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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



Spoštovani,

po kar nekaj "poznih" številkah smo se
pri zadnjih nekako prebudili in ujeli
mesec takoj na začetku. Seveda so za
to delni vzrok sejmi, ki se jih bomo
udeležili, ne pa edini. Zanimivih
materialov za objavo je iz dneva v
dan več, ravno tako tudi oglaševalcev
z raznih področij. Tisti, ki ste tako
težko dočakali prejšnjo številko, boste
verjetno prijetno presenečeni, saj je
številka pred vami pravzaprav izšla
zelo hitro. 
To pa ne pomeni, da je revija izgubila
vsebino. Ravno nasprotno, mislim da
smo spet odkrili nekaj zanimivih
področij.Tako imamo v tej številki
prve solidne članke o črtni kodi, kar
smo sicer želeli objaviti veliko prej, a
bolje pozno kot nikoli. 
Svet se čedalje bolj povezuje in prenos

podatkov skozi optimalno zasnovana omrežja postaja vse bolj iskana umet-
nost. To velja praktično v vseh vejah industrije, ki imajo kakorkoli opraviti z
elektrotehniko, elektroniko in avtomatizacijo. Internet postaja vse pogostejša
beseda v slovarju mnogih, vendar ne več tako kot prej. Včasih smo pod tem poj-
movali pošiljanje emaila, brskanje po neizmernih gorah podatkov, spremljan-
je kake konference in to je bilo bolj ali manj vse. 
Danes pa se dogaja prav to, kar so mnogi predvideli že nekaj let nazaj.
Proizvajalci praktično vseh elektronskih izdelkov kar tekmujejo v načinih
priklopa na TCP/IP protokol in v iskanju novih storitev na Omrežju. 
Oprema za povezovanje različnih vmesnikov na Ethernet in TCP/IP protokol je
izgubila svojo ekskluzivnost, saj jo je dobiti bistveno več kot še nedavno in pro-
gramska oprema se hitro prilagaja tem spremembam.
Kot je videti, tudi profesionalci niso izjema. Vse več je distribuiranih sistemov,
kjer so krmilni moduli povezani v različna omrežja, omrežja pa komunicira-
jo med seboj preko različnih medijev, tudi preko svetovnega spleta. Novi stan-
dardi se pojavljajo kot gobe po dežju, vendar je tudi mortaliteta zelo visoka.
Preživijo standardi, ki jih trg sprejme v globalnih razmerah. Zanimivo je, da tu
glavno vlogo igra dostopnost standardnih rešitev vsem. Vsi, ki omejujejo
uporabo svojih rešitev na družino izdelkov iz lastne proizvodnje, lahko
pričakujejo težave.
Ker zakonodaja spremlja zahteve trga, smo malce poškilili tudi v to smer. Še
vedno upam, da nam bo lahko kdo iz uradno pooblaščenih ustanov (kot je na
primer SIQ) lahko razsvetlil stvari s kakim strokovnim člankom na to temo, a
zaenkrat še nismo našli zainteresiranih sogovornikov. Mogoče pa v naslednji
številki...
Stvari se torej izredno hitro spreminjajo, povezujejo, približujejo. Kako bo
naprej? Tega ne vem, imam pa občutek, da ne bo dolgčas....

Vaš urednik,
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Merilni pretvorniki in njihova uporaba
Marjan Pahor stran 18
Najpogosteje uporabljeni analogni vhodi so napetostni 0-10V ali
tokovni 4-20mA. Na krmilnik mo-
ramo zato pripeljati že ojačen me-
rilni signal izmerjene fizikalne veli-
čine. V ta namen uporabljamo me-
rilne pretvornike, ki ojačijo šibke
merilne signale v napetostni ali to-
kovni signal, ki ga peljemo na
analogni vhod krmilnika. Senzorji
za pritisk, vlago, nivo, … imajo
običajno merilni pretvornik že integriran v sami napravi. Težje pa je pri
temperaturnih meritvah, kjer temperaturna tipala navadno nimajo
pretvornika standardno vgrajenega v tipalo. Potrebujemo torej pretvor-
nik, ki bo pretvoril majhne spremembe merilnega upora Pt 100 v nape-
tost ali tok, ki je primeren za analogni vhod krmilnika.

Avtomatska identifikacija s pomočjo črtne kode
Franci Nadles stran 27
Črtno kodo uporabljamo v povezavi z računalniki. Črtna koda je "op-
tični prevod" številske kode, ki identificira določen proizvod in ima obli-
ko pokončnih črt v kombinaciji s presledki. Omogoča nam, da na hiter
in zanesljiv način v računalnik preko ustrezne vhodne enote vnesemo
nek podatek. S čitalnikom črtne kode, ki predstavlja to vhodno enoto,
lahko v računalnik vnesemo na
primer 20-mestno serijsko števil-
ko nekega proizvoda, kadar ima
to številko zapisano s črtno ko-
do. Čas vnosa s pomočjo črtne
kode zelo skrajšamo, saj za
vnos tako dolge številke preko
tipkovnice potrebujemo kar ne-
kaj časa, hkrati pa je tudi več
možnosti, da pri tipkanju naredi-
mo napako. Črtna koda pa de-
jansko omogoča še več, saj z
njeno pomočjo lahko enoznač-
no strojno prepoznavamo dolo-
čene predmete. 

Kazalo vsebine
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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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EXPRESS NOVICE - Programska oprema za zajem in obdelavo podatkov

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

LabVIEW modul: Datalogging and
Supervisory Control

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

Novi Vision program poenostavlja 
kreiranje LabVIEW programov

Z novim LabVIEW modu-

lom lahko enostavno kon-

figurirate aplikacije za po-

razdeljen zajem in shranje-

vanje podatkov ter nadzor.

Z novimi orodji, ki se naha-

jajo v modulu, lahko inženi-

rji in raziskovalci na enostaven način iz-

boljšajo svojo produktivnost pri gradnji

aplikacij z visokim številom kanalov. Lab-

VIEW modul Datalogging and Supervisory

Control prinaša vgrajene zmožnosti za eno-

stavno konfiguriranje, pregled in shranjeva-

nje podatkov. 

Uporabniki lahko brez programiranja izve-

dejo distribuirano zajemanje in shranjeva-

nje podatkov ter izvajajo neposredni grafi-

čni prikaz zgodovinskih podatkov. Z upora-

bo teh orodij lahko uporabniki, z izbiro

vhodov ali izhodov za sprotno spremljanje,

prihranijo čas, ki bi ga drugače potrebovali

za razvoj teh funkcionalnosti. Modul prina-

ša tudi vgrajene zmožnosti

za enostavno konfiguracijo

upravljanja varnosti, alar-

mov in dogodkov, povezo-

vanje v omrežje ter OLE for

Process Control (OPC) po-

vezljivost za nadzor poraz-

deljenih sistemov. Uporabniki lahko zdaj z

orodji bolj učinkovito rešujejo zahtevnejše

aplikacije za shranjevanje podatkov preko

omrežja. Z modulom Datalogging and Su-

pervisory Control National Instruments se-

daj ponuja neprimerljivo fleksibilnost vsaki

LabVIEW aplikaciji, ki lahko zadosti široke-

mu spektru merilnih zahtev in zahtev za av-

tomatizacijo. 

Inženirji in raziskovalci lahko uporabljajo

modul v različnih aplikacijah v proizvodnji

ali v laboratoriju. 

Uporabniki lahko nadzorujejo stroj za testi-

ranje LCD in zbirajo podatke pri spremljan-

ju delovanja strojev. A

National Instruments je predstavil najnove-

jšo verzijo Vision programa, IMAQ Vision

Builder 6.0, ki poenostavi kreiranje aplika-

cij umetnega vida z napotki za avtomatsko

kreiranje LabVIEW virtualnih instrumentov

(VI-jev). Predhodna verzija IMAQ Vision

Builder-ja je generirala tekstna navodila, s

pomočjo katerih je lahko uporabnik kreiral

program v LabVIEW-ju. Najnovejša verzija

6.0 pa avtomatsko požene LabVIEW, ki avto-

matsko izriše oz. sestavi VI. 

"Z IMAQ Vision Builder-jem 6.0 lahko

uporabniki kreirajo vision aplikacije brez

programiranja. Zato lahko tudi začetniki

enostavno razvijejo aplikacije za štetje ele-

mentov, vizualni pregled, poravnavo objek-

tov in določanje dimenzij." je izjavil John

Hanks, razvojni vodja za Vision pri NI.

"Začetniki in tudi izkušenejši inženirji se

lahko osredotočijo na samo delovanje

aplikacije, medtem ko IMAQ Vision Builder

avtomatsko poskrbi za podrobnosti. "Z

IMAQ Vision 6.0, ki prihaja na tržišče sku-

paj z Builderjem 6.0, lahko inženirji in

strokovnjaki razvijajo in testirajo aplikacije

z umetnim vidom, ki uporabljajo barvno

iskanje vzorcev (color pattern matching). V

National Instruments IMAQ Vision 6.0 so

zajete LabVIEW funkcije za zajem in proce-

siranje slik. IMAQ Vision 6.0 omogoča

avtomatski vizualni nadzor tudi pri barvnih

aplikacijah. Funkcija Color pattern match-

ing hitro najde znan vzorec v barvni sliki in

preskoči ovire, ki so bile prisotne pri

monokromatskih kamerah. Barvno iskanje

vzorcev je pomembno v različnih zvrsteh

industrije: avtomobilski, farmacevtski,

tiskalni, telekomunikacijah in prehrambe-

ni. Določene IMAQ aplikacije vključujejo

razvrščanje, pregled barv in odkrivanje

manjkajočih, nepravilno nameščenih kom-

ponent, neporavnanih, razrahljanih delov,

odkrivanje komponent nepravilnih oblik in

velikost, barvnega neskladja, ipd. IMAQ

Vision 6.0 vsebuje še naslednja nova orodja:

l Kalibracija optike kamer

l Izvajanja meritev z analitičnimi geomet-

rijskimi orodji 

l Iskanje večih robov znotraj različnih ob-

močij iskanja, kot npr. pravokotnik, krog

ali obroč.

Z uporabo programske opreme National In-

struments lahko uporabniki zajem slike

enostavno integrirajo s krmiljenjem gibanja

in kreirajo celotne avtomatizirane testne in

merilne sisteme. A
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EXPRESS NOVICE - MATRIS: inteligentne V/I enote

Informacije: Tipro Keyboards d.o.o., Grosuplje

Matris™ ali ”Zakaj ne bi bili pametni”

Kaj bi si mislili o partnerju, ki bi vam

ponudil kolo, vi pa bi želeli poleteti v

nebo?

In vendar se vam to na področju vhodnih

enot dogaja vedno znova. Kolo vam ponuja-

jo za potovanje po kopnem, po morju in

včasih celo za letenje po zraku?!

Softverske in hardverske rešitve se med

seboj močno razlikujejo tako po kakovosti,

kot tudi zahtevnosti, načinu uporabe ter in-

teligentnosti in vendar velika večina upora-

blja enako "neumne" vhodne enote!?

Ste že pomislili na popoln vmesnik, ki bi

zadostil vsem vašim željam in zahtevam ter

se vam in vašim rešitvam popolnoma pri-

lagodil. Hkrati bi uporabnikom vaših siste-

mov in rešitev omogočil varno, prijazno,

učinkovito, hitro, pregledno in enostavno

upravljanje ter komunikacijo. Brez zapletov,

nejasnosti, negodovanja in nepotrebnega

servisiranja ter podpore. Bil bi pameten,

popolnoma prilagodljiv in varen. 

