovarni. Poleg tega so na
procesno postajo priključeni še dodatni
merilniki porabe električne energije, ki
merijo porabo večjih porabnikov oziro-
ma sklopov porabnikov v tovarni. 
Sistem spremlja porabo električne

in transport proizvo-
dov v celice gotovih
izdelkov (Slika 3).

Operater vodi proizvo-
dnjo na podlagi delov-
nih nalogov. Potem ko
operater izbere delovni nalog in potrdi
start proizvodnje se vse odvija avto-
matsko. Proizvodni proces se v celoti

odvija po receptu, ki
ga je predhodno prip-
ravil tehnolog. Tudi
transportna linija v ce-
lico gotovih izdelkov se
vzpostavi avtomatsko glede na podatek v
delovnem nalogu.

PELETIRANJE KRMIL
Delovna postaja "Peletiranje krmil" kr-
mili proces peletiranja na treh peletirnih
napravah, proces naknadnega nama-
ščevanja krmil in transport peletiranih
krmil v celice gotovih izdelkov. (Slika 4)

Slika 3: Nadzor in vo-

denje proizvodnje kr-

mil

Slika 4: Nadzor in vo-

denje peletiranja kr-

mil

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Preklopite na popolnost

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

RITTAL kot največji proizvajalec ohišij
za elektrotehniko in telekomunikacije
na svetu je zastopan v Sloveniji kot
hčerinsko podjetje Rittal d.o.o.. Velika
kapaciteta skladišča omogoča takojšnjo
dobavo vseh Rittalovih proizvodov. Iz
svojega širokega prodajnega programa
vam ponujamo:

ohišja za energetiko
ohišja za elektroniko
klimatizacijsko opremo
komponente za električne
razvode
komunikacijska ohišja
ohišja za zunanjo uporabo
ITS - ohišja
LAN - pisarniško pohištvo

Komunikacijska omara na osnovi TS-8 Opti panel ohišja za displeje

Ohišja IT-2000

Maxi-PLS za energetske razvode do 3200A

POPOLNOST IN INOVATIVNOST
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energije in stalno izračunava
povprečno obremenitev v
merjenem 15 minutnem in-
tervalu. Na podlagi izmer-
jene porabe in časa meritve
napoveduje povprečno ob-
remenitev konec 15 minutnega intervala.
Napoved povprečne obremenitve je os-
nova za omejevanje porabnikov (Slika 5). 

Omejitve se aktivirajo postopoma, glede
na parametre, ki jih nastavlja uporabnik.
Sistem razlikuje štiri stopnje ukrepanja, v
posamezni stopnji je lahko več naprav.
Stopnja ukrepa se določi na podlagi
napovedi obremenitve in na podlagi pre-
ostalega časa do konca merjenega inter-
vala. 

Uporabnik sam določi dovoljeno vršno
obremenitev in parametrizira stopnje
ukrepanja pri posamezni napravi. Loči-
mo digitalno vodene naprave (npr. vk-
lop/izklop zasuna) in analogno vodene
naprave (npr. odstotek omejitve za dozi-

ranje na mlin). Vsaki
digitalno vodeni nap-
ravi lahko določimo
stopnjo ukrepa, ko se
bo omejitev aktivirala
in vrstni red znotraj
stopnje ukrepa. Vrstni
red je pomemben za-
to, ker se omejitve ak-
tivirajo postopoma,
dokler ni doseženo
potrebno zmanjšanje
porabe energije. 

Pri analogno vodeni
napravi določimo od-
stotek omejitve nap-
rave v posamezni stop-

nji ukrepanja. Sistem nepre-
stano arhivira porabo posa-
meznih porabnikov in vse po-
membnejše procesne spreme-
nljivke. Te je možno kadarkoli
pregledovati v grafični ali ta-
belarični obliki.
Na sliki 6 je prikazana obre-

menitev električnega omrežja med tip-
ičnim delovnim dnem. Spodaj so z
vijolično barvo prikazani sinhronizacijs-
ki impulzi 15 minutnega intervala, z
zeleno je prikazana trenutna obreme-
nitev in z rumeno napoved obremenitve
konec merjenega intervala. Rdeča krivul-
ja ponazarja stopnjo aktivirane omejitve.
Na prikazanem primeru je bila vršna
obremenitev ves dan pod 800kW, kar se
razbere iz vrednosti rumene krivulje v
času sinhronizacijskega impulza.

IZRAČUN PRIHRANKA
Osnova za izračun prihranka so podatki
o obračunu moči v letu 1999 in v letu
2000. Obračun v letu 2000 smo ločili na
obdobje pred uvedbo sistema za nadzor
in vodenje energetske konice in obdobje

Slika 5: Velika porabnika energije - peletirka in mlin.

Omejevanje porabe se vodi z regulacijo dotoka materiala

na napravo.

Slika 6: Nadzor in vodenje
energetske konice
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Merilniki plinov
Informacije: dr. Andrej Holobar, Echo d.o.o., Slovenske Konjice 

po uvedbi:

Slika 7:  Prikaz obremenitve in ukrepanja

Na podlagi prikazanih podatkov, ki izhajajo
iz računov Elektro Ljubljana, ugotavljamo,
da je mesečna poraba energije v celotnem
obdobju zelo konstantna, zato je v nadaljnjih
izračunih ne bomo upoštevali. Izračunali
smo povprečno mesečno vršno obremeni-
tev (obračunano moč) v letu 1999, v letu
2000 pred uvedbo sistema za nadzor in vo-
denje energetske konice in v letu 2000 po

uvedbi sistema. Ugotavljamo, da je povprečna mesečna obre-
menitev po uvedbi sistema padla za 81kW oziroma za 9,2%.  Če
upoštevamo ceno za 1kW priključene moči v decembru 2000
(2.896,54 SIT brez DDV), je mesečni prihranek pri plačilu elek-
trične energije okrog 230.000 SIT.

Podjetje ABB (ECHO, d.o.o. Slovenske Konjice) je izdelalo novo
serijo merilnikov EasyLine. Meriniki so namenjeni analizi plinov v
različnih tehnoloških procesih, spremljanju emisij in biotehno-
logiji. Posamezni merilnik lahko meri do dva parametra. Na voljo
so senzorji za merjenje: CO, CO2, SO2, CH4, NO in O2. Prednosti
so enostavna uporaba in možnost povezave posameznih merilni-
kov preko Ethetnet priključka, kar omogoča spremljanje meritev
in stanja merilnega sistemna preko interneta. Na željo naročnika
je možna tudi vgradnja paramagnetnega senzorja za merjenje ksi-
ika ali senzorja za merjenje toplotne prevodnosti plina. Podjetje
ECHO, d.o.o. nudi svetovanje in inženiring pri uporabi meril-
nikov.

A

A
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CYBRO in INTEGRA BM
distribuirani krmilni sistemi v industriji in zgradbah

članku predstavljamo nov koncept izdelave distribuiranih
krmilnih sistemov, ki se zelo hitro uveljavlja pri krmiljenju
v industriji, infrastrukturi in stavbah. Najprej je pojasnjeno
jedro sistema, tako imenovano VCP jedro in njegove last-

nosti, ki veljajo za vse izdelke, ki ga vsebujejo.

Avtor: mag. Devid Palčič, 

V
V nadaljevanju sta kratko opisani dve
družini izdelkov, ki sta nastali na osnovi
omenjene tehnologije:

CYBRO - za v industrijo
INTEGRA BM - za stavbe

KRMILNI SISTEMI
Od izbire krmilnega sistema je proizva-
jalec izdelka, kamor bo krmilni sistem
vgrajen, življenjsko odvisen. Izbira je
izjemno pomembna, nikakor pa ne enos-
tavna naloga.

Na tržišču krmilnih sistemov se srečuje-
mo z različnimi usmeritvami. Vsaka med
njimi seveda promovira svoje ideje.
Skupna značilnost vseh je, da s seboj
nosijo zgodovino, kar pomeni, da vlečejo
svoje korenine daleč v preteklost, ali pa
so stranski izdelki, nastali iz izdelkov za
popolnoma druge namene. 

Značilni predstavniki prve skupine so
programabilni krmilniki, ki so svojo arhi-
tekturo povzeli iz relejne logike in s tem
sodobnega programerja izjemno ovirajo,
da o davku, ki ga moramo plačati kom-
patibilnosti z zastarelo miselnostjo (hit-
rost, velikost spomina, povezljivost…),
niti ne govorimo. Še slabše zadeva izgle-
da, ko si jo ogledamo z očmi tehnika, ki
takoj opazi, da se tudi sodobnejši pro-
gramski jeziki (IEC 1131-3) prevedejo v
kodo, ki je v svoji osnovi relejna logika,
nato pa se v krmilniku izvajajo po vrstic-
ah (interpretirajo). Ostale slabosti klasič-
nih programabilnih krmilnikov so: slaba
povezljivost v sistem, visoka cena, izjem-
ni problemi pri povezovanju na druge
sisteme, nefleksibilnost, omejena razšir-
ljivost in veliko ozkih grl v komunikaciji.