Slovensko podjetje Tipro keyboards d.o.o.

razvija revolucionarno vhodno/izhodno

enoto - z imenom MATRIS, ki je namenjena

okoljem, ki zahtevajo robustnost, kakovost,

ter visok nivo zaščite in varnosti. Temelji na

tehnologiji tipkovnic ter je namenjena

predvsem industrijskim aplika-

cijam, internet kioskom, labora-

torijskemu in medicinskemu

okolju ter informacijskim pul-

tom. 

Čeprav se na prvi pogled od kla-

sičnih tipkovnic loči le po so-

dobnem oblikovanju, se njeno

bistvo - pamet skriva v njenem

drobovju. Prednost Matrisa je

večplastna. 

Matris je programabilna vhod-

na enota, kar omogoča, da si

uporabnik sam, glede na svoje

potrebe in želje, določi način in

vsebino vhodno izhodne komu-

nikacije. Lahko si vprogramira

makro ukaze, bližnjice, nabor

znakov ali katerikoli drugo vse-

bino.

Slednje ji omogoča izredno

zmogljiv kontroler z uporab-

niku prijazno programsko opre-

mo, preko katerega se vpro-

gramira vsebina in način komu-

nikacije vhodne enote z aplika-

cijo (SW ali HW). 

V Tipru trdijo, da je Matris tudi

prva vhodna enota, ki zagotavlja

popolno zaščito pred zlorabo,

napakami ali nepovabljenimi

posegi. To ji omogoča zaščita z

različnimi gesli ali RF identi-

fikacijo (možna je tudi kombi-

nacija). Vsaka posamezna tipka

(vhodno izhodna komunikaci-

ja) se lahko zaščiti na osmih ni-

vojih, tako da se ji določi v kate-

rem nivoju se nahaja. Tako lah-

ko uporabniki dostopajo le do nivoja za ka-

terega imajo dovoljenje (geslo ali RF karti-

co). Njena prednost je tudi možnost različ-

nih komunikacijskih protokolov, ki jih lah-

ko medsebojno poljubno kombiniramo.

Podpira RS232, PS2 ter USB protokole. A



"Auto Zero" za nastavitev ničle in
priročen gumb za zamrznitev pri-
kaza. Inštrument je namenjen to-
kovom do 1200A in napetostim do
1000Vdc. 

INFORMACIJE - Merilna oprema za inštalacije

Informacije: HTE d.o.o. Ljubljana

Poceni AC/DC univerzalne
tokovne klešče

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 SERVICNI 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 NAROČILU

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

Iz podjetja HTE smo dobili na vpo-
gled novo "igračo": tokovne klešče
z vdelanim digitalnim multimet-
rom-YF-8030A. Stvar ne nosi ka-
kega zvenečega imena, vendar dela
in je presenetljivo poceni ob upo-
števanju dejstva, da klešča merijo
tudi enosmerno komponento (to-
rej imajo vdelano HAL sondo).
Edina zamera, ki sem jo imel sam
med kratkim testiranjem so mogo-
če malo prevelike mehanske tole-
rance klešč, ki se ne zaprejo vedno
enako dobro in zato lahko odčitek
varira za nekaj odstotkov. Res pa je,
da se tudi sam nisem spuščal v
teste pri različnih valnih oblikah,
frekvencah itd, natančnosti digital-
nega univerzalnega inštrumenta
pa tudi nisem posebej preverjal.
Inštrument ima vdelano funkcijo A

Informacije: JUST d.o.o., Ljubljana

Merilnik izolacije FLUKE-1520

Elektronsko opremo v večini
primerov vgrajujemo v stikal-
ne omare, pa najsi gre za tele-
komunikacije ali pa zaščito v
energetiki. Opremo med se-
boj povezujemo z ožičenjem,
ki pa mora imeti izolacijsko
upornost, ki jo zahtevajo stan-
dardi in predpisi. Tu pa nasto-
pijo merilniki izolacije. 
Fluke ponuja merilnik izola-
cije model FLUKE-1520, ki
zna še marsikaj, obenem pa je
še prenosna naprava, nič več-
ja od običajnega multimetra.
Poglejmo si lastnosti merilni-
ka FLUKE-1520:
l Merjenje visokih upornos-

ti za natančno testiranje
izolacijskih upornosti.

l Merjenje nizkih upornosti
za preverjanje prevodnosti
in ozemljitvene upornosti

l Merjenje napetosti
l Trije nivoji izhodne nape-

tosti: 250V, 500V, 1000V
l Velik zaslon z možnostjo

prikaza različnih merilnih
parametrov in merilnih
rezultatov.

8 12/2001

l Visoka stopnja zaščite.
l Robustno, proti padcem in

udarcem odporno ohišje.
l Varnostni standardi IEC

61557 in IEC 61010.
l Mednarodni certifikat KE-

MA/KEUR, UL, CSA , in
VDE.

Proizvajalca FLUKE v Sloveni-
ji zastopa Micom electronics
d.o.o., prodaja pa podjetje
JUST d.o.o. iz Ljubljane. A



INFORMACIJE - Merilna oprema za laboratorij

Kombiniran merilnik 
NN električnih instalacij SMARTEC

Informacije: JUST d.o.o. Ljubljana

LJUBLJANSKI SEJEM NA NOVEM NASLOVU
Informacije: Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana

AVTOMATIKA 913/2001

Poglejmo še mal-
ce po domačih
logih. Podjetje
Metrel iz Horjula
je razvilo nove
merilnike nizko-
napetostnih ele-
ktričnih instala-
cij.
Družina SMARTEC vključuje enofunkcij-
ske instrumente za testiranje NN instala-
cij, ki so zaščiteni proti vodi, prahu in
udarcem. Prodajata jih podjetji Just d.o.o.
in Micom electronics d.o.o. iz Ljubljane.
Tehnične specifikacije:
l RCD/LOOP/LINE: Merilnik zaščitnih

stikal (RCD), impedance okvarne zan-
ke in linijske impedance

l RCD(FI): Merilnik zaščitnih stikal

(RCD)
l Z/LOOP/LINE: Merilnik impedance

okvarne zanke in linijske impedance
l INSULATION/CONTINUITY: Meril-

nik izolacijske upornosti in nepreki-
njenosti

l EARTH: Merilnik ozemljitvene upor-
nosti

Vsi modeli omogočajo priklop na PC in
prenos merilnih rezultatov. A

Ne, Ljubljanski sejem se ni fizič-
no preselil, saj še vedno domuje
na Dunajski 10 v Ljubljani. So pa
končno spremenili internet nas-
lov njihovih spletnih strani, ki si-
cer vsebujejo kar precej infor-
macij, vendar jih je bilo potreb-
no kar dobro iskati . Naslov
www.ljubljanski-sejem.si je logi-
čen in si ga lahko zapomnimo. 
Seveda lahko na ta naslov pri-
dete tudi skozi portal HYDRA (www.hydra-co.si), ki s svojimi

poslovno tehnični-
m i p ove z a v a m i
omogoča dostop
do zanimivih in
potrebnih infor-
macij. A



AVTOMATIKA10 13/2001

DOGODKI - Predstavitev programske opreme v Metroniku

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

Predstavitev novosti v družini programske
opreme Intellution Dynamics

V sredo 18. aprila in
četrtek 19. aprila je
podjetje METRONIK
organiziralo predsta-
vitev nove verzije
SCADA programske opreme iFIX v2.5,
programske opreme za računalniški nad-
zor in vodenje procesov iz družine pro-
duktov Dynamics, proizvajalca Intellu-
tion Inc. (ZDA). 
Novosti smo  že predstavili v eni od pre-
jšnjih številk Avtomatike, tokrat pa so
naredili predstavitev ”v živo” v svoji hiši v
Stegnah v Ljubljani.
Predstavitev je bila namenjena predvsem
vsem sistemskim integratorjem in
končnim uporabnikom omenjene pro-
gramske opreme. Cilj predstavitve je bil
izpopolnitev znanja o programski opre-
mi iFix ter spoznavanje novih kompo-
nent v družini Dynamics.
Teme, ki so bile predstavljene:
l Splošen pregled in kratek

opis vseh no-
vosti v prog-
ramski opre-
mi iFix 2.5.
Med drugim:
podpora oko-
lju Windows 2000, iClientTS ali iCli-
ent za terminalski strežnik, močan De-
mo sistem, optimiran način dela z
grafičnimi objekti, VBA verzije 6,
VisiconX kot standardno orodje, ki je
dodano v iFix 2.5 (prej kot opcija),
Naprednejši način alarmiranja s
pomočjo alarmnih števcev, idr.

l Primerjava treh
o d j e m a l s k i h
tehnologij, sta-
ndardni iClie-
nt, iClientTS in
iWEB Server. 
Primerjava je temeljila predvsem na
inštalaciji in dejanskem prikazu delo-
vanja iClientaTS na terminalskem stre-
žniku, kjer smo dostopali in upravljali
z dvema SCADA postajama v hiši.
Drugi primer je bil inštalacija iWEB
strežnika v intranet okolju (dostop do
podatkov iz SCADE, ki regulira tem-
peraturo zgradbe METRONIK preko
intraneta).

l Uporaba Demo si-
stema, kjer je bilo podanih nekaj splo-
šnih napotkov za uporabo tehnologij
predstavljenih v Demo sistemu iDo-
wnTime, novost v programski družini
Intellution Dynamics. Pomeni možno-
st nadgradnje
SCADA siste-
mov, ki vodijo
proizvodne li-
nije v sisteme
z a vo d e n j e ,
nadzor in ana-
lizo zastojev na linijah.

Več informacij o samem dogodku lahko
dobite na naslovu:
tomaz.zver@metronik.si.

Za dodatne informacije se obrnite na Me-
tronik (01/514-08-00) oziroma obiščite
www.intellution.com.

Popravki iz prejšnje številke revije Avtomatika:
Spoštovani bralci, kar nekaj napak nam je zagodel tiskarski škrat v prejšnji številki.
Verjetno so bile to tudi posledice naglice s katero smo pripravljali tekočo številko.
Opravičijemo se torej Vam, bralcem in seveda tudi vsem ostalim prizadetim za
neljube posledice napak. Napake so se prikradle predvsem pri naslovih za infor-
macije, zaradi česar je prišlo do zmešnjav in nesporazumov. Torej, pojdimo po
vrsti! 
Informacije o LabView ne daje Tipteh d.o.o. ampak podjetje National Instruments
d.o.o. iz Celja. Informacije o PIC16C433 ne daje podjetje Robomat d.o.o. ampak
podjetje Elbacomp d.o.o. iz Ljubljane. Prav tako Društvo avtomatikov Slovenije
nima nič z UPS napajalnimi sistemi PX 15, saj je zastopnik podjetja Powerbox mari-
borsko podjetje Lumic d.o.o.! Opravičujemo se tudi avtorju g. Borutu Kastelicu, ker
smo izpustili njegov magisterski naziv.
Tako. Upam, da nismo še česa pozabili, predvsem pa, da se takšne napake ne bodo
prepogosto pojavljale!