Seveda pa je prednost takega krmilnika
relativno visoka zanesljivost, ki delno
izvira iz "klasične" gradnje, deloma pa
majhne programske kode, ki je potrebna
za delovanje. Druga prednost je veliko

število programerjev, ki so sposobni
pisati aplikacije,ker niso potrebna poseb-
na izobraževanja, orodja pa nam priskr-
bijo proizvajalci krmilnikov.

Popolno nasprotje predstavljajo "mehki
krmilniki" (soft PLC). To so programi
narejeni večinoma za delovanje na
operacijskih sistemih MS Windows NT. 

Nastali so kot stranski izdelek industrije
"avtomatizacije pisarn". Iz tega tudi izha-
ja njihova prijaznost in enostavnost
uporabe. Vstopni korak je izjemno enos-
taven (strojno opremo ima vsakdo na
mizi), delujoče demonstracijske verzije
so na voljo brezplačno, preko interneta
pa dostopne kadarkoli.

Čeprav so razvijalci uspeli odpraviti
začetne probleme, ki so bili predvsem v
ne determinističnem delovanju operaci-
jskega sistema in s tem tudi krmilnika,
ostajajo ključni problemi še vedno enaki:
veliko preveč programske kode, da bi
zadeva lahko bila zanesljiva. Ker tudi
cena sistema ni bistveno nižja, se "mehki
krmilniki" uveljavljajo predvsem pri pro-
izvajalcih strojev in sistemov, ki svoje iz-
delke izdelujejo v srednjih serijah, zahte-
vajo prijazen in kompleksen uporabniški
vmesnik, PC pa že tako bistveno vpliva
na delovanje sistema, da z njegovo upora-
bo v krmilne namene ne moremo bistve-
no poslabšati zanesljivosti.

Končno moram omeniti še najbolj razšir-
jeno obliko krmilnega sistema: namen-
sko razvita mikroprocesorska vezja.
Prednost take rešitve je predvsem cena
in optimalna prilagojenost napravi, sla-
bosti pa med drugim: nefleksibilnost,
visoki razvojni stroški, stroški certifici-
ranja, zanesljivost in velika odvisnost od
dobavitelja.

Če bi slabosti lahko odpravili bi to bila
najboljša rešitev za dobršen del krmilnih

problemov. Prav ta cilj je bil osnovno
vodilo pri razvoju tehnologije imeno-
vane VCP.

VCP TEHNOLOGIJA
VCP zajema sistemsko jedro, tako imeno-
vani "motor", ki je uporaben za izgradnjo
lastnih programabilnih naprav. Proiz-
vajalec naprave, ki uporablja VCP sistem-
sko jedro, ohrani praktično vse prednos-
ti namensko razvitega vezja, izogne pa se
veliki večini slabosti. VCP predstavlja ide-
alno rešitev za razvijalce krmilnih na-
prav, izdelki nastali na njegovi osnovi, pa
nudijo izjemne prednosti uporabnikom.

Osnovne lastnosti VCP:

v celoti razvit determinističen opera-
cijski sistem, ki ga je možno naložiti in
osvežiti
standardizirana programska oprema
in orodja
razširljivost (na nivoju izdelka in sis-
tema)
podpira vse standardne industrijske
komunikacije (ANYBUS TEHNOLO-
GIJA)
velika hitrost, obširen pomnilnik

Kot že omenjeno, je VCP sistemsko jedro
namenjeno vgradnji v izdelke proizvajal-
cev, ki potrebujejo fleksibilno rešitev,
izogniti pa se želijo vsem pastem razvoja
osnovne tehnologije. Glavni uporabniki
VCP so tako razvijalci in proizvajalci:

industrijskih krmilnikov
embedded aplikacij (naprave, ki
morajo biti krmiljene)
krmilniki v stavbah
krmilniki v infrastrukturi

KAJ VCP NUDI ?
VCP jedro vsebuje strojno in programsko
opremo, potrebno za izgradnjo zmoglji-
vega in zanesljivega sistema. Razvijalcem
so na voljo tudi sistemska orodja, pro-
gramska oprema in potrebna literatura,
kot tudi vsa tehnična podpora.

Komunikacijski protokoli so odprti, kar
omogoča razvoj poljubnih modulov, ki
jih lahko v tak sistem vključimo tako, da
jih priključimo na razširitveni vmesnik
(IEX).

Razvijalec sistema uporabi VCP jedro,
doda napajanje, vmesnike na zunanji svet
in že lahko prične s programiranjem (v
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standardnem IEC 1131-3 jeziku). Pri tem lahko uporabi veliko število
IEX (razširitvenih) modulov, ki so na voljo na tržišču, tako da mu veči-
noma sploh ni potrebno razvijati nobene elektronike, ampak samo zloži
kocke, ki jih bo programsko orodje avtomatsko prepoznalo.

Slika 1: VCP osnovni vmesniki

IEX je skupno ime za razširitveni priključek, na katerega lahko priključi-
mo vse potrebne razširitvene module. IEX je serijsko vodilo zasnovano
na CAN (controll area network) standardiziranem industrijskem vmes-
niku. Fizično povezavo predstavljajo štiri vodniki (po dve parici).
Vsak VCP lahko sprejme do 16 IEX modulov, na voljo pa so tudi VCP, ki
lahko podpirajo 64 IEX modulov in jih uporabljamo predvsem v sis-
temih inteligentnih stavb.

Slika 2: IEX razširit-

vena mesta

Na voljo je veliko število standardnih IEX modulov, ki jih razdelimo v
dve skupini:

IEX kartice
IEX samostojni moduli

Kartice so namenjene vgradnji v naprave, ki jim zagotavljajo fizično
namestitev in ustrezno napajanje, medtem ko imajo samostojni moduli
lastno napajanje.

Slika 3: IEX moduli

PROGRAMIRANJE
Vse izdelke, ki imajo vgrajeno VCP jedro lahko programiramo na enak
način, razen tam, ko se razvijalec naprave odloči, da bo programiranje
onemogočil.

Za programiranje uporabljamo programsko orodje CYPRO, s katerim
lahko v popolnosti izkoristimo zmogljivosti sistema.

Programiranje je omo-
gočeno brez neposred-
nega priključka na VCP
napravo, ki jo programi-
ramo. Tako lahko pro-
gramiramo z uporabo
PC računalnika in nepo-
srednim priključkom,
preko mreže, ko so na-
prave priključene v om-
režje in preko modema

 

Slika 4: programiranje
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(telefonski, GSM, radijski). Seveda nam uporaba interneta
omogoča programiranje naprave, kjerkoli na svetu že je, edini
pogoj je, da vsebuje VCP in ima omogočen priključek na inter-
net.

PROGRAMSKI JEZIKI
Programiranje poteka v enem od IEC 1131-3 jezikov.

Trenutno je omogočena uporaba instrukcijske liste in strukturi-
ranega teksta, ki zagotavljata udobno programiranje vseh
aplikacij, razvoj ostalih jezikov pa intenzivno poteka (slika 5).

Programski paket podpira napredne funkcije pregledovanja
stanja spremenljivk med razhroščevanjem aplikacije (monitor-
ing - slika 6).

Izbira naprav priključenih na IEX modul je lahko avtomatska s
pritiskom na gumb, lahko pa podatke vpišemo tudi ročno.
Programska oprema ima veliko uporabnih lastnosti, ki izvirajo
iz dolgoletnih izkušenj pri razvoju krmilnih sistemov.

POVEZAVA V MREŽO
Med glavnimi prednostmi na VCP jedru zasnovanega sistema je
zelo enostavno povezovanje v omrežja in s tem sodelovanje

Slika 5: Primer programa

Slika 6: "monitoring"
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med napravami. Osnovni
pogoj za učinkovitost te-
ga postopka je izpolnjen
že v fazi proizvodnje: 
vsak izdelek, ki vsebuje
VCP, ima namreč svojo la-
stno identifikacijsko ko-
do imenovano NAD.

Na NAD se sklicujejo vse
komunikacije (programi-
ranje, prenos podatkov,
prenos informacij o stan-
ju,…).

Fizično je komunikacija
od medija neodvisna, ven-
dar standardno uporabl-
jamo dve parici.Tako vodi-
lo imenujemo A bus. Na
istem vodilu lahko brez
vmesnikov sodeluje do 32
(64) naprav, z vmesniki
pa je število praktično
neomejeno.

POVEZAVA NA PC
Sodobni krmilni sistemi
zahtevajo možnost povezave na PC raču-
nalnike z namenom upravljanja, arhivi-
ranja podatkov, zajema in posredovanja
informacij. Večinoma sodobni uporabni-
ki zahtevajo možnost prehoda na sodob-
ne oblike upravljanja svojega procesa.
Naj gre pri tem za komunikacijo s SCADA
sistemi, daljinski nadzor preko interneta,
upravljanje proizvodnje preko MES ali pa
celovito planiranje in vodenje z uporabo
najsodobnejših ERP, vedno moramo
zagotoviti učinkovit in sodoben način
obojestranske komunikacije med napra-
vo in PC svetom. 

Sodobne smernice dajejo prednost OPC
(ole for process control) in prav ta meto-
da je na voljo uporabnikom VCP. 

Z uporabo OPC strežnika za VCP je
komunikacija s katerimkoli sodobnim
orodjem na PC izjemno enostavna in
učinkovita.

KOMUNIKACIJA S ČLOVEKOM
Ne glede na vrsto, morajo procesi v
določenih točkah komunicirati s
človekom. Pri tem seveda lahko uporabi-
mo PC računalnik, kot že opisano, ven-

dar je večkrat ta rešitev neprimerna.
Normalno potrebujemo določeno kom-
binacijo tipk in prikazovalnika - oper-
aterski panel. VCP lahko z operaterskim
panelom upravlja, kot z IEX napravo
(operaterski paneli za VCP), ali pa z njim
komunicira preko programabilnega RS
232 vmesnika (paneli poljubnega proiz-
vajalca).

Projektant, ki razvija svojo napravo na
osnovi VCP tehnologije, lahko izbere
enega standardnih vmesnikov, ki
omogočijo priklop panela na IEX vodilo
ter si s tem znatno olajša razvojno delo.

PROGRAMABILNI RS 232 VMESNIK
VCP ima vgrajen popolnoma program-
sko podprti RS 232 vmesnik, kar mu
zagotavlja izjemne možnosti komunici-
ranja. Poleg  operaterskih panelov, gre tu
predvsem za: tehtnice, tiskalnike,
modeme, radijske modeme in GSM.

Prav zadnja možnost je izjemno zanimiva
in se zelo hitro uveljavlja kot prevladu-
joča oblika komuniciranja.

 

Slika 7: Identifikacija priključenih modulov

Slika 7: Identifikacija priključenih modulov
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CYBRO
Aplikacija VCP jedra v obliko "klasičnega"
industrijskega krmilnika je dala družino
izdelkov CYBRO. 

Gre za samostojne krmilnike zelo kom-
paktnih dimenzij, ki jih lahko širimo z
dodajanjem razširitvenih modulov. Na
voljo je celotna paleta vhodno izhodnih
modulov (digitalni, analogni, serijski,
industrijska vodila, operaterski paneli,

hitro števni vhodi…). Na
vsak krmilnik lahko prik-
lopimo do 16 modulov.
CYBRO podpira vse funk-
cije VCP jedra in predsta-
vlja zelo zmogljiv krmil-
nik, ki ga lahko, povezane-
ga v distribuirano omrež-
je, uporabimo za poljub-
no zahtevne sisteme.

INTEGRA BM
Upravljanje stavb (build-
ing management, sistem
inteligentne hiše,…) se ne-
koliko razlikuje od indus-
trije, vendar nam tudi tu
uporaba VCP jedra pred-
stavlja bistveno prednost.

Pri vodenju stavb je potrebno zagotoviti
ustrezno distribuiranost modulov (krmi-
ljene naprave so navadno razpršene po
celotnem objektu), omogočiti učinkovi-
to komunikacijo med njimi, zagotoviti
možnost prehoda na sisteme drugih
proizvajalcev, omrežje povezati na PC in
dalje na internet, in voditi naprave, ki so
po svojih lastnostih izjemno raznolike.
Pri vsem tem pa moramo ponuditi pri-
merno ceno, ki bo investitorju omogoči-

la ustrezno vračilo investicije. V objektih
so normalno naprave organizirane v
logične celote (sobe, nadstropja…), ki jih
imenujemo področja (area). V okviru
področij nastopajo zelo različne naprave,
ki jih lahko uvrstimo v sledeče sklope:

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje
razsvetljava
varnost (požar, vlom, kontrola dosto-
pa)
ostale naprave (dvigala, žaluzije, nad-
zor oken, …)
tehnološke naprave (povezane z na-
menom stavbe)

 

Slika 9: Uporaba RS 232 vmesnika

Slika 10: razširitve Cybro
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meritve, spremljava parametrov
povezava na druge naprave

Tu moremo posebej izpostaviti tehnolo-
ške naprave, ki večkrat predstavljajo po-
vezavo med objektom in vsebino (se
pravi dejavnostjo uporabnika objekta),
kar pomeni, da sam objekt postane del
vsebine, da se torej mešata "industrijska-
gospodarska" in "bivalna" vloga..

Opisane lastnosti zahtevajo uporabo
tehnologije, ki bo omogočala enake
funkcije, kot jih dosežemo v industriji,
tudi pri vodenju stavb. Sčasoma nam tudi
to ne bo dovolj in bomo potrebovali
mešanje "industrijskih" in "bivalnih"
krmilnikov in ker je v obeh sistemih
uporabljeno isto VCP jedro je s samo
izbiro sistema to zagotovljeno.

ARHITEKTURA INTEGRE-BM
Objekti so razdeljeni v logične celote,
"področja". Vsako področje obvladuje
ključni del vsakega BM sistema: "krmilnik
področja" (area controller-AC). Gre za
krmilnik osnovan na VCP, ki komunicira
z drugimi AC in upravljavskimi računal-
niki. Posamezne naprave imajo vgrajene
specifične krmilne module s tovarniško

zapečenim programom, ki poskrbi za
delovanje naprave. Te krmilne enote so v
bistvu IEX razširitveni moduli priključe-
ni na AC. Posebnosti, zaradi katerih bi
tak krmilni modul moral biti programa-
bilen, realiziramo v AC in tako optimizi-
ramo sistem.
Za uporabo v stavbah je na voljo veliko
število univerzalnih IEX modulov, čeprav
je tudi tu protokol komunikacije odprt,
kar pomeni da lahko proizvajalec razvije
nov modul, skladno s svojimi potrebami.
Med drugim so dosegljivi sledeči moduli:

krmilnik konvektorja
krmilnik razsvetljave
več operaterskih panelov
senzorski moduli 
IR sprejemnik in oddajnik
Digitalni in analogni vhodi in izhodi
Krmilnik klimata
Krmilnik toplotne postaje
Univerzalni krmilnik
Vmesniški moduli (na LON, ether-
net,…)
Vmesnik za PC

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA
Ko torej želimo stavbo opremiti z ustre-
zno stopnjo inteligence jo najprej razde-

limo na področja in vsako področje
opremimo s krmilnikom področja (AC),
ki jih nato povežemo med seboj in na
nadzorne računalnike. Nadzorne računa-
lnike lahko seveda omrežimo in pove-
žemo na internet.

Vse naprave v posameznem področju op-
remimo s primernimi krmilnimi moduli,
ali pa kupimo naprave, ki imajo take mo-
dule že vgrajene. Te naprave povežemo
na pripadajoči AC.
Ko smo tako fizično povezali omrežje se
nanj priključimo (kjerkoli) s PC računal-
nikom in z uporabo ustrezne program-
ske opreme, preizkusimo delovanje na-
prav in krmilnikov ter določimo medse-
bojne povezave. Če imamo priključene
specifične naprave, njihovo delovanje
določimo z uporabo programskega orod-
ja CYPRO. Enako velja za komunikacijo z
napravami, ki ne podpirajo standardnih
protokolov.

Način projektiranja in izvedbe je "nara-
ven", kar pomeni, da sledi logičnem toku
razmišljanja. To zagotavlja želene učinke,
kot tudi enostavno širjenje in dodelave
sistema v prihodnosti. A
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AVTOMATIKAVIŠJI NIVOJI VODENJA - Preactor - interaktivna podpora planerju

Avtor: dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., INEA d.o.o. II. del

Orodje Preactor  
Interaktivna podpora planerju pri razvrščanju opravil

ed pomembnimi vidiki za zagotavljanje
uspešnosti proizvodnega podjetja je tudi
učinkovito planiranje. V številnih podje-

tjih je mogoče najti tradicionalne pristope k
planiranju, kjer planerji na osnovi svojih
izkušenj pripravljajo plane z uporabo planskih
tabel. Delo, ki mora biti izvedeno glede na
naročila se razporeja razpoložljivim proizvod-
nim virom (t.j. stroji, orodja, material, ljudje)
glede na posamezne časovne enote, t.j. ura, dan ali teden. Pri tem
pristopu lahko rečemo, da uporablja planer statično odločitveno
podporo (t.j. papir ali tablo) za reševanje dinamičnega problema in
ne vodi vedno v optimalno generiran plan.