Uredništvo

A
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Informacije: Smart Com d.o.o., Ljubljana
Podjetje Smart Com odpira svoja vrata

DOGODKI - Dnevi odprtih vrat v Smart Comu

Podjetje Smart Com, eden največjih
ponudnikov telekomunikacijskih rešitev
v Sloveniji, je tudi letos odprl svoja vrata.
Čeprav Smart Com dneve odprtih vrat
prireja vsako leto, je razvoj telekomu-
nikacij in informacijskih tehnologij tako
hiter, da je za doseganje in ohranjanje
dodatne vrednosti ter konkurenčne
prednosti potrebno nenehno slediti tem
spremembam. Od 4. do 6. aprila 2001 v
Smart Comu udeležencem omogočajo,
da se seznanijo z novostmi, ki jih ponuja
trg telekomunikacij. 
V nekaj dnevih je težko predstaviti prav
vse novosti, zato so izbrali le tiste, za
katere menijo, da odpirajo vrata v hitre-
jše, zanesljivejše in varnejše poslovanje.
Pripravili so šestnajst predstavitev, ki jih
s prikazi delovanja aplikacij v živo pred-
stavljajo strokovnjaki Smart Coma in
Smart Svetovanja. Pri vsaki od pred-
stavitev so poleg tehnične rešitve
prikazane tudi njene prednosti in koristi. 
Glavne predstavitvene teme so bile:

Sodobne IP rešitve za e-poslovanje 
Varnostne rešitve v WAN in LAN
omrežjih 
Implementacija IP usmerjanja, QoS in
kontrola dostopa v LAN omrežja
Rešitve in izkušnje pri sistemih
daljinskega vodenja  MOSCAD
Širokopasovni radijski sistem Alcatel
7390 LMDS
Videokonferenčni sistemi - PictureTel 
Analiza  delovanja LAN in WAN
omrežij 
Nadzor nad strukturiranim ožičenjem
in aktivno opremo (RIT-PatchView
for Enterprise) 

Smart ISO  Aplikacija za podporo
vodenju sistema kakovosti 
Vloga sodobnih SDH naprav v večs-
toritvenih omrežjih
Omrežje ATM kot multistoritveno
omrežje (FR, TDM, SDSL, IP)
MPLS v omrežjih IP 
Uvajanje radijskih dostopovnih siste-
mov
Integracija dostopa preko bakrenega
voda 
Smart Svetovanje: raziskave, svetovan-
je, projektiranje in izobraževanje
Smart Com - strateški partner pri načr-

tovanju in implementaciji TK rešitev
Tudi sedaj, ko smo vstopili v najstniška
leta, dokazujemo, da smo zrelo podjetje.
Ostajamo zanesljivi pri izvajanju zastavl-
jenih ciljev, s skrbjo za zadovoljnega
poslovnega partnerja. 

Več zanimivosti lahko najdete na nji-
hovih spletnih straneh, ki pomenijo tudi
izreden oblikovalski dosežek, vsaj po

našem skromnem mnenju. Nekaj uvod-
nih sekvenc si lahko ogledate tudi na
priloženih slikah, v živo pa na naslovu:
http://www.smart-com.si. A

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!
Informacije in naročila:

01/5428-570 ali www.avtomatika.com
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AVTOMATIKA DOGODKI - Seminar SYPT

IMK
industrijska elektronika d.o.o.
1000 Ljubljana - Letališka 32

Tel: Fax:01 544 25 65, 01 544 25 64

E-mail: info@imk-elektronika.si

razvoj, proizvodnja in zastopanje

Tehtanje v industriji

NOVO!
tehtanje na nakladalnikih

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS

S, d.o.o. Logatec, ki
je zastopnik za po-
djetje Control Te-

chniques iz Angli-
je, je za svoje uporabnike
frekvenčnih/servo regula-
torjev UNIDRIVE in do-
datnih procesorjev UD7x
ter mrežnih povezav pri-
pravil dvodnevni seminar
o uporabi programskega
paketa SYPT. V nadaljevan-
ju predstavljamo nekaj os-
novnih elementov, ki so bili predstavlje-
ni na seminarju.
Sodobni industrijski procesi so vse bolj
zahtevni, v njih je uporabljeno veliko
sodobne regulacijske opreme. Zaradi
velikosti sistemov postajajo krmilniki vse
večji, od njih zahtevamo vedno več,
krmilni algoritmi so vse bolj zapleteni.
Proizvajalci strojev se zato raje odločajo
za izdelavo samostojnih, zaključenih
delovnih enot, katere s pomočjo hitrih
komunikacijskih omrežij povežejo z nad-
zornim računalnikom.
Uporabniki frekvenčnih in servo regula-
torjev UNIDRIVE proizvajalca Control
Techniques gotovo poznajo zelo zmo-
gljivi in cenovno ugodni krmilni modul
UD70. Veliko jih je tudi že uspešno izde-
lalo uporabniške programe za pozicioni-
ranje ali drugačno krmiljenje regulatorja.
Namen tokratnega seminarja je bil pred-
stavitev komunikacijskega omrežja CT-
Net, novega programskega paketa SYPT,
CTNet Beckhoff digitalnih in analognih
sistemov, novih prikazovalnikov CTIU in
nadzornega sistema CT32 (SCADA). Pre-
davanje je vodil g. Kevin Manton iz pro-
gramskega oddelka (SSPD) podjetja Con-
trol Techniques, potekalo pa je v pros-
torih hotela Mantova na Vrhniki.

Kaj je CTNet in kaj ga odlikuje?
CT Net je hitra komunikacijska mrežna
povezava in protokol, ki omogoča pretok
velike količine podatkov med posamezn-
imi vozlišči mreže.
Nekaj osnovnih podatkov:

Deluje po "peer to peer" decentralizi-
ranem sistemu, torej ne potrebuje no-
benega Master krmilnika, vsak ele-
ment mreže lahko pošilja vsem ele-
mentom mreže

Omogoča hitrosti prenosa od 312.5
kbits/sec do 5 Mbits/sec (odvisno od
dolžine kabla)
Osnova je RS485 transformatorsko lo-
čen sistem
Omogoča priključitev do 15 elemen-
tov mreže brez uporabe repetitorja
"EASY MODE" nastavitev samo s para-
metri regulatorja omogoča prenos ne-
kaj parametrov regulatorja na drug re-
gulator
Hitri komunikacijski prenosni kanal z
nastavljivo časovno bazo
Počasni komunikacijski kanal pošilja
podatke vsaka 2 do 19 hitrih ciklov

Uporabljen protokol omogoča odklop in
dostop do mreže brez prekinitve komu-
nikacije ter priključitev dodatnih I/O in
drugih naprav, ki podpirajo CT Net pro-
tokol. Omogočen je dostop do SCADA
programa za nadzor in upravljanje in do
dodatnih MMI CTIU prikazovalnikov. Na
ta način lahko izdelamo in kadarkoli
vključimo v komunikacijsko mrežo novo
enoto, ki deluje povsem samostojno. S
pomočjo CT Gateway vmesnikov pa se
priključimo tudi na druge obstoječe
komunikacijske mreže in protokole (Pro-
fibus, Modbus+, PLC krmilnike,...).

Programski paket SYPT 
Glavni pripomoček za uspešno izdelavo
CT Net omrežja predstavlja programski
paket SYPT (SYstem Programming
Tool). Omogoča konfiguriranje omrežja,
omogoča pa tudi izdelavo krmilnih algo-
ritmov za procesorske module UD7x.
Algoritme izdelamo z ladder diagrami ali
s pomočjo funkcijskih blokov, kot jih
predpisuje standard IEC1131-3, lahko pa
jih pišemo tudi s pomočjo ukazov v DPL

P
Informacije: Matjaž Petrovčič, PS d.o.o., Logatec

Seminar o uporabi 
programskega paketa SYPT
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programskem jeziku (Drive Program-
ming Language). Pri pisanju algoritmov -
programov so nam dostopni vsi para-
metri regulatorja, izdelana pa je tudi do-
datna knjižnica funkcijskih blokov (PID
zanke, pozicioner, serijske komunikacije,
časovniki, števci, ...).
Program teče v standardnem Windows
okolju in vsebuje naslednja programska
orodja:

Konfiguracijski urejevalnik mreže -
grafična predstavitev vozlišč v CT Net
mreži, urejanje parametrov mreže,
konfiguriranje različnih vozlišč mre-
že, ...
Primerno grafično in tekstualno  okol-
je za razvoj programske opreme vo-
zlišč  CT mreže ( DPL Toolkit, Ladder
Diagram (LD) in Function Block Dia-
gram (FDB) programsko okolje), po-
trebne mrežne gonilnike,...
Orodja za razhroščevanje in testiranje
programske opreme 

S pomočjo SYPT programskega paketa in
ustrezne mrežne kartice se lahko priklju-
čimo kjerkoli na CT Net mrežo in z enega
mesta nadzorujemo ali spreminjamo pro-
gram na kateremkoli CT vozlišču v mreži.

Prikazovalniki CTIU
Prikazovalnike serije CTIU uporabljamo
za prikaz in spreminjanje parametrov
krmilnih sistemov. Razlikujejo se po
številu izpisnih vrstic ( od 2 do grafične-
ga prikazovalnika), velikosti prikazoval-
nika in številu tipk. Namenjeni so za prik-
lop na CT naprave, večje število dodatnih

gonilnikov
pa omogoča
uporabo na
produktih
drugih pro-
izvajalcev.
Za program-
iranje celot-
ne družine prikazovalnikov je uporab-
ljen enoten programski paket.

Za prenos podatkov imamo na voljo 1024
internih registrov, bitne registre, enos-
tavno matematiko, vse tipke prikazoval-
nika so programsko nastavljive, določi-
mo lahko svoje oblike prikazanih znakov.
Prikazane podatke lahko listamo po stra-
neh, jih pregledujemo ali pa jih lahko tu-
di spreminjamo, prikazujemo lahko alar-
mna sporočila, podatke lahko vnašamo v
obliki receptov.

Programska oprema vsebuje urejevalnik
grafičnih znakov in opisa funkcijskih
tipk prikazovalnika, omogoča vpis in
branje programa prikazovalnika, omogo-
ča nastavitev parametrov CT Net proto-
kola (samo CTIU 200) in nastavitve funk-
cij dodatnih digitalnih vhodov in izho-
dov.

Napajanje prikazovalnika je 24V, za pro-
gramiranje je na voljo RS232 priključni
port, za komunikacijo s krmilnikom pa
lahko uporabljamo RS232 ali pa dva ali
štiri žični RS485 serijski port. Prikazo-
valnik je izdelan z IP65 zaščito in ustreza
CE normativom. 

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

q

q

q

q

Resolucija 0,005 mm do 1 mm
Izredno enostavna montaža, zaščita
IP43 ali IP67
Izhodi 24 V ali 5 V, kompatibilni z
rotacijskimi inkrementalnimi dajalniki
Stalno na zalogi! UGODNA CENA!

Dru�ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

INKREMENTALNI LINEARNI
MAGNETNI MERILNI SISTEMI

Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10  Fax: 01-750-85-29

CT32 SCADA programska oprema
CT32 je Control Techniques - ova pro-
gramska oprema namenjena nadzoro-
vanju in spremljanju procesov. Bazira na
Intellution - ovi FIX32 tehnologiji. Name-
njena je malim ali srednje velikim siste-
mom s Control Techniques regulatorji in
vhodno/izhodnimi enotami s CT Net
protokolom.
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Njene osnovne lastnosti so:
Prikaz in spremljanje podatkov iz pro-
cesov
Alarmiranje (zapis v alarmne datote-
ke), historiranje podatkov
Zaščite dostopov
Poljubna prilagoditev prikaza
Možnen prenos podatkov v relacijske
baze
Kvalitetna objektna grafika, možno
animiranje prikazov
Objektno orientirana grafika omogo-
ča raznovrstne prikaze  stanj (barve,
velikosti, orientiranost, ...)