M

Vhodne podatkovne baze se generirajo
neposredno v okolju Preactor v obliki ro-
čnih vnosov ali avtomatsko na osnovi

podatkov v sistemu ERP (t.j. materialnih
list in tehnoloških postopkov). Integraci-
ja se lahko izvede na dva načina:

prenos ASCII datotek ali
preko Active X objektov.

Sistem Preactor omogoča povezljivost s
sistemi zasnovanimi na odprtih standar-
dih ActiveX Control. Omogoča pa tudi ši-
ritev funkcionalnosti sistema z uporabo
vgrajenega Visual Basic-a. 
Primer integracije sistema Preactor je
prikazan na sliki (Slika 7).

4. Dodatni moduli
Vsi sistemi iz družine Preactor imajo tudi
dodatni modul za spremljanje proizvod-
nega plana, t.i. Preactor Viewer,  Preactor
APS ima tudi naslednje dodatne module:

Static Material Control (SMC),

Dynamic Material Control (DMC),
Preactor Execution System (PES),
Suply Chain Server (SCS) .

Preactor Viewer
Preactor Viewer omogoča le grafični
prikaz proizvodnega plana. Uporablja se
za komunikacijo s planskim strežnikom
in prikaz plana v proizvodnji ali drugih
komercialnih enotah, ki zahtevajo vpo-
gled v plan (Slika 8). Omogoča elektron-
ski prikaz plana in seznama delovnih lis-
tov, ročno spremljanje operacij ali spre-
mljanje z uporabo črtne kode, sledenje &
spremljanje proizvodnega plana v obliki
Gantt diagrama in  upravljanje s poročili.

Preactor Execution System
Preactor Execution system je komu-
nikacijski modul, ki zagotavlja asinhrono
komunikacijo med modulom za prikaz
ali drugimi sistemi za zbiranje podatkov
in glavnim sistemom za razvrščanje. Ima
vgrajeno mrežno podporo, omogoča
vnos realizacije in povratni odziv na
dogodke v proizvodnem procesu ter sle-
denje in spremljanje v realnem času
(Slika 9).

4. Namesto zaključka
Z uvedbo sistema za podporo razvrščan-
ja v podjetje lahko pričakujemo številne
pozitivne učinke: 

podpora operaterju pri generiranju
optimalnega plana glede na razpolož-
ljive vire v podjetju in zahteve, 
možnost ukrepanja ob nenadnih do-
godkih v proizvodnji ali na trgu 
ter možnost spremljanja realizacije
glede na plan v realnem času. Vendar
pa obstajajo tudi pogoji za uspešno
uvedbo takega sistema v organizacijo. 

Med temi je potrebno izpostaviti nasled-
nje:

 

ERP/MRP ERP/MRP ERP/MRP ERP/MRP 

Preactor  

Delovni nalogi ali 
Prodajna naroèila 
� kolièina  
� datum dobave  

+ + 

Tehnološki postopek po  
posameznih operacijah  
Skupine proizvodnih virov 

� procesni èas  
� min. zaèetni èas  
� omejitve, pogoji  

� zaèetni  &  konèni èasi  
za posamezno operacijo  
� izbrani viri  

� LAHKO  aktivira sistem  
za upravljanje z zalogami  
� LAHKO potrdi naroèilo 

ASCII datoteka ali active  
(COM/DCO

Preactor vmesnik  

Xfactory  ( MES) 

ASCII datotek ali  Active
(COM/DCO

seznam  WIP 

� zakljuèeni  WIP 
� neprièakovani dogodki  

Slika 7: Integracija sistema Preactor 

Slika 8: Organizacija planiranja z uporabo sistema Preactor in pregledovalniki

Preactor Viewer
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definirani jasni cilji in zahteve za planiranje-razvrščanje, sode-
lovanje naročnika in izvajalca (projektna skupina),
dobro postavljena organizacija planiranja (pogojuje tudi inf.
sistem za planiranje)
projektni pristop k uvedbi samega sistema: dobra analiza
zahtev,
ustrezen sistem za razvrščanje, med katere se po vseh karak-
teristikah uvršča tudi sistem Preactor,
izobraževanje planerjev in
odpora vodstva in celotne organizacije.

Projektni pristop k uvajanju takega sistema obsega
naslednje faze:
1. Analiza zahtev za razvrščanje 
Za učinkovito delovanje sistema za razvrščanje je potrebno
definirati poleg osnovnih podatkov za proizvodnjo:

proizvodi, tehnološki postopki (poslovni inf. Sistem)
predvsem
ZAHTEVE za razvrščanje (t.j. kriteriji optimalnega plana: min
čas za zamenjavo posameznih orodij, itd.),
OMEJITVE (npr. na določenem stroju se lahko proizvajajo le
določeni izdelki: omejenost s št. orodij, itd.),
ORGANIZACIJA planiranja - razvrščanja, 
nabor dogodkov, ki spreminjajo stanje proizvodnega sistema
in jih mora razvrščevalnik upoštevati;
čas, ob katerem razvrščevalnik prerazporedi že obstoječe raz-
porede;
sinhronizacijo z orodjem za planiranje;

VIŠJI NIVOJI VODENJA - Preactor - interaktivna podpora planerju

Slika 10. Primer integracije sistema Preactor
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način sledenja vsem akcijam in dolo-
čitev potrebnih podatkov za sledenje.

2. Zasnova koncepta sistema za
razvrščanje

Na osnovi analize zahtev je potrebno
izdelati zasnovo sistema za razvrščanje in
koncept integracije sistema za razvrščan-
je Preactor. Primer koncepta je prikazan
na sliki (Slika 10).  

Glavni vnos proizvodnih podatkov pote-
ka v poslovnem informacijskem sistemu.
Iz poslovnega informacijskega sistema se
v razvrščevalnik pred razvrščanjem pre-
nesejo vsi pomembni podatki. Podatki za
osveževanje plana se prenašajo v obratni
smeri.

Podatke o dogodkih, ki spreminjajo stan-
je proizvodnega sistema, razvrščevalniku
zagotavlja sistem SCADA. Sam razvršče-
valnik že omogoča z vgrajenim krmilnim
jezikom enostavnejše vnašanje nastavi-
tev ter enostavnejšo izbiro vgrajenih
pravil za razvrščanje. Dodatno pa se lah-
ko nastavitve in pravila za razvrščanje, ki
jih kreira uporabnik, vnesejo preko apli-
kacij, izdelanih v jezikih, ki omogočajo
"Active X" kontrolo (npr. Delphi, Visual-
Basic, itd.).

Vhodni podatki se lahko generirajo na
osnovi podatkov v poslovnem informaci-
jskem sistemu  (t.j. tehnološki postopki,
itd.). Sistem za razvrščanje po izvršeni
operaciji vrne optimalno zaporedje izva-
janja delovnih nalogov za posamezen
stroj.

3. Implementacija sistema za razvr-
ščanje (verifikacija in testiranje)

4. Uvajanje v industrijsko okolje in
šolanje planerjev in ostalih upo-
rabnikov

5. Reference
Gerhard Plenert and Bill Kirchmier
Finitee Capacity Scheduling: Mana-
ging, selection and   Implementation,
John Willey&Sons, Inc. (2000)
Preactor Inc. (1998) Preactor Confi-
guration Guide
Preactor Inc. (1998) Preactor Referen-
ce Guide
Preactor Inc. (1998) Preactor User
Guide
Web:  http://www.preactor.com

Informatizacija in vodenje industrijskih procesov
INEA d.o.o., 1230 Domžale, Ljubljanska 80, Slovenija
Telefon: +386 1/721 8000, Fax: +386 1/7241 1672
DEMO IDR BLOK http://www.inea.si/idrblok

A

Ponavadi pričakujemo od proizvajalcev, kot je IBM,
tehnološke inovacije na področjih, kot so mrežni
strežniki, super računalniki in podobne stvari, tokrat pa
so pripravili originalno presenečenje, ki je polno
tehnoloških inovacij. Gre za ročno uro, katere procesor
deluje pod operacijskim sistemom Linux in, ki za prikaz
uporablja grafični zaslon na podlagi organskih LED diod,
imenovan OLED, o kakršnih smo pisali v prejšnji številki
Avtomatike. 

Vdelani zaslon ima ločljivost 640 x 480 točk in ima dimenzije samo cca. 13 x  22
mm. Čeprav je zaslon enobarven (rumen) so pike tako majhne, da je z rastrskimi
efekti moč doseči sivine. OLED zaslon je bistveno bolje berljiv od klasičnih LCD
zaslonov, pa tudi manjšo porabo ima.
Vdelana baterija lahko napaja uro samo kaki dve uri, zato je ura uporabna samo
kot prototip. Zanimivo pa je, da so samo z izboljšanjem vdelanega programja
uspeli podaljšati dobo baterije na 4-6 ur. Pri IBM-u se trudijo ustvariti naslednji
prototip, ki bo lahko bez polnjenja deloval kak teden, to pa bi mu odprlo vrata na
svetovni trg. 

Ura ima 8 MB FLASH pomnilnika in 8MB stabdardnega RAMa, ki obdrži vsebino
tudi v primeru izpraznitve baterij. 

Vdelani Linux je standardno jedro z vdelanimi nekaterimi spremembami za
energijsko varčno delovanje.

Ura z OLED grafičnim zaslonom in Linux jedrom

A
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Strahovit napredek elektronike nam je
odprl nova področja in spremenil obstoječa.
Zanimivo pri tem je, da ste take izjave do

nedavnega lahko slišali od ljudi z drugih
področij.
Zadnja leta pa spremembam težko sledijo tudi
elektroniki. Tako napredek elektronskih kompo-
nent spreminja tudi samo področje elektronike.

Avtor: Branko Badrljica, Ljubljana

Orodja za delo s
programabilno logiko  

I

RAZVOJNA PRODJA ZA ELEKTRONIKO - Orodja za delo s programabilno logiko

Pred več kot petimi leti je tako na
področju programabilne logike obstajal
cel kup proizvajalcev, večina prodanih
čipov pa je bila na ravni kompleksnosti
cenenih GAL in PAL čipov. Takrat so bili
tovrstni čipi enostavni, razvojna oprema
pa omejena in draga.

Po zaslugi silovitega napredka so postali
moderni CPLDji in  FPGAji že povsem
uporabni, saj se lahko po ceni, porabi in
kompleksnosti kosajo z mnogimi klasičn-
imi rešitvami. Tako si danes  lahko
"zapečete" v FPGA čip celo recimo 32-
bitni RISC procesor, Ethernet vmesnik,
VGA vmesnik ali celo PCI, da enostavne-
jših stvareh, kot so USART-I, I2C in
podobnih niti ne govorimo. 

Konkurenca je počistila tudi kup proiz-
vajalcev in v "finalu" sta ostala praktično
le še dva: Xilinx in Altera. Boj za prevlado
je tako hud, da se zdijo zapleti med
Intelom in AMDjem kot nepomembna
zamera iz preteklosti. So sicer tudi drugi

proizvajalci, vendar so bodisi usmerjeni
k posebnim strankam (kot je recimo
Lucent, katerega FPGAji so namenjeni
predvsem telekomunikacijam), imajo
posebno tehnologijo (Cypresova anti-
fuse tehnologija) ali pa se počasi usmer-
jajo v druga področja, kar bi lahko reci-
mo rekli za Lattice, ki izdeluje posebne
CPLDje za stikalne matrike in analogna
programabilna vezja.

Mnogi proizvajalci so končali kot ulov v
Xilinxovi ali Alterini vreči. Xilinx se tako
lahko ponaša s slovitimi Coolrunnerji iz
Philipsove proizvodnje. Za tiste, ki tega
še ne vedo, Coolruner serija CPLDjev je
ZELO zanimiva, ker nudi praktično
CMOS porabo (popolnoma sorazmerno
delovni frekvenci), visoko hitrost in
donedavna enkratno kompleksnost (mis-
lim, da ima največji model  960 makro-
celic !). Vsekakor zelo dobra dopolnitev
Xilinxove serije CPLD vezij, v kateri sedaj
obstoječa XC95XX serija lahko pokrije
spodnji del trga.

Xilinx je že kar nekaj let znan po svojih
poceni entry-level razvojnih orodjih iz
serije Foundation, ki so vsaj po mojih
izkušnjah vzor, ki ga konkurenca vsaj do
sedaj še ni dosegla.

V zadnjem času ponuja tudi Webfitter,
kar pomeni generiranje binarnih datotek
za programiranje čipa kar na njihovem
strežniku. Potrebno je posebno pro-
gramje, ki pa je na voljo na njihovem
websiteu. Seveda zastonj. Napisano HDL
kodo nato program pošlje na Xilinxov
strežnik, s katerega sprejme končno bi-
narno datoteko. Zelo uporabno za hobi-
ste brez močnega računalnika, ki pa
imajo uporabno povezavo na Internet. 
Poleg tega se hobisti lahko odločijo za

Webpack, ki vsebuje osnovna orodja za
delo z FPGA in CPLD komponentami.
WebPack vsebuje orodja za delo z vsemi
CPLDji (tudi CoolRunner serijo) in

FPGAji Virtex E
ter Spartan2. Web-
pack je precej skr-
omnejši od Foun-
dation programja
i n j e u s m e r j e n
predvsem v pod-
poro CPLD kom-
ponent, je pa manj
zahteven do stroj-
ne opreme in se-
veda cenejši, saj je
zastonj.

Xilinx izdaja tudi
elektronsko pub-
likacijo v PDF obli-
ki pod imenom
"Xcell", ki se ukva-
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RAZVOJNA PRODJA ZA ELEKTRONIKO - Orodja za delo s programabilno logiko

rja s trendi na področju programabilne
logike in vsebuje tudi novosti s tega pod-
ročja. Dosegljivi so na naslovu: http://

www.xilinx.com/xcell/xcell.htm

Kot je znano, je razvoj tovrstnih orodij
ogromen strošek, ki si ga praviloma
proizvajalci ne privoščijo. Raje prepusti-
jo to vlogo neodvisnim proizvajalcem, ki
tovrstna orodja posebej (mastno) zaraču-
najo. Pri Xilinxu pa so financirali razvoj
posebnih orodij pod skupno oznako
Foundation. Ta so bila od samih začetkov
uporabnikom na voljo za samo $99, če-
prav so bila na nek način omejena. Prve
verzije niso imele VHDL vhoda in niso
podpirale čipov z več kot 10.000 vrati.
Sčasoma so omejitve Foundation serije
krčili in sedaj imam pred seboj novo
verzijo - 3.1, ki je videti že prav impre-
sivno. Ker gre za kompleksno program-
sko opremo, vam toplo priporočam, da

pred instalacijo naložite še zad-
nji "service pack" - v tem
trenutku je to Service Pack št. 7.
(http://www.xilinx.com). 

Foundation serija predstavlja
kompleksno programje, ki vam
bo mirno odžrlo pol gigabajta
na disku, lahko pa tudi več. Naša
verzija je prišla na treh CDjih, če
ne štejem posebnega CDja z
dokumentacijo in zadnjega
Service pack-a, ki sem ga moral
naložiti z Mreže. Pri instalaciji
lahko preskočimo kako od
številnih družin, če potrebuje-
mo prostor na trdem disku.

Xilinx je očitno upošteval kritike
uporabnikov prejšnjih generacij progra-
ma, saj vsebuje zadnja verzija podporo za
praktično celoten proizvodni program.
Prejšnje verzije programja namreč niso
podpirale serije XC3000, od verzije 3.1
pa podpira tudi to, resda v posodobljeni
XC3000A ali XC3000L različici.

Podrobnejša analiza bi nažalost vzela ve-
liko več prostora, kot ga premore revija,
zato se ga bmo tega lotili na straneh web-
sitea in posebne revije, namenjeni pose-
bej elektronikom.    

Za nadaljnje informacije o Xilinxovih
komponentah in programskih orodjih se
lahko obrnete na IC Elektronika d.o.o.,
Vodovodna 100, p. p. 2514, 1001 Ljublja-
na (tel: 01/568-01-11 email: prodaja@ic-

elect.si) A
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AVTOMATIKA CAD/CAM/CAE programska orodja - EDWin

Kot vsak program za risanje tiskanih vezij, je tudi pri EdWinu osno-
va vsega modul za delo s shematiko  Zaradi hierarhične zasnove (ki
je značilna za tovrstne programe programe zadnjih generacij) je

torej modul za del s shematiko navidez sestavni del glavnega programa. 

Informacije: Logima d.o.o., Ljubljana III. del

EDWin

Č
Tako Edvin pojmuje projekt kot skupek
vezij. Vsako vezje pa lahko sestavlja ena
ali več shem, tiskanin in drugih datotek,
kot so recimo knjižnice elementov, sez-
nam uporabljenega materiala in tako
naprej. 

Slika 1: Project manager

Tako se lahko na primer lotimo načrto-
vanja kompleksnejšega elektronskega sis-
tema, ki g sestavlja več
tiskanin, ki so med seboj
povezane preko vodila,
kot je to recimo osnovna
plošča vašega računalnika.
Čeprav predstavlja tako
vodilo kot vsaka izmed
kartic neko zaključeno ce-
loto, ki ima svojo shemo,
tiskano vezje in druge da-
toteke, pa so kljub vsemu
vsa "vezja" del celote, ki je
tudi fizično v obliki ene
datoteke. 
Vendar se bomo za zače-
tek zadovoljili z enostavn-

im primerom (slika
2). Vzemimo na pri-
mer majhen štiri-
bitni števec. Celot-
no vezje tega proje-
kta sestavljata samo
shema in tiskano
vezje.    