Na voljo sta dva paketa: 

1. CT32: enaka kot Intellution-ova FIX
SCADA, vendar omejena samo na CT
Net manager gonilnik, Master blok in
CT prikaze

2. CT32 Plus: vsebuje vse Intellution-
ove FIX prikazovalne sposobnosti

Kot dodatna opcija so na voljo tudi gonil-
niki za naprave drugih proizvajalcev.
Možna je mrežna povezava z drugimi že
obstoječimi Intellution-ovimi SCADA sis-
temi.

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
( )

A
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HIRSCHMANN

tipteh
d.o.o.

prirejata predstavitev
rešitev in izdelkov industrijskih komunikacij!

V podjetju Richard Hirschmann so leta 1984 razvili
in instalirali prvo fiber optično ethernet omrežje na
univerzi v Stuttgartu. V letu 1990 so razvili redun-
dančno ethernet omrežje. Danes njihovi strokovnjaki
rešujejo najtežje komunikacijske probleme na infra-
strukturnih in industrijskih objektih. Če Vas zanima
kaj omogoča sedanjost in kaj prinaša prihodnost,
Vas vabimo, da se udeležite brezplačne predstavitve
rešitev in izdelkov industrijskih komunikacij.
KDAJ:
KJE:
PRIJAVE:

21.05.2001 ob 9.00
Ljubljana, Hotel Lev International
Tipteh d.o.o.
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50 Fax: 01 200 51 51
e-mail: info@tipteh.si

&

Informacije: Ronald Pintar, Fibernet d.o.o., Ljubljana

MGE UPS SYSTEMS
vodilni v energetski učinkovitosti

odjetje MGE UPS systems (MERLIN GE-
RIN) je vodilni svetovni proizvajalec na-
prav za zaščito in brezprekinitveno napa-
janje. Izdelki predstavljajo najpopolnej-

šo ponudbo rešitev za vse vrste aplikacij, od moči
220VA do nekaj MVA. Poleg brezprekinitvenih
napajalnikov (UPS), proizvaja MGE tudi aktivne
filtre (AHF), ki čistijo višjeharmonska popačenja v
nizko napetostnih električnih instalacijah. Kup-
cem nudimo kompletno rešitev: od projektiranja
sistema, izdelava tehničnih rešitev, izvedba pro-
jekta, meritvami instalacij in kvalitete električne
energije, dokumentacije, šolanja, servisa in pog-
arancijskega vzdrževanja.

P

Nova generacija 
UPS - Galaxy 3000

Serija Galaxy 3000 obsega
naprave s tri faznim vhodom
in izhodom, rang moči od 10
do 30kVA.

Gre za povsem nov izdelek,
tehnično dovršen in z inovati-
vnimi rešitvami. 
Galaxy 3000 se podreja nove-
mu standardu 61000-3-4, ki
predpisuje maksimalno stop-
njo dovoljene emisije višje-
harmonskih popačenj v elek-
trično omrežje, ti. THDI fak-
tor. Tako ima ta serija sinusni
odvzem vhodnega toka, vhod-
ni cos fi > 0.99 ter faktor
THDI<5%. Poleg tega pa na-
prave lahko delujejo brez
uporabe baterije pri vhodni
napetosti tudi do -37% od
nazivne vrednosti.

6 PACK IGBT modul
Novost v tej seriji je uporab-
ljena nova generacija močno-
stnih komponent, ti. 6 PACK
IGBT tehnologija, ki omogoča
boljše performanse v primer-

javi s klasičnimi IGBT moduli. 
Polnjenje in vzdrževanje bate-
rije ni več s plavajočo nape-
tostjo ampak temperaturno
kompenziranim prekinjenim
polnjenjem. S takim princip-
om se baterija skozi svojo živ-
ljenjsko dobo manj obrablja
in je pričakovana življenjska
doba do dvakrat daljša v pri-
merjavi s staro tehnologijo.
Vredno pa je tudi omeniti ino-
vativno izvedbo hlajenja v
UPS tehniki. Galaxy 3000 je
edini izdelek na svetu, ki ima
izvedeno hlajenje s pomočjo
fluida. Gre za zaprt obtočen

Slika 1: UPS napajalniki serije Galaxy 3000
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sistem, ki na zelo majhni
površini odvaja odvečno to-
ploto. Prednost takega siste-
ma je manjša temperatura
močnostnih modulov in seg-
revanje okolice. S tem je
podaljšana življenjska doba
tako močnostnih kompo-
nent in elektrolitskih kon-
denzatorjev.
Galaxy 3000 je odlična reši-
tev za napajanje nelinearnih
porabnikov ter je 100% kom-
patibilen z generatorji elek-
trične napetosti. Možno ga
je povezati v različne siste-
me nadzora (SNMP/WEB,
RS232, Modbus,…).

Z vgradnjo Galaxy 3000 v
električno instalacijo zago-
tovimo energetsko učinko-
vit napajalni sistem, ki ne
kvari kvaliteto toka in na-
petosti napajalnemu viru ter
zmanjšuje vršno moč sis-
tema.

Kako izboljšati kvaliteto 
električnega toka v 

obstoječi instalaciji ?

Višjeharmonska popačenja
v toku (THDI) so pereč pro-
blem modernih električnih
instalacij. Nelinerni porab-
niki, kot so: PCji, strežniki
fluorescentna razsvetljava,
frekvenčni pretvorniki, ha-
logenske luči, statični pret-
vorniki, ipd., so izvor višje-
harmonskih popačenj elek-
trične mreže. To se odraža v
visokih tokovih v ničelnem
vodniku, ki se prekomerno
segreva, v nenadzorovanem
delovanju odklopnikov, v
nepravilnem delovanju ob-
čutljivih naprav, ipd.

MGE UPS systems na tem področju nudi
naprave, ki se vgradijo v obstoječo insta-
lacijo brez potrebnih modifikacij na
osnovi izvedenih meritev kvalitete elek-
trične energije.

Aktivni filter SineWave 60A
SineWave je aktivni višjeharmonski filter,
mikroprocesorsko nadzorovan in se
sproti prilagaja stanju mreže.

S pomočjo tokovnih transformatorjev
posname motnjo iz omrežja, jo invertira
ter pošlje nazaj v omrežje. Rezultat tega
je, da se izboljša faktor THDI za 10 krat,
izboljša se cos fi mreže in zmanjša
priključno vršno moč.

SineWave se lahko vgradi v katerokoli
električno instalacijo. Rang tokovne
kapacitete je od 20A do 480A.

Slika 2: 6 PACK IGBT modul

Slika 3: Aktivni filter Sine Wave 60A

A
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Informacije: Franc Novak univ. dipl. inž., FBS Elektronik d.o.o., Velenje

MALI VELIKI OPTOSENZOR

ndustrijski senzorji in senzorski sistemi so nepogrešljive
komponente v avtomatiziranih procesih tako v proizvod-
nih kot predelovalnih panogah gospodarstva. V podjetju
FBS elektronik se že od leta 1988 ukvarjamo s senzorsko

tehniko. Danes naš proizvodni program obsega induktivne senzor-
je, NAMUR senzorje, kapacitivne senzorje in elektronske števce.
Na področju optosenzorike sodelujemo z dvemi švicarskimi pod-
jetji. Podjetje CEDES dobavlja svetlobne zavese, podjetje ELESTA pa
je že vrsto let dobavitelj opto senzorjev. 

I

Podjetje ELESTA je na
hannoverskem sejmu
v aprilu 2001 predsta-
vila novo družino mi-
niaturnih opto senzor-
jev tipa: UO, ki se po-
našajo z odličnimi teh-
ničnimi lastnostmi, saj
so narejeni s povsem
novo tehnologijo. To
družino optosenzor-
jev želimo predstaviti
v naslednjem prispev-
ku.

OPTOSENZOR  TIP: UO - SENZOR
IZREDNO MAJHNIH DIMENZIJ

Nova uspešna obogatitev ELESTINEGA
programa optičnih senzorjev je popolno-
ma nova in inovativna družina miniatur-
nih optosenzorjev. Svetlobna zapora, ref-
leksijska zapora in tipalo nove družine
UO se odlikujejo z minimalnimi dimenz-
ijami, enostavno montažo, z veliko svetlo-
bno zmogljivostjo in visoko zanesljivost-
jo delovanja. 
Čeprav izredno majhnih dimenzij, 30
mm x 10 mm x 14 mm, so s svojimi
mehanskimi, optičnimi in električnimi
lastnostmi predvideni za industrijsko
uporabo. To omogoča raznovrstno upo-
rabo v vseh industrijskih panogah pose-
bej tam, kjer je potrebna preciznost, za-
nesljivost in velika frekvenca delovanja
na majhnem prostoru. Za montažo potre-
bujemo le 10 mm globine, ker so na ohi-
šju pripravljene poglobitve za matice ozi-

roma glave vijakov. Op-
tične zmogljivosti teh
miniaturnih opto sen-
zorjev so upoštevanja
vredne. Svetlobna zapo-
ra dosega razdaljo delo-
vanja do 3 m, refleksijs-
ka zapora z zrcalom do
1 m, medtem ko zazna-
va opto-tipalo objekte
do razdalje 10 cm. Ref-
leksijske svetlobne za-
pore imajo za zanesljivo
zaznavanje objektov, ki

zrcalijo, vgrajen polarizacijski filter. Zah-
valjujoč robustni izvedbi ohišja iz poli-
karbonata v zaščiti IP67 je uporaba v ne-
prijaznih okoljih primerna in mogoča,
posebej še zaradi vgrajene kontrole delo-
vanja z utripajočo led diodo.
Napajalna napetost 10 - 30 VDC in anti-
valentna PNP ali NPN izhoda so tudi
primerni za industrijsko okolje. Največja
frekvenca delovanja 1000 Hz omogoča
zanesljivo zaznavanje zelo hitrih pojavov. 
Priključki na aparatih so izvedeni vari-
antno: s kablom dolžine 2 m ali konek-
torsko z  M8 vtikačem.