Shema pomeni lo-
gični prikaz pove-
zav med elementi.
Tako na shemi vidi-
mo štiri D registre
tipa 7474, dva inv-
erterja tipa 7404,
X O R v r a t a t i p a
7486, napetostni
generator in štiri-
vhodna NAND vrata tipa 7420. Vsak ele-
ment nosi dve oznaki. D-register v spod-
njem levem vogalu na primer nosi
oznako "U4" in "7474,2". Prva oznaka
pomeni referenco služi projektantu za
referenco, druga pa označuje element,
kot ga pozna shematski program. "U4"
torej zagotavlja omenjenemu elementu
njemu lastno simbolično ime. Oznaka
"7474" pa je ime modela v knjižnici ele-
mentov, kjer so tudi podatki o tipu ohiš-
ja, številkah nogic za vse signale in
podobno. Podoznaka "2" označuje dejst-
vo, da gre za drugi register v ohišju čipa
"7474", ki seveda vsebuje štiri registre.

Tako so preostali trije registri fizično v
istem čipu. 

Elementi so na shemi povezani z žicami,
ki niso zgolj kozmetična vrednost,
temveč v sebi nosijo informacijo o
povezanosti signalov. Tako program "ve",
da je nogica 9 na U4, ki nosi oznako Q in
je na ohišju čipa 7474 na 9-tem pinu,
povezana z vhodom  U3 , ki je na drugi
nogici čipa 7420.

Zveza med logičnim svetom stvari v she-
matiki in fizičnim i odnosi na tiskanem
vezju je knjižnica elementov. Opis vsake-
ga elementa vsebuje njegove lastnosti, ki
so vidne v shemi in pridružene lastnosti,
ki se navezujejo na stvari, kot so tip ohiš-
ja, število nogic in povezanost logičnih
signalov simbola v shematiki z dejanski-
mi nogicami ohišja.

Vse to je zelo lepo prikazano na sliki 3.
Tu vidimo že prej omenjeni inverter. V
oknu desno spodaj vidimo njegov lo-
gični simbol, zgoraj desno je ohišje
DIP14 z vsemi nogicami in spodaj levo je
okno, v katerem so za vsak inverter v či-
pu prikazani dodatni parametri. Osred-
nje okno vsebuje informacije za celoten
čip (tip ohišja, ime itd.).

Slika 2: Shema števca

Slika 3: Pogled v definicijo elementa

A
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S sprejemom standarda EN 50160 (oz. SIST EN 50160, kot
ga imenujemo v pri nas privzeti različici) je CENELEC postavil
predvsem osnovo za vrednotenje kakovosti električne

napetosti, oz. kot je bolje reči, kakovosti električne energije. Pred
tem je le malokdo o električni energiji razmišljal kot o tržnem
blagu, bila je nekaj nujno potrebnega in skorajda že samo po sebi
umevnega. Deregulacija trga električne energije pa je postavila
zahtevo po pojmovanju le te kot tržnem blagu, ki ga lahko kupuje-
mo na več različnih koncih (pri neposrednem proizvajalcu, torej
elektrarni, ali pa pri trgovcu) in prodajamo vsakomur, ki jo pač
hoče od nas kupiti. Kot vsako blago pa mora tudi električne energi-
ja imeti svojo ceno, ki naj bo tudi v tem primeru seveda odvisna od
njene kakovosti. Prav pri vrednotenju le-te je prvi velik korak
naredil prav standard SIST EN 50160.

Informacije: Jurij Kos, univ.dipl.ing.el., BELMET d.o.o., Ljubljana

Analiza kakovosti napetosti 
po SIST EN 50160

Občasna analiza ali permanentni monitoring?

V

Kot ste že spoznali standard bolj ali manj
podrobno definira vrsto parametrov, ki
vsak po svoje vpliva ne raven kakovosti
električne napetosti. Med njimi so nam
nekateri že zelo domači (nihanja
napetosti, padci in porasti napetosti,
prekinitve oz. izpadi napetosti, frekven-
ca), z drugimi se srečujemo šele zadnjih
nekaj let (npr. harmonske popačitve),
nekaj pa je razmeroma novih (npr. mig-
otanje in simetrija). Standard za večino
parametrov tudi predpiše intervale opa-
zovanja in poda mejne vrednosti.
Razmeroma zelo površno pa podaja

zahteve za načine merjenja teh para-
metrov, kar naj bi popravil drug stan-
dard.

IZBIRA ANALIZATORJA
Na trgu se od uveljavitve standarda v EU
pojavlja vrsto analizatorjev parametrov
električnega omrežja, ki se sklicujejo na
(SIST) EN 50160. Vendar je treba biti pri
izbiri zelo pozoren, saj jih le razmeroma
majhen del omogoča celotno analizo.
Neredki so namreč taki, ki zmorejo
izmeriti samo nekatere od s standardom
navedenih parametrov. Drugi sicer

omogočajo analizo vseh parametrov, ven-
dar ne sočasno. Tretji sicer omogočajo
sočasno analizo vseh parametrov, ne
omogočajo pa preglednega ovrednoten-
ja skladnosti s standardom. Pomembno
je torej preveriti, do kakšne mere pred-
metna naprava omogoča analizo in
kakšno obliko rezultatov je zmožna pred-
staviti, pri čemer najpomembnejšo vlogo
igra priložena programska oprema za
analizo.

Da je stanje na trgu tako, kot je opisano v
prejšnjem odstavku, je predvsem posled-
ica tega, da meritev vseh parametrov
zahteva precej zmogljiv merilni sistem z
dobro organizacijo pomnilnika in spo-
štljivimi analitičnimi sposobnostmi.
Standard namreč predvideva meritev
vseh parametrov polnih 7 dni. Za večino
parametrov zahteva izračunavanje pov-
prečnih vrednosti v 10 minutnih inter-
valih, za nekatere pa tudi krajše. 
Poglejmo:

spremljanje nihanja napetosti na v 10
minutnih intervalih - torej 1.008 vred-
nosti za vsako fazo oz. skupaj 3.024
vrednosti v enem tednu za vse tri faze
spremljanje harmonskih popačitev v
10 minutnih intervalih, vrednotijo se
posamične komponente do 25. in
skupni faktor popačitve (THD, izmer-
jen za popačitve do 40. komponente)
- torej 26 x 1.008 vrednosti za vsako
fazo oz. 78.624 vrednosti v enem
tednu za vse tri faze
spremljanje migotanja na dveh nivojih
- Pst v 10 minutnih intervalih in Plt v 2
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Še vedno pa navedeno omogoča zgolj
vpogled v stanje kakovosti napetosti, nič
pa ne pove o tem, kdo je morebitni
povzročitelj različnih motenj. Zato se
vedno bolj uveljavlja načelo, da je poleg
spremljanja parametrov napetosti, ki jih
navaja SIST EN 50160 smotrno spremljati
tudi tok (vključujoč njegovo harmonsko
analizo) in parametre moči, saj le na ta
način lahko s precej veliko gotovostjo
ugotovimo in izoliramo povzročitelja
posamezne motnje. 

Vedno več je tudi zahtev po še globlji
analizi kratkotrajnih pre- in podnapetosti
ter izpadov. SIST EN 50160 namreč
obravnava samo dogodke, ki so daljši od
10 ms, medtem ko na omrežju neredko
srečujemo pojave, ki so precej krajši od
10 ms in lahko povzročajo veliko
nevšečnosti. Zato imajo bolj izpopol-
njeni analizatorji vgrajeno tudi možnost
spremljanja takih prehodnih pojavov. 

Dodatno k parametrom prehodnega
pojava oz. dogodka po SIST EN 50160 (le-
temu zadostuje beleženje začetka dogod-
ka, njegova ekstremna vrednost in trajan-
je) ti analizatorji navadno bolj ali manj

urnem intervalu (standard pri Plt žal
zelo skopo navaja kako naj se Plt
beleži, kar je tudi glavni razlog za
različnost algoritmov pri različnih
proizvajalcih), torej 1.008 vrednosti
za Pst in 84 vrednosti za Plt za vsako
fazo, torej skupaj 3.276 vrednosti
spremljanje asimetrije trifaznega sis-
tema v 10 minutnih intervalih, kar
zahteva 1.008 vrednosti za cel teden
spremljanje frekvence napetosti po
vsaki fazi posebej v 10 sekundnem
intervalu, kar predstavlja 60.480 vred-
nosti za vsako zafo oz. 181.440 vred-
nosti v enem tednu
spremljanje medharmonskih kompo-
nent (napetosti, ki po frekvenci niso
večkratnik osnovne frekvence
omrežne napetosti) in signalnih
napetosti - število vrednosti je odvis-
no od števila definiranih signalnih
frekvenc in pojavljanje medharmon-
skih komponent

Če seštejemo zgoraj navedene številke
vidimo, da mora analizator izmeriti in
obdelati več kot 265.000 vrednosti,
poleg tega pa še spremljati morebitne
padce napetosti, prenapetosti in izpade
napajanja.

natančno posnamejo tudi obliko dogod-
ka (kot oscilogram trenutnih vrednosti
napetosti, potek efektivne vrednosti) in
po potrebi hkrati še sočasno dogajanje
na toku (za lažjo identifikacijo vzroka
dogodka).

OBČASNA ALI PERMANENTNA
ANALIZA?

Ko se odločamo o nakupu oz. namestitvi
naprave za analizo kakovosti električne
energije je zelo pomembna tudi odloči-
tev za občasno meritev na eni in perma-
nentni monitoring na drugi strani. V
večini primerov se je v preteklosti gleda-
lo na kakovost električne energije kot na
trenuten problem: stranka se je pritožila,
dobavitelj je izvedel analizo, ki je trajala
nekaj dni ali tednov in analiziral rezul-
tate. Če v času analiziranja ni prišlo do
motenj, ni bilo mogoče potegniti nikakr-
šnih zaključkov, kakor tudi ne ugotoviti
vzroke. 

Ker standard SIST EN 50160 (poleg tega
da definira resnično merljive parametre
napetosti kakovosti električne energije)
kupcu omogoča, da se pritoži, če dobavl-
jena energija na točki prodaje/nakupa ni



AVTOMATIKA 4712/2001

AVTOMATIKAMERILNA TEHNIKA - Analiza kakovosti napetosti

skladna s standar-
dom in (v luči de-
regulacije trga ele-
ktrične energije)
zamenja dobavite-
lja, je zelo pomem-
bna izbira načina
nadzora kakovosti.
To velja za kupca
kot tudi za dobavi-
telja. Odnos med
njima postaja ved-
no bolj partnerski
in vedno manj ko-
mercialen. Veliki
odjemalci bodo
seveda zahtevali
permanenten nad-
zor nad kakovost-
jo energije, ki jo
kupujejo. Dobavi-
telji energije bodo
prav tako verjetno
želeli nadzorovati
k ljučne točke v
svojem omrežju in
tako izolirati po-
tencialna žarišča
problemov in bo-
lje usmerjati vzdr-
ževanje in razvoj
omrežja.
Veljavna zakono-
daja deli odjemalce na dve kategoriji:

majhne z odjemom pod 41 kW, ki niso
upravičeni do izbire dobavitelja in za
katere veljajo splošni pogoji dobave
električne energije, kot jih predpiše
lokalni distributer in
velike z odjemom nad 41 kW, ki so
upravičeni z različnimi dobavitelji
sklepati pogodbe o dobavi električne
energije, v katerih se določijo pogoji
dobave in načini nadzora kakovosti

Manjši odjemalci bodo v tem primeru
večinoma prepuščeni lastni iniciativi. Če
bodo mislili, da dobavljena energija ni
skladna s predpisanimi vrednostmi, se
bodo lahko pritožili in mogoče svoje
pritožbe podprli z ustreznimi analizami.
Dobavitelj bo po stari praksi verjetno za
določen čas namestil analizator, ugotovil
morebitne nepravilnosti in ustrezno
ukrepal.
Večji odjemalcu ("upravičeni") bodo
morali ob usklajevanju pogojev dobave
poskrbeti za ustrezen nadzor kakovosti,
ki bo sprejemljiv za obe pogodbeni stran-
ki in potem sproti reševati morebitna
odstopanja od začrtanih ciljev.

PRENOSNA OPREMA ZA OBČASNO
ANALIZO

Skladno s povedanim bo prenosna opre-
ma za občasno analizo uporabna v nasle-
dnjih primerih:

na točkah prodaje/nakupa električne
energije za občasno analizo skladnosti
napajalne napetosti s standardi in po-
goji dobave, na mestih kjer ni perma-
nentno nameščene opreme
znotraj uporabnikovega omrežja (kon-
čni uporabnik, distributer, prenosno
omrežje ipd.) za lociranje morebitnih
virov nepravilnosti in načrtovanje
rešitev (kompenzacije faktorja moči,
filtriranje harmonskih popačitev,
vgradnja sistemov brezprekinitvenega
napajanja ipd.)

BELMET d.o.o. od svojih različnih doba-
viteljev nudi široko paleto prenosnih
analizatorjev parametrov električnega
omrežja. Vsak izmed njih bo našel upo-
rabnika in vsak uporabnik bo našel sebi
najbolj primernega. Kratek pregled eno-
faznih ročnih instrumentov podajam v
Tabeli 1, trifazni modeli z bolj poglob-
ljeno analizo pa so zajeti v Tabeli 2.

Tabela 1: Pregled enofaznih ročnih instrumentov za analizo parametrov električnega omrežja

Tabela 2: Pregled trifaznih prenosnih analizatorjev kakovosti električnega omrežja

Ročni merilniki so namenjeni bolj vsak-
danjemu delu vzdrževalcev v industrij-
skih obratih za hitro analizo in lociranje
izvorov problemov, medtem ko paleta
prenosnih trifaznih analizatorjev ponuja
pravo rešitev za vsakega uporabnika:

AR.5 je cenovno zelo ugodna rešitev in
je prvenstveno namenjena vzdrževalcem
v industriji, obratnim električarjem in
pogodbenim električarjem, ki morajo
načrtovati preprostejše sisteme kompen-
zacije jalove energije in filtriranje har-
monskih popačitev. Dodatni funkciji
merjenja migotanja oz. beleženja hitrih
prehodnih pojavov (>500ms) dajeta upo-
rabniku možnost spremljanja dodatnih
parametrov, ki že posegajo v sfero anali-
ze kakovosti napetosti po SIST EN 50160.
Dodatni opciji za analizo zagonov motor-
jev in preverjanje točnosti števcev elek-
trične energije še razširita uporabnost
tega zares zanimivega instrumenta.

MEMOBOX 800 je zanesljivo najbolj po-
pularen prenosni analizator kakovosti
električne napetosti po SIST EN 50160,
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za kar obstaja več razlogov:
majhne dimenzije, ki omogočajo
namestitev v zelo majhne prostore
izjemno preprosta uporaba in analiza
v programskem paketu CODAM 800
hkratno merjenje 4 tokov (3xL + N!)
omogoča detekcijo povzročiteljev
motenj
univerzalna platforma, razširljiva tudi
na analizo močnostnih parametrov (3
instrumenti v enem!)

MEMOBOX 800 je naslednik dolga leta
zelo popularne serije MEMOBOX 6xx, iz
katere izhaja tudi povsem prvi analizator
kakovosti električne napetosti po SIST
EN 50160 MEMOBOX 686, katerega po-
manjkljivost je bila, da hkrati z napetostjo
ni opazoval še toka.

C.A 8350 je instrument, ki se uvršča v
sam vrh analizatorjev kakovosti elek-
trične energije. Vgrajen osebni računal-
nik, barvni grafični zaslon, občutljiv na
dotik, preprosta uporaba, široka uni-
verzalnost in dobro postavljene tehnične
zmogljivosti bodo zadovoljile večino
najzahtevnejših uporabnikov. Edina neg-
ativna lastnost je mogoče razmeroma
veliko ohišje, ki pa jo instrument hitro
nadomesti s priročnostjo, robustnostjo
in preprosto uporabo. Klasični analizo
parametrov električnega omrežja (SIST
EN 50160, prehodni pojavi itd.) omogo-
ča še priključitev do 10 analognih signa-
lov za sočasno spremljanje poljubnih
veličin.

TOPAS 1000 je zanesljivo najbolj vrhun-
ski izmed analizatorjev. V polni opremi je
edinstven instrument na tržišču, ki omo-
goča poglobljeno analizo vseh paramet-
rov električnega omrežja, od popolne
analize po SIST EN 50160 do analize tudi
najhitrejših prehodnih pojavov (vzorčen-
je do 10 milijonov vzorcev v sekundi!) in
tonskega krmiljenja na omrežju. Kljub
kompleksnosti meritev, ki jih instrument
izvaja, pa njegova uporaba ni prav nič
zapletena, prej preprosta.