Kar postavlja to družino opto senzorjev
UO pred ostale izvedbe opto senzorjev je
moderna elektronska izvedba, ki omo-
goča neodvisno delovanje od tuje svet-
lobe. So neobčutljivi za vse vrste tujih
virov svetlobe, tudi za svetlobo iz fluo-
rescentnih žarnic ter jih lahko monti-
ramo tudi tako, da si opto senzorja stojita

RJAVA

ÈRNA

BELA

MODRA

RJAVA

ÈRNA

BELA

MODRA

NPN prikljuèitev PNP prikljuèitev

+ +

- -

SVETLO PREVODEN IZHOD

TEMNO PREVODEN IZHOD
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eden proti drugemu
("cross-talk" izločanje).
Senzorji imajo zaščito
proti zamenjavi polov
in zaščito proti preo-
bremenitvi ter kratke-
mu stiku. 
Iz vsega opisanega lah-
ko ugotovimo, da ima-
jo opto senzorji Tip:
UO res vse, kar je pot-
rebno za brezhibno
funkcioniranje in da so
velik korak naprej v
tehničnem  razvoju op-
to senzorjev. A

Informacije: Marjan Pahor, univ. dipl. inž., Elektronika Pahor d.o.o., Ljubljana

MERILNI PRETVORNIKI IN NJIHOVA UPORABA

Najpogosteje uporabljeni
analogni vhodi so nape-
tostni 0-10V ali tokovni
4-20mA. Na krmilnik
moramo zato pri-
peljati že ojačen
merilni signal iz-
merjene fizikalne
veličine. V ta na-
men uporablja-
mo merilne pret-
vornike, ki ojači-
jo šibke merilne
signale v napeto-
stni ali tokovni
signal, ki ga pelje-
mo na analogni vhod
krmilnika.
Senzorji za pritisk, vlago, nivo, …
imajo običajno merilni pretvornik že in-
tegriran v sami napravi. Težje pa je pri
temperaturnih meritvah, kjer temper-
aturna tipala navadno nimajo pretvorni-
ka standardno vgrajenega v tipalo. Potre-
bujemo torej pretvornik, ki bo pretvoril
majhne spremembe merilnega upora Pt
100 v napetost ali tok, ki je primeren za

analogni vhod krmilni-
ka. V nadaljevanju bomo
skušali prikazati pred-
nosti in slabosti posame-
znih vrst merilnih pret-
vornikov, ki jih uporab-
ljamo pri merjenju tem-

perature preko analog-
nih vhodov krmilnika. 
Kot smo že omenili, me-

rilni pretvorniki ojačijo
majhne spremembe me-
rilnega upora tempera-
ture (Pt100) v analogni
napetostni signal ali v
analogni tokovni signal
4-20mA, včasih 0-20mA.

Merilni pretvorniki z nape-
tostnim izhodom 0-10V se čedalje manj
uporabljajo zaradi sledečih pomanjklji-
vosti: 

napajanje merilnega pretvornika je
trožično 
ob prekinitvi povezave med pretvor-
nikom in krmilnikom imamo na vho-
du krmilnika napetost 0V, kar pomeni

poraba programabilnih krmilnikov se v zadnjem času
povečuje. Izdelovalci krmilnikov kar tekmujejo v izdelavi
manjših kompaktnih krmilnikov z nekaj analognimi vhodi.
Tako je tudi na našem trgu prisotna pestra izbira vseh vrst

krmilnikov od najmanjših do velikih sistemov znanih ali nepoz-
nanih proizvajalcev.
Krmilnike ne uporabljamo samo za reševanje logičnih operacij,
računanja ali krmiljenja, temveč želimo z njimi tudi izmeriti in reg-
ulirati razne fizikalne veličine kot so: temperatura, vlaga, pritisk,
nivo, …. V ta namen imajo krmilniki predvidene analogne vhode,
ki so lahko napetostni, tokovni ali univerzalni.

U
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spodnjo mejo merilnega območja in
krmilnik ne zazna napake na ožičenju.

Če tokovno merilno zanko zaključimo z
uporom 500Ω dobimo na uporu padec
napetosti 2-10V, ki ga lahko uporabimo
za krmiljenje napetostnega vhoda krmil-
nika, če krmilnik nima tokovnih vhodov.
Merilni pretvorniki s tokovnim izhodom
0-20mA se opuščajo, ker imajo enake sla-
bosti kot merilni pretvornik z napetost-
nim izhodom. Merilni pretvornik s
tokovnim izhodom 0-20mA in merilnim
območjem npr. 0-100°C ima pri 20°C
izhodni tok 4mA, zato ga lahko zamen-
jamo z merilnim pretvornikom za izhod-
ni tok 4-20mA in merilnim območjem
20-100°C.

Merilni pretvorniki s tokovnim
izhodom 4-20mA

Glede na zgoraj omenjene razloge bomo
več pozornosti namenili merilnim pret-
vornikom s tokovnim izhodom 4-20mA.
Ti pretvorniki delujejo v tokovni merilni
zanki priključujejo se dvožično, ker se tu-
di napajajo iz tokovne merilne tanke. Pri-
ključna napetost je 18-36V= .
Merilno območje pretvornika je definira-
no z dvema mejama. Spodnja meja je
temperatura pri kateri je izhodni tok 4
mA, zgornja meja pa je temperatura pri
kateri je izhodni tok 20mA. Napaka tem-
peraturnega tipala (Pt 100) je definirana
z izhodnim tokom 3,5mA ali 22mA,
prekinitev tokovne zanke pa je tako ali
tako 0mA. Zato lahko pri merilnih
pretvornikih s tokovnim izhodom 4-
20mA lažje ovrednotimo napake tipala
ali ožičenja. 
Pri našem pregledu pretvornikov za mer-
jenje temperature smo se osredotočili na
pretvornike, ki imajo vhod za uporovno
temperaturno tipalo Pt 100, ki je naj-
pogosteje uporabljen element pri merje-
nju temperature. Poznamo tudi pretvor-
nike z univerzalnim vhodom Pt 100, Pt
1000, za termoelement, U, I. 

Analogni merilni pretvorniki
Glede na tehnologijo izdelave ločimo
analogne in digitalne merilne pretvor-
nike. Že samo ime pove, da so analogni
merilni pretvorniki izdelani z analogni-
mi ojačevalniki zato imajo fiksno meril-
no območje, ki ga nastavi proizvajalec.
Njihova prednost pred digitalnimi meril-
nimi pretvorniki je v nizki ceni in hitrem
odzivu, zato jih lahko uporabljamo pri
multipleksnih meritvah pri hitrem pre-
klapljanju merilne zanke. 

Digitalni merilni pretvorniki
Digitalni merilni pretvorniki vsebujejo
A/D in D/A konverzijo, ter mikroproce-
sor. Velika prednost digitalnih pretvor-
nikov je, da jih programiramo s pomočjo
programskega paketa preko PC-ja, ko mu
preko serijske komunikacije lahko polju-
bno spreminjamo merilno območje.
Glede na klimatske pogoje (temperatura,
vlaga, tresljaji) vgradnje temperaturnega
tipala se odločamo kakšen merilni pret-
vornik glede na način montaže bomo iz-
brali. Tako ločimo:

pretvorniki za gradnjo v priključno B
glavo temperaturnega tipala
pretvorniki za vgradnjo na montažno
letev v krmilne omare ali priključne
doze
pretvorniki ki so že integrirani del
temperaturnega tipala

Izvedba, ko merilni pretvornik vgradimo
v priključno B glavo temperaturnega
tipala, ima več prednosti pred ostalimi
rešitvami. Pretvornik, ki je vgrajen v B
glavo tipala je tako že del tipala zato
odpadejo povezave med merilnim pret-
vornikom in temperaturnim tipalom, ki
so največkrat vir netočnih in nestabilnih
meritev. 
Pri konstrukciji temperaturnega tipala

brez priključne B glave merilni pretvor-
nik ne moremo vgraditi v tipalo. V tem
primeru uporabimo merilne pretvor-
nike, ki so predvideni za montažo na le-
tev v krmilno omaro. Še bolje pa je, da jih
vgradimo v priključno dozo čim bliže
temperaturnemu tipalu. Od tu naprej pa
do krmilnika imamo tokovno merilno
zanko 4-20mA, ki jo lahko vodimo tudi
do razdalje 100m, zaradi njene neobčut-

ljivosti na motnje. Splošno velja, da vgra-
dimo merilni pretvornik čim bliže tipalu,
povezava pa mora biti obvezno oklopljen
trižilni kabel. Pretvorniki imajo vgrajeno
kompenzacijo upornosti priključnih žic,
zato jih moramo priključevati trožično. 
Tipala za merjenje temperature prostora
ali posebna potopna tipala pa imajo
merilni pretvornik že integriran v sam-
em tipalu.
Nenazadnje se bomo odločili kakšen
merilni pretvornik bomo uporabili na
osnovi cene le tega. Naslednja tabela
podaja okvirne cene merilnih pretvor-
nikov za uporovna tipala Pt 100:

Na osnovi zgoraj opisanih lastnosti
posameznih tipov merilnih pretvornikov
se bomo laže odločili kakšen merilni
pretvornik bomo uporabili, ko bomo
želeli analogni signal izmerjene tempera-
ture pripeljati v analogni vhod našega
krmilnika. Velja tudi obratno, kakšen tip
analogne vhodne enote krmilnika bomo
uporabili, glede na merilne signale, ki so
nam na voljo.

Pretvornik v priključni B glavi tipala

A
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VIPA programabilni krmilniki
Avtor:   Dare Žagar, univ. dipl. inž., Raga d.o.o.

odjetje VIPA
Za tiste, ki podjetja VIPA še ne
poznajo, naj povemo, da ta
nemška firma proizvaja kako-

vostne programabilne krmilnike. Podjet-
je je nastalo v mestu Erlangen, ki je zna-
no po Siemensovi tovarni za proizvodnjo
krmilnikov Simatic. Brez dvoma je velika
koncentracija znanja in kadrov s področ-
ja gradnje krmilnikov botrovala nastanku
podjetja VIPA. Že njihovi prvi proizvodi
so bili kompatibilni s Siemensovimi kr-
milniki serije S5 do te mere, da so se v
enem ohišju lahko mešali moduli obeh
proizvajalcev. Iz tega obdobja je ostal
med potencialnimi kupci sum in nego-
tovost, da gre za poskuse kopiranja Sie-
mensovih proizvodov. Danes ponudba
firme VIPA temelji na dveh popolnoma
novih in samostojnih družinah krmil-
nikov VIPA SYSTEM 100V in VIPA SYS-

TEM 200V, ki so povsem samostojni in
izvirni proizvodi in imajo s Siemensom
skupen le način programiranja. To pome-
ni, da uporabniki, ki so vešči v programi-
ranju Siemensovih krmilnikov, brez težav
programirajo tudi krmilnike VIPA. Pod-
jetje VIPA in ravno tako več drugih sve-
tovnih proizvajalcev programskih orodij
nudi lastna programska orodja za pro-
gramiranje v jeziku STEP 5 in STEP 7 (ta
včasih v prijaznosti celo prekašajo Sie-
mensova orodja), zato lahko z gotovostjo
trdimo, da je popkovina s Siemensom
pretrgana. Tudi v bodoče lahko pričaku-
jemo razvoj povsem lastnih strojnih in
programskih izdelkov.

Originali, kopije, kompatibilnost…
Prvo srečanje s proizvodi VIPA je dvigni-
lo nekaj prahu. Razlog je bil verjetno v
tem, da v svetu industrijskih krmilnikov
do takrat preprosto ni bilo veliko prime-
rov proizvajanja kompatibilnih proizvo-
dov. Verjetno velika večina tistih, ki se ču-
dijo uporabi kompatibilnih krmilnikov,
vsakodnevno uporablja kompatibilni PC
računalnik. Če bi kompatibilni krmilniki
prihajali iz Taiwana, bi bilo to še razumlji-
vo, ker pa prihajajo iz Erlangena, se jim
zdi to nenavadno. 
Da bi različne dvome nekoliko odpravili,
je potrebno razjasniti pojme kot so kopi-
ranje, kloniranje, kompatibilnost itd. S
kopijami lahko opravimo po hitrem po-

stopku. Tipično kopiranje gre tako daleč,
da kopirajo tudi ime proizvajalca. S tem
zavajajo kupca, da gre za proizvod uve-
ljavljenega proizvajalca, v resnici je proiz-
vajalec običajno anonimen. Ta problem
se rešuje tako, kot lahko včasih vidimo na
TV: ponarejene zapestne ure 'Rolex' stre-
sejo na cesto in jih povozijo z valjarjem. 
Kadar pa izdelek nosi ime pravega proiz-
vajalca, kupec ni zaveden, saj se lahko
sam odloči med proizvodi različnih pro-
izvajalcev. Ti morajo upoštevati patentno
pravo, kljub temu pa vseeno pogosto pri-
haja do sporov in tožb. Nekatere od teh
tožb so prišle tako rekoč v zgodovino. Za
računalničarje je bila prav gotovo najpo-
membnejša tožba firme INTEL proti fir-
mi AMD glede podobnosti med proce-
sorskima čipoma. Odločitev sodišča je
bila odločilna za vse podobne primere v
bodočnosti in tudi za nadaljni razvoj ra-
čunalništva. Razsodba je potrdila, da raz-
lični proizvajalci lahko samostojno nare-
dijo izdelke, ki so funkcionalno enaki.
Torej, kdor zna narediti modul, ki deluje
v krmilniku kot je Simatic, ima za to vse
legalne pravice. Seveda pa bo njegov pro-
izvod podvržen vsem tržnim zakonitos-
tim.
Spomnimo se na še en zelo poučen pri-
mer. Ko je IBM postavil standard za oseb-
ni računalnik PC, so se pojavili podobni
računalniki, ki smo jih imenovali z nepo-
pularno besedo 'klon'. Ko je večina proiz-
vajalcev sprejela IBM-ov standard, je be-
sedo 'klon' že v zelo kratkem času zamen-
jala bolj sprejemljiva beseda 'kompatibil-

ni računalnik'. 
Ta pojem je v rabi še danes, ko večina
sploh ne ve več, komu naj bi bil računal-
nik kompatibilen. Besada kompatibilen
je postal sinonim za skladnost, ki zago-
tavlja, da proizvodi različnih proizvajal-
cev brez konfliktov delujejo v enem raču-
nalniku. Po sprejemu standarda so majh-
na podjetja iz daljnega vzhoda dobesed-
no preplavila tržišče s 'kompatibilci'. IMB
je skušal to poplavo zajeziti s postavitvijo
novega standarda (sistemi PS/2), vendar
mu to ni uspelo. Poskus postavitve dru-
gačnega standarda mu je prinesel veliko
škodo, računalništvu pa je prispeval le
nov standard za priključitev miške. Če-
prav so bili na začetku osebni računalni-
ki IBM tudi to 4-krat dražji od 'kompati-
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bilcev' je danes slika povsem drugačna.
Veliki Plavi prodaja svoje osebne raču-
nalnike po enaki ceni kot vsi ostali. In ne
samo to, v reklamnih akcijah mora kupce
prepričevati, da je v 'teh računalnikih ne-
kaj več'. Sodbo o tem bodo seveda dali
kupci sami. 

Kompatibilni krmilniki
Kar dolg uvod je bil potreben, da smo
lahko temu poglavju dali tako ime, bolj s
ponosom kot s slabo vestjo. Vendar se pri
kompatibilnih krmilnikih ne bomo zadr-
ževali preveč dolgo. Poglavitni razlog za
to je, da množica VIPA modulov, ki so
kompatibilni s krmilniki SIMATIC S5
115U, 135U, 155U in so popisani v zajet-
nem katalogu, postopoma odhaja v zgo-
dovino. Od kompatibilnih modulov so še
vedno iskani predvsem vhodno/izhodni
moduli za sisteme S7-300 in ET200.

Naj poudarimo dejstvo, da so moduli
VIPA vedno sloveli po tem, da niso bili
funkcionalno povsem enaki z ekvivalent-
nimi Siemensovi moduli, amak so jih v
podrobnostih vedno skušali prekašati.
Na primer, procesorji so bili hitrejši, ali
so imeli več pomnilnika, več komunika-
cijskih vhodov in podobno. Prednost
vhodno/izhodnih modulov SM 323, ki je
kompatibilen z S7- 300, je ta, da lahko
poljubno določimo vhode in izhode.
Recimo, določimo lahko, da bo 32-bitna
kartica imela 3 digitalne izhode in 29 di-
gitalnih vhodov. To izredno poveča flek-
sibilnost pri konfiguraciji krmilnika in v
nekaterih primerih zmanjša število po-
trebnih modulov. Na modulih imamo tu-
di dodatno alarmno LED signalizacijo za
preobremenjene vhode in za kratek stik.
Moduli imajo gostoto 16 ali 32 točk. 

V Sloveniji ni veliko kupcev, ki bi module
vgrajevali v naprave in stroje v velikih se-
rijah. Pri nakupu in vgradnji velikega šte-
vila modulov pa so prihranki pri nakupu
VIPA modulov lahko veliki. 
Zato lahko na strojih, ki prihajajo iz Nem-
čije, pogosto opazimo uporabo modulov
obeh proizvajalcev (VIPA in SIEMENS)
hkrati. 

VIPA krmilniki SYSTEM 200V
V podjetju VIPA so se odločili za razvoj
povsem izvirnih krmilnikov SYSTEM
200V. Odlikujejo se po izredno majhnih
dimenzijah. Tipični modul je velikosti 76
mm x 76 mm in debeline 25,4mm (dvoj-
ni 50,8 mm) in se pritrdi na DIN vodila.
Kljub majhnim dimenzijam pa je krmil-
nik izredno zmogljiv. Po lastnostih je pri-
merljiv z Siemensovim sistemom S5 -
115U. Pri konfiguraciji krmilnika lahko
izbiramo med 39-timi različnimi moduli.
Od tega je 8 različnih procesorskih mod-
ulov, ki jih lahko programiramo z orodji
STEP 5, STEP 7 in IEC 1131-3 (IEC 1131 je
standardni jezik, katerega koda je preno-
sljiva med krmilniki različnih proizvajal-
cev). 

Kot zanimivost predstavimo procesorski
modul, ki pri dvojni širini (50,8 mm)
predstavlja PC računalnik s procesor-
jem 486 DX, ki ima serijski DB9 priklju-
ček, standardni RJ45 ethernet priključek,
priključek za tipkovnico, VGA in LCD pri-
ključek za monitor in možnost uporabe
'Compact Flash' kartice. Procesorski mo-
dul lahko podpira delo do 32 I/O modu-
lov ter PROFIBUS komunikacijski modul.
Sledi serija komunikacijskih modulov, ki
omogočajo mrežne komunikacije: PRO-
FIBUS, INTERBUS-S, CANopen, Device-
Net, LON, TCP/IP.
Za priključitev procesnih signalov lahko
izbiramo med dvanajstimi različnimi mo-
duli. Na voljo so tudi posebni moduli kot
na primer: števčni modul, modul za pozi-
cioniranje, serijski modul (RS232, TTY,
RS422, RS485) in  modul za razširitev sis-
tema (povezava dveh 'bus' vodil).
SYSTEM 200V vsebuje tudi vsa potrebna
sistemska orodja, dokumentacijo in pri-
ročnike. Kupci lahko uporabijo tudi svo-
ja STEP 5 ali 7 programirna orodja.

VIPA krmilnik SYSTEM 100V
V procesih, kjer so senzorji in aktuatorji
razpršeni po prostoru, lahko uporabimo
sistem tako imenovanih 'pametnih

sponk' (inteligentne kleme). Na ta način
dosežemo velike prihranke na račun
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isti, ki so se že srečali s prob-
lemom pomankanja serijskih
izhodov na računalniku, so
verjetno že slišal za podjetje

MOXA. Že leta so med prvimi s ponudbo
svojih 'multiport' kartic. Imajo različne
kartice z 2, 4, 8, 16 in 32 serijskimi vhodi.
Ti so lahko RS232, RS422 ali RS485. 
Naša pozornost je
tokrat namenjena
seriji novih izdelkov,
ki omogočajo pri-
ključitev serijskih
naprav neposredno
na ETHERNET. Nap-
rave imajo na eni st-
rani 1, 2, 4, 8 ali 16
serijskih vhodov, na
drugi strani pa stan-
dardni Ethernet 100
Base-TX prključek
za hitrosti 100/10
Mbps.  Izbiramo lah-
ko med dvema razli-
čnima načinoma iz-
menjave podatkov s serijskimi naprava-
mi:  

Prvi način uporablja TCP/IP Socket za
komunikacijo s serijskimi napravami.
S serijsko napravo komuniciramo, kot
bi bila ethernet naprava.
Pri drugem nači-
nu programsko
simuliramo delo-
vanje COM serij-
skih vhodov, zato
je naprava še nap-
rej vidna kot serij-
ska naprava. Ta
način je včasih ze-
lo prikladen, ker
z njegovo pomoč-

jo še naprej lahko uporabljamo stare
programe, ki so komunicirali s COM
serijskimi vhodi, čeprav komunikacija
poteka preko ethernet povezave. 

Osnovni model "NPort Express" je veli-
kosti cigaretne škatljice in nam omogoča
priključitev katerokoli serijske naprave
na ETHERNET. Ta model je dobavljiv tudi

tudi brez ohišja (Em-
bedded Solution) v
velikosti kreditne ka-
rtice, ki jo lahko vgra-
dimo v poljubno se-
rijsko napravo. Tako
postane serijska nap-
rava priključljiva na
ETHERNET. Napravi-
ca ima gonilne prog-
rame za vse popular-
ne operacijske sis-
teme.
Model "NPort Server
Lite" ima dva ali štiri
serijske vhode, mod-
el "NPort Server Pro"

pa ima 8 ali 16 serijskih vhodov. Srce na-
prave je Intlov i960CA RISC processor,
in  2MB pomnilnika.
Omenjeni proizvodi so nepogrešljivi v
sistemih avtomatizacije, SCADA sistemih,
telekomunikacijskih sistemih, v 'inteli-

gentnih' zgradbah,
POS sistemih, tehtal-
nih postopkih, itd. 

Trenutno je to najpri-
kladnejši način pri-
ključevanja večjega
števila serijskih nap-
rav na računalnik, z
možnostjo hitre iz-
menjave podatkov. 

PRIKLJUČITEV SERIJSKIH NAPRAV NA ETHERNET 
Informacije: Dare Žagar, Raga d.o.o.

T

stroškov za inštalacije. Klasičnemu krmil-
niku praktično odvzamemo vse funkcije,
razen sposobnost zajema signalov in
sposobnosti komuniciranja z nadzornim
krmilnikom. Ta je lahko VIPA SYSTEM
200V ali kak drug krmilnik. To pomemb-
no tržno nišo je podjetje VIPA zapolnilo s
ponudbo svojega sistema 'pametnih
sponk' SYSTEM 100V. 

Osnovne dimenzije so še manjše: 76 mm
(višina) x 48 mm (globina) x 25,4 mm
(širina). Moduli so praviloma narejeni
kot  sklop štirih/šestih enot (skupna širi-
na 101,6 mm/152,4 mm). V prvih dveh
enotah je nameščen procesni oziroma
komunikacijski del, ostale dve/štiri enote
so namenjene priključnim sponkam. Mo-
duli so med seboj povezani preko konek-
torja DB9 po protokolu RS485 (PROFI-
BUS). Na čelni strani sta poleg signalnih
LED diod tudi sponki za napajalno nape-
tost (24VDC) in dva desetiška preklopni-
ka za nastavitev naslova od 00 do 99. Da
je veselje popolno, jih ni potrebno pro-
gramirati. 
Poleg vidnih prihrankov pri inštalacijah
postajajo 'pametne sponke' popularne še
zaradi drugega razloga. V zadnjem času
je čutiti, da PC-ji v industrijski izvedbi
prevzemajo vlogo klasičnih krmilnikov.
Industrijski PC-ji so lahko samostojne
enote z LCD monitorjem in funkcijskimi
tipkami, kar nam omogoča, da lahko ne-
posredno nadziramo in vodimo proces
(npr. računalnik AIO podjetja LAUER).
Kadar vmesnika človek-stroj ne potrebu-
jemo, lahko uporabimo industrijski PC
pritrjen na DIN letev in zaprt v elektro
omarici. V obeh primerih vlogo krmilni-
ka opravi program ('mehki krmilnik') v
PC-ju, ki simulira delo krmilnika. Potre-
bujemo torej samo 'pametne sponke' in
industrijski PC.  

Zaključek
VIPA trdi, da sta oba sistema, SYSTEM
100V in SYSTEM 200V, v mnogih lastnos-
tih boljša od konkurence. To trditev bo-
do potrdili ali zavrgli uporabniki, ki jih je
vsak dan več. Veliko uporabnikov, ki so
se prvič srečali s podjetjem VIPA zaradi
nabave kompatibilnih modulov, je že
preizkusilo tudi obe novi družini 200V
in 100V in se o obeh izrazilo zelo pohval-
no. Vse kaže, da se bo VIPA uveljavila kot
resen ponudnik kvalitetnih originalnih
krmilnikov. Naj na koncu poudarimo še

eno prednost krmilnikov VIPA. To je
standard IEC 1131, ki predstavlja za
krmilnike isto kot JAVA za poslovne raču-
nalnike - torej kodo neodvisnost od plat-
forme. Ta standard bodo prisiljena upo-
števati tudi velika podjetja. Prav industrij-
ske aplikacije namreč slovijo po tem, da
vsak proces zahteva drugačen program.
Uvedba enotnega programskega jezika
bo olajšala delo programerjem in hkrati
posredno pomagala ublažiti velik pri-
manjklaj programerjev, ki trenutno še
najbolj pesti ravno Nemčijo. A

A



Vision sistemi oz. sistemi za vizualni nadzor dobivajo

vedno večjo vlogo v industriji pri vizualnem ugotavl-

janju kvalitete proizvodov, ki jo je do sedaj opravljal

človek. Vemo, da je kvaliteta takšnega opazovanja

pri človeku odvisna od njegovega psihofizičnega sta-

nja in njegove skoncentriranosti pri daljšem opazo-

vanju, prav tako pa je hitrost opazovanja proizvodov dosti nižja,

kot jo zmorejo najboljši vision sistemi. 
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OMRON VISION SISTEMI
Industrijski sistemi za vizualni nadzor

Avtor: Andrej Rotovnik, univ.dipl. inž., Miel elektronika d.o.o.

Takšne sisteme danes najdemo kot del
CIM proizvodnje, v samostojnih sistemih
in v robotskih aplikacijah. V zadnjem ča-
su so ti sistemi deležni dosti inovacij in
izboljšav, znižuje se njihova cena, s tem
pa se povečuje uporabnost v industri-
jskih aplikacijah. Med inovacije, ki so v
zadnjih letih doletele takšne sisteme šte-
jemo: kompenzacijo pozicije (X, Y in kot
zasuka), shranjevanje slik na PC, komuni-
kacijske zmožnosti, detekcija poškodb z
uporabo posebnega algoritma za detekti-
ranje defektov in nepravilnosti na objek-
tu.
Če primerjamo kaj se dogaja, ko človek
opazuje objekt in kaj se dogaja, ko objekt
zaznava vizualni sistem, pridemo do nas-
lednjih povezav. Ob pogledu na objekt,
se v človeškem očesu ustvari analogna
slika, pri vizualnem sistemu pa kamera
ustvari digitalno sliko. V možganih se ta
analogna slika procesira, enako vlogo
ima mikroprocesor za procesiranje digi-
talne slike. Paralelno procesiranje v mož-
ganih povzroči, da sliko vidimo in ustrez-

no reagiramo, vizualni sistem pa doblje-
no digitalno sliko primerja z neko refe-
renčno (naučeno) in potem ustrezno
reagira. Slika 1 nam prikazuje poenos-
tavljeno konfiguracijo industrijskega
'Vision' sistema.

Metode, ki se pri procesiranju slike
uporabljajo, so naslednje: filtriranje slike
(gladkost, robovi, prikrivanja ozadja),
binarno procesiranje (SRI, področje opa-
zovanja, COG (Center of Gravity), kot
osi, nagnjenost robov, relativni kot med
področji meritev) s prepoznavanjem
vzorcev ter procesiranje sivine na osnovi
ujemanja vzorcev (ugotavljanje sivine,
področja meritev, pozicije, korelacije). 

F10 - 'Pattern Matching' senzor
Senzor spada med enostavnejše in se od
ostalih vision sistemov razlikuje v tem,
da združuje lastnosti fotoelektričnih sen-
zorjev in vision sistemov. Zaradi tega
vision sistemi postajajo cenovno dostop-
nejši in s tem uporabnejši v industrijskih

Slika 1: Osnovna konfiguracija sistema za vizualni nadzor
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aplikacijah. Senzor je zgrajen na osnovi
kamere, ki omogoča zajemanje realne
slike preko majhnega področja, ki ga
opazujemo. Delovanje je podobno foto-
električnim stikalom, ki uporabljajo t.i.
TTT (Touch To Teach) tehnologijo. To
pomeni, da ga z enostavnim pritiskom na
tipko 'Teach' lahko naučimo, kaj je spre-
jemljiv rezultat in kaj je rezultat izven
tolerančnih mej. Z njim nato detekti-
ramo (opazujemo) na poljubnem podro-
čju. Ta senzor deluje brez monitorja za
opazovanje. Vgrajene LED služijo ilumi-
naciji objekta med delovanjem senzorja.
Senzor lahko ugotovi, če je slika (objekt)
obrnjen, nekompleten, ali z manjkajoči-
mi informacijami. Primeren je za ugotav-
ljanje orientacije gibajočih sistemov in
pri pakirnih napravah za ugotavljanje
pravilnosti nalepk na škatlah. Za poveča-
nje razdalje senzorja od objekta oz. za po-
večanje področja opazovanega objekta
so na voljo tudi dodatni optični objektivi
(lahko so standardni), ki jih enostavno
dodamo na glavo senzorja.

Slika 2: F10 senzor za ugotavljanje

vzorcev (Pattern Matching)

F30 - 'Binary Area' senzor
Senzor uporablja kamero z elektronsko
zaslonko, deluje pa na principu štetja

točk (pixel) na opazovanem področju.
Lastni izvor LED svetlobe visoke inten-
zitete je opremljen s polarizacijskimi fil-
tri za eliminiranje refleksije. Vse skupaj
je povezano s procesorjem, ki je integri-

ran v istem ohišju z ostalimi elementi.
Programiranje sistema je preprosto,
preko tipkovnice in zaslonskih menijev.
Uporabnik preprosto definira področje
detektiranja in nastavi tolerančne vred-
nosti (visoko, nizko, OK). Ko so nas-
tavitve končane, lahko preko monitorja
preprosto opazujemo procesne vrednos-

ti ali pa ga odklopimo - sistem sam ga za
svoje delovanje ne potrebuje. Takšni sis-
temi lahko svoje mesto najdejo v

Slika 3: Zaznavanje objekta s senzorjem F10

pakirnih strojih in proizvodnih linijah pa
tudi pri preprostih meritvah.

F150 - Vizualni nadzorni sistem
Ta sistem spada med sisteme zadnje gen-
eracije in omogoča reševanje problemov
v kompleksnejših aplikacijah. Sistem
uporablja CCD kamero (1/3 palca, z vgra-
jenim objektivom) z elektronsko
zaslonko za zajem stacionarne ali
dinamične slike. Procesorski del je
opremljen z I/O točkami (kot PLC), kar
omogoča enostavno povezavo z ostalimi
napravami in komunikacijo preko stan-
dardnega RS-232 vmesnika. 
Uporabnik lahko preprosto  nastavi
področje opazovanja preko tipkovnice in
monitorja in določi želeni način meritve.
Ugotavljanje sivine (Grey Search
Processing). Ugotavlja specifično obliko
in omogoča meritev kvalitete in pozicije
objekta, razdalje med objekti, kot med
objekti, visoko precizno meritev med
robovi.
Ugotavljanje defektov in pomanjkljivosti
(Grey Blemish measurement). Omogoča
meritev področja, COG, in kot osnovne
osi. Točno pozicioniranje objektov za
meritev ni nujno potrebno, saj sistem

sam poišče pravilno lego za meritev.
Kompenzacija pozicije omogoča, da se
položaja X in Y osi ter rotacija okoli osi

Slika 5: TTT (Touch To Teach) tehnologija omogoča enostavno upravljanje

Slika 4:  Binarni senzor F30

Slika 6:  Vision sistem F150
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shranijo v pomnilnik in se kasneje
upoštevajo pri meritvi.
Senzor je primeren za aplikacije v skoraj
vsaki industriji; avtomobilski, steklarski,
proizvodnji elektronskih vezij (pozi-
cioniranje elementov) itd.  

Slika 7: Sistem F150 v povezavi s pro-

gramabilnim krmilikom in monitorjem

(lahko TV)

Dualni sistem F150-3
Sistem F150-3 se odlikuje po tem, da je
nanj mogoče priključiti dve kameri. Polje
zajemanja slike na objektu, kjer izvajamo
meritev, lahko razdelimo na dva odseka.
Najprej se procesira slika iz prve kamere,
sliko iz druge kamere pa krmilnik proce-
sira kasneje. S tem povečamo natančnost
in hitrost vizualne meritve. Možno je
tudi, da z eno kamero opravljamo meri-
tev po vertikali, z drugo pa po horizonta-
li. S tem se dvodimenzionalno področje
zajemanja slike opazovanega objekta bis-
tveno poveča, natančnost in kvaliteta pa
ostaneta enaki. Vse sisteme je možno
povezati preko RS-232 ali RS-422 komu-
nikacije, nekatere senzorji pa imajo že
vgrajeno Device Net komunikacijsko
enoto.

Sistem F400
Sistem F400 je sistem, ki poleg prej
opisanih lastnosti, prepoznava tudi bar-

ve objekta. Prepoznavanje barv in njiho-
vih odtenkov omogočajo posebni algorit-
mi in RGB filtri. Slika 7 prikazuje, kako je
mogoče s takšnim sistemom ugotoviti
pravilno razporeditev raznobarvnih žic
na električnem priključku.

Primeri aplikacij sistema z dvema
kamerama

Slika 9: a) Originalna slika   b) Zajeta

slika z določitvijo RGB deleža

Primeri aplikacij s sistemom F150 z
dvema kamerama

Primer 1: Ugotavljanje dimenzije in ob-

like steklenic.

Primer 2: Ugotavljanje pozicije elemen-

tov na tekočem tra-

ku. X in Y os mani-

pulatorja se premi-

kata v smeri, ki jo

izračuna procesor

kamere na osnovi

različnih identifi-

kacijskih metod

(npr. sivina zama-

š k a j e v s re d i n i

največja - kamera

se pomika k naj-

bolj črnemu pre-

delu zamaška).

Slika 8: Komunikacijske zmožnosti omogočajo povezavo tudi

s PC računalnikom preko Host Link protokola (odprt Omro-

nov protokol)
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Primer 3: Kontrola X-Y pozicioniranja.

Spremljamo pozicijo robov obdelovalne

površine, podatki se prenesejo v PLC, ki

na osnovi algoritma ustrezno reagira.

SISTEMSISTEM F160--C10E/C15EF160 C10E/C15E
Upravljanje Klasičen način Ekspertni način
Priključene kamere 1 2
Število točk (pixels) 512×484 (H×V)
Število slik v pomnilniku 35 - možna razširitev z zunanjo pomnilniško enoto
Filtriranje

-
Glajenje (močno, slabo), eliminiranje robov
(močno, slabo), širjenje, raztezanje slike,
razjedanje, razpolavljanje, eliminiranje ozadja

Ko mpenzacija netočno
pozicioniranega objekta

Ročno ali avtomatsko: X, Y os in kot Q (360°) Kompenzacija: X, Y os in kot (360°)Q
Avtomatske metode: binarna COG, kot osi, iskanje
z vrtenjem, spremljanje sivine

Podatki meritev Avtomatsko dobljeni, odvisno od aplikacije Središče področja, središče osi, sivina, vrtilno in
relativno sledenje, povprečna gostota, OCR
posameznega znaka

Operacije med podatki
-

Aritmetične operacije, kvadratni koren, absolutna
vrednost, razdalja, kot, maksimum, minimum, SIN,
COS, ATAN, AND, OR, NOT

Dodatni pomnilnik 1 - zunanji

Vmesnik za monitor Enokanalni (barvni, monokromatski)
Komunikacija RS - 232C/RS - 422
Mrežna komunikacija Device Net
V/I točke NPN/PNP – 13 vhodov in 22 izhodov

KAMERAKAMERA F160F160-- S1S1
Tip 1/3” Interline CCD
Št. efektivnih točk (pixels) 659×494
Metoda zajemanja slike 1/60s brez prepletanja, 1/120s 2:1 s prepletanjem
Zaslonka Elektronska, 8 različnih hitrosti (1/120, do 1/20000)
Dimenzije 31×40×54.5 mm

MONITORMONITOR F150F150-- M05 Color LCDM05 Color LCD F150F150-- M09 Monokromatski CRT ViM09 Monokromatski CRT Videodeo
Velikost 5.5 inch 9 inch
Tip Liquid crystal color TFT CRT Monokromatski
Resolucija 320×240 800 TV vrstic
Vhodni signal NTSC
Napajanje 24VDC 100- 240VAC

Primer 4: Iskanje pozicije obdelovanca

pri robotskih aplikacijah.

Tabela 1: Tehnične specifikacije sistema F160 -  sistema s procesorjem, kamero in

monitorjem

Omron v paleti vision sistemov predstavlja še nekaj izdelkov, za dodatne informacije
pa se lahko obrnete na www.miel.si. A
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AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA 
S ČRTNO KODO

Četudi je črtna koda v osnovi abstrakten pojav, smo se

ljudje nanjo kar hitro navadili. Gotovo ste se že srečali s to

malce nenavadno oznako na časopisih, revijah (tudi priču-

joča revija ima svojo), vse pogosteje pa tudi na knjigah,

da ne govorimo o prehrambnih in drugih širokopotrošnih izdelkih.

Resnica je tudi, da je večinoma  ne razumemo prav dobro, ni nam

jasno, kakšne skrivnosti hrani v svojem zapisu. Ker se črtna koda

vse več uporablja na različnih področjih avtomatizacije, bomo v

pričujočem članku osvetlili nekatera dejstva in s tem tistim našim

bralcem, ki jih to področje zanima, pripomogli, da bo njihovo

razumevanje boljše.

Avtor: Franci Nadles, univ. dipl. inž., Leoss d.o.o., Ljubljana

Č

Črtno kodo uporabljamo v povezavi z
računalniki. Črtna koda je "optični pre-

vod" številske kode, ki identificira dolo-
čen proizvod in ima obliko pokončnih
črt v kombinaciji s presledki. Omogoča
nam, da na hiter in zanesljiv način v
računalnik preko ustrezne vhodne enote
vnesemo nek podatek. S čitalnikom
črtne kode, ki predstavlja to vhodno
enoto, lahko v računalnik vnesemo na
primer 20-mestno serijsko številko neke-
ga proizvoda, kadar ima to številko zapi-
sano s črtno kodo. Čas vnosa s pomočjo
črtne kode zelo skrajšamo, saj za vnos ta-
ko dolge številke preko tipkovnice potre-
bujemo kar nekaj časa, hkrati pa je tudi
več možnosti, da pri tipkanju naredimo
napako. Črtna koda pa dejansko omo-
goča še več, saj z njeno pomočjo lahko
enoznačno strojno prepoznavamo dolo-
čene predmete. Da lahko računalnik pre-
pozna s črtno kodo označen predmet,
mora v neki svoji datoteki le imeti podat-
ke o tem, kateri predmet ustreza določe-
ni črtni kodi, naloga čitalnika črtne kode,
ki je priključen na ta računalnik, pa je, da
računalniku pošlje podatek o črtni kodi.
Kot vidimo, si čitalnike črtne kode lahko
predstavljamo kot nekakšne oči računal-
nika. 
Dejansko se  zgodovina črtne kode zače-
nja v šestdesetih letih, ko so po naročilu
Severnoameriške železnice želeli rešiti
problem sledenja železniških vagonov.
Ameriška železnica je namreč želela ime-
ti podatke o tem, kje se v določenem tre-
nutku nahajajo posamezni vagoni. Po-
nudniki so predlagali nekaj različnih re-
šitev in ena od teh je bila predhodnica
današnjih črtnih kod. Rešitev je predla-
galo podjetje Westinghouse, šlo pa je za

oznako vagona z nekaj vzporednimi črta-
mi različnih barv, pri čemer je seveda
vsak vagon imel svojo kombinacijo. Te
oznake je bilo mogoče na določenih kon-
trolnih točkah, mimo katerih so vozile
vlakovne kompozicije, prepoznati s po-
sebnimi senzorji. 
Sistem sledenja vagonov s pomočjo barv-
nih kod je uspešno deloval kar nekaj let,
iz te začetne rešitve pa se je razvilo
široko področje strojnega prepoznavan-
ja, ki ga pogosto imenujemo avtomatsko
identificiranje.
Poleg črtne kode lahko za avtomatsko
identificiranje uporabljamo tudi različne
druge tehnike. Verjetno je za črtno kodo
najpogostejša metoda uporaba identi-

fikacijskih kartic z magnetnim trakom,
ki vsebuje kodiran zapis ali kartice z

vgrajenimi elektronskimi vezji, ki nosijo
informacijo. Brezkontaktno identificira-

nje omogočajo RF odzivniki, ki jih vzbu-
dimo z elektromagnetnim valovanjem, v
svojem odzivu pa odgovorijo z neko v
njih zapisano kodo. Posebno področje
predstavljajo različne biometrične meto-

de za prepoznavanje ljudi, ki kot osnovo
za razlikovanje uporabljajo prstne odtise,
obliko dlani, sliko očesne mrežnice in
podobno. Obstajajo seveda še različne
druge metode avtomatskega identificira-
nja, ki se med seboj razlikujejo, uporab-
ljamo pa jih tedaj, ko njihove specifične
karakteristike najbolj ustrezajo našim
zahtevam pri reševanju določenega pro-
blema. 

KAJ JE ZAPISANO S ČRTNO KODO
Grafična podoba črtne kode je tako
značilna, da jo vsakdo zelo hitro prepoz-
na. Gre za skupino vzporednih temnih

kratkih črtic na svetli podlagi, ki se med
seboj razlikujejo predvsem po svoji debe-
lini. Črtice so le nekoliko razmaknjene,
pri čemer so tudi ti razmaki lahko
različno široki. S kombiniranjem črtic in
presledkov lahko v kodirani obliki
zapišemo različne znake - številke, črke
in druge. Obstaja veliko število različnih
pravil kodiranja, ki so definirani kot stan-
dardi. Brez poznavanja teh pravil ne
moremo prebrati vsebine, ki je zapisana
s črtno kodo. Da bi uporabnikom črtne
kode olajšali delo z njimi, je običajno pod
grafičnim simbolom črtne kode njena
vsebina zapisana v berljivi obliki z običa-
jnimi znaki. Sicer pa za ugotavljanje vse-
bine črtne kode uporabljamo posebne
naprave, ki jih imenujemo dekoderji
črtne kode. To so preproste mikroproce-
sorske naprave, ki imajo v obliki algorit-
mov zapisana pravila kodiranja in po teh
algoritmih ugotavljajo vsebino črtne
kode. Dekoderji črtne kode so naj-
pogosteje integralni deli čitalnikov črt-
nih kod.

Obstajajo različna pravila kodiranja, ki
določajo, kaj in kako lahko zapišemo s
črtno kodo. Nekatera pravila omogočajo
kodirati le številke - v tem primeru govo-
rimo o numeričnih črtnih kodah.
Tipična predstavnika takšnih kod sta
"EAN koda", ki jo najpogosteje vidimo na
proizvodih v maloprodajnih trgovinah
ter "prekrivajoča koda 2 od 5" ali I2/5
(angl. interleaved two of five), ki je
splošno uporabna za označevanje npr.
knjig v knjižnicah, osnovnih sredstev
podjetij, delovnih operacij na na
delovnih nalogih in podobno. Kadar
nam pravila kodiranja omogočajo poleg
števil zapisati tudi črke, imamo opraviti z
alfanumeričnimi kodami. Pri nekaterih
od teh kod lahko kodiramo le nekaj črk,
pri drugih pa poleg črk tudi druge znake.
Obstajajo kode, s katerimi je možno
zapisati vse ASCII znake. Primera teh kod
sta "koda 3 od 9" in "koda 128". Različni
tipi kod se med seboj razlikujejo tudi po
drugih lastnostih. Nekateri omogočajo
zapise z različnim številom znakov, pri
drugih pa je število znakov v zapisu
natančno določeno in ga ne moremo
spreminjati: zapis s kodo EAN-13 vsebuje
vedno točno 13 številk, ta koda je torej
trinajstmestna. Tip črtne kode izberemo
v odvisnosti od aplikacije, kjer bo ta
črtna koda uporabljena. Jasno je, da niso
vsi tipi primerni za vse aplikacije. 
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A

Preden se bomo lotili kratkega
pregleda posameznih tipov
kod, si oglejmo še neko karak-
teristično veličino, ki se pojav-
lja pri vsaki črtni kodi. Govo-
rili smo že o tem, da imajo po-
samezne črtice v črtni kodi
različne debeline, seveda pa te
debeline niso povsem poljub-
ne. Tudi tu vlada nek red. Ved-
no obstaja neka najmanjša de-
belina črtice, ki jo imenujemo
modul črtne kode. Modul oz-
načujemo s črko X, vse ostale
možne debeline črtic pa so
nek mnogokratnik te najmanj-
še debeline. Koda EAN na pri-
mer pozna štiri različne debe-
line črtic: najtanjša črtica je se-
veda enaka modulu, preostale
tri širine pa so enake dvojni,
trojni ali štirikratni širini mod-
ula. Enako velja tudi za pre-
sledke v tej kodi, najožji je po širini enak
modulu in tako naprej... Pri veliko kodah
imamo le dve dovoljeni širini črtic: ožja
je široka 1 modul, širša pa na primer 3
module. Velikost modula je za črtno