MERILNA OPREMA ZA PERMANENTNI
NADZOR KAKOVOSTI ELEKTRIČNE

ENERGIJE
Razvoj naprav za permanentni nadzor
ima poleg posebnih zahtev glede izbora
parametrov, ki naj se merijo še vrsto do-
datnih dejavnikov, ki vplivajo na večjo ali
manjšo uspešnost merilnika na tržišču.
Ti dejavniki so:

1. Naprava mora omogočati čim bolj fle-
ksibilno povezljivost v širša omrežja,

2. Naprava mora imeti fleksibilen sistem
napajanja,

3. Naprava mora omogočati dostop več
uporabnikov do enakih podatkov.

Ni čudno, da je razmeroma malo zares
dobrih naprav za permanentni nadzor
kakovosti električne energije. Glavni de-
javnik, kjer jih večina pade na izpitu je
prav zadnji. Če naj naprava služi kot me-
rodajni merilnik parametrov za udejan-
janje pogodb o dobavi električne energi-
je, mora namreč omogočati kupcu in
prodajalcu dostop do povsem enakih
podatkov. V teh primerih je namreč ne-
dopustno, da bi samo ena od strank
lahko imela dostop do rezultatov meri-
tev, druga pa bila odvisna od prve. In-
strument mora zato VSE analize opravlja-
ti interno, rezultate shranjevati v dovolj
velik pomnilnik in jih ponuditi za pres-
nemavanje komur koli, ki to od njega zah-
teva na ustrezen način. Le na ta način se
lahko naprava šteje za neodvisen vir po-
datkov.
LEM Instruments (Avstrija) je s svojo
sestrsko firmo ACTLEM iz Belgije (spr-
va) za Belgijsko distribucijsko podjetje
Electrabel razvil prvi tak monitor, ki ga je
imenoval QWave®. To ime je sedaj upo-
rabljeno za celotno družino permanent-
nih analizatorjev, ki jih predstavljamo v
nadaljevanju. Danes* v Belgiji deluje mre-
ža preko 150 instrumentov (projekcija
omrežja kaže na končno število okoli 500
instrumentov v omrežju), do katerih do-
stopa večje število uporabnikov s pomo-
čjo QIS Client/Server aplikacije, razvite
za to družino instrumentov. Electrabel
jih je namestila znotraj svojega omrežja
za lokalno analizo kakovosti in za odkri-
vanje vzrokov težav (korelacija istočas-
nih dogodkov z različnih postaj omogoča
odkriti izvor dogodka), kot tudi na pro-
dajne točke k svojim večjim odjemalcem
kot napravo za vrednotenje kakovosti
skladno s pogodbo o dobavi energije.
Hitro rastoče omrežje se izgrajuje tudi v
Franciji (EDF, trenutno preko 70 instru-
mentov) in v Peruju (Edelnor, preko 40
instrumentov). Vedno več dobaviteljev
energije končnim uporabnikom se zani-
ma za tovrstno rešitev in prepričani smo,
da je Slovenija prav tako na dobri poti v
pravo smer.
Kriteriji, na osnovi katerih so zasnovali
QWave Power so bili:

meritev bo tekla permanentno in na-
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prava bo samodejno zbirala podatke
alarmiranje bo opozarjalo na odstopa-
nja od običajnega stanja
preverjajo se vsi parametri kakovosti
električne energije: harmonske popa-
čitve, migotanja, faktor moči, pod- in
prenapetosti, asimetrija, frekvenca…
samodejno oblikovanje poročila os
skladnosti s SIST EN 50106, IEC 1000-
3-6/7…
možnost nadgradnje interne progra-
mske opreme z oddaljene delovne po-
staje za preprost prehod na morebit-
ne nove zahteve standardov, ki se stal-
no spreminjajo oz. dopolnjujejo
velike količine podatkov se statistično
obdelajo in stisnejo na najmanjši, še
uporaben nivo
in nenazadnje- cena mora biti ustrez-
na predvidoma zahtevani razširjenosti
omrežij.

Ker se zahteve uporabnikov kot vedno
tudi v primeru permanentnega monito-
ringa razlikujejo, so se pri ACTLEM in
LEM Instruments odločili razširiti
QWave družino analizatorjev. Tako so
nastali 4 modeli, ki jih predstavljamo v
nadaljevanju.

QWave Micro je najosnovnejši model,
namenjen beleženju naslednjih para-
metrov napetosti:

RMS napetost
Pod- in prenapetosti, prekinitve
THD napetosti
Migotanje (Pst)
Asimetrija
Frekvenca

QWave Micro torej ne omogoča kom-
pletne analize parametrov po SIST EN
50160 je pa namenjen manj zahtevnim
merilnim mestom.

Slika 1: QWave Micro

QWave Light je še vedno omejen samo
na analiziranje napetosti, omogoča pa že
beleženje vseh parametrov po SIST EN

50160 z analizo skladnosti. Dodatno k
parametrom, ki jih spremlja QWave
Micro, QWave Light spremlja še:

harmonske komponente do 50.
migotanje Plt
skladnost signalnih napetosti

Slika 2: QWave Light

QWave Power je originalni in izhodišč-
ni model družine QWave. Poleg celostne
analize kakovosti napetosti spremlja tudi
tok (z analizo harmonskih popačitev
vred) in analizira močnostne parametre.

QWave Premium, ki je pravzaprav TO-
PAS 1000 v različici za permanentno vgr-
adnjo, je vrhunski model, saj omogoča
poleg analize vseh parametrov napetosti
po SIST EN 50160, parametrov toka in
moči tudi snemanje hitrih prehodnih
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pojavov z ločljivostmi do 0,5 ms! Za raz-
liko od ostalih modelov, ki so namenjeni
vgradnji na DIN letev, je QWave Premi-
um namenjen vgradnji v 19˝ omaro
(1VE). Zaradi možnosti shranjevanja raz-
meroma velikega števila podatkov je
prvenstven način komunikacije TCP/IP
protokol preko 10baseT omrežja, opcij-
sko pa tudi po modemu s pomočjo
RS232 vmesnika.

Slika 3: QWave Power

Slika 4: QWave Premium

Ostali modeli družine QWave (torej
Micro, Light in Power) nudijo povezo-
vanje v omrežje preko RS232 (modem)
in RS485 vmesnika. Če je za njihovo
instalacijo zahtevana komunikacije s
pomočjo TCP/IP protokola (npr. mož-
nost dostopa preko Iternet/Intranet
omrežja, so pri ACTLEM-u razvili poseb-

no vmesniško napravo, imenovano
eWave. Vendar pa je eWave precej več
kot samo vmesnik, saj lahko npr. na
osnovi alarmnih stanj generira in pošilja
posebna sporočila v elektronski pošti,
poleg QWave naprav lahko komunicira
tudi z drugimi napravami (ima npr.
pulzne vhode za spremljanje porabe
različnih medijev), omogoča nadzor nad
npr. odpiranjem vrat ipd.

Slika 5: eWave

ZAKLJUČEK
Sproščanje trga električne energije pos-
tavlja pred dobavitelje in kupce le-te vrs-
to novih izzivov. Predvsem se bodo mora-
li prilagoditi novemu načinu dela in dru-
gačnim medsebojnim odnosom. Manjši
uporabniki bodo občutili sicer manj
sprememb, so pa s standardom SIST EN
50160 dobili novo merilo kakovosti do-
bavljene napetosti. Večji kupci se bodo
morali z dobavitelji šele dogovoriti o
pogojih dobave in načinu nadzora, pri
katerem bo v večini primerov najprimer-
nejša vgradnja permanentnega monito-
ringa na ustreznem nivoju. Vendar pa no-
vo urejanje odnosov ne prinaša samo
prednosti kupcem in težav dobaviteljem,
saj bodo tudi kupci morali paziti, da ne

bodo po nepotrebnem onesnaževali
omrežja. Že danes je skorajda nezmotlji-
vo mogoče odkriti povzročitelja večine
motenj, manjše težave so pri zanesljivem
odkrivanju povzročitelja harmonskih
popačitev napetosti, vendar je tudi tu v
razvoju (v skupini LEM) zelo zanesljiva
metoda, ki jo bodo lahko takoj vključili v
nove in že obstoječe sisteme instrumen-
tov družine QWave.

Pri BELMET-u radi poudarjamo svoje
prepričanje, da deregulacija ne pomeni
priložnosti za povečanje zaslužkov doba-
viteljev električne energije niti povečan-
ju prihrankov kupcev. Glavni namen
mora biti povišanje kakovosti dobavljene
električne energije (čemur lahko pripo-
moreta obe stranki!), racionalizacija sis-
temov dobave, prenosa in distribucije in
s tem nenazadnje znižanje cene energije.
Skupaj s svojimi dobavitelji lahko pomag-
amo vsem udeležencem v verigi k dose-
ganju navedenih ciljev. Na voljo imamo
veliko znanja in izkušenj iz tujine, ki jih
radi posredujemo vsem zainteresiranim
strankam.

Za več informacij se lahko znotraj BEL-
MET d.o.o. obrnete na strokovnjaka za
kakovost električne energije:

Jurij Kos, univ. dipl. ing., 01/51-888-27

e-mail: jurij.kos@belmet.si

Matjaž Marinko, univ.dipl.ing.el.

Tel: 01/51-888-28 

e-mail: matjaz.marinko@belmet.si A
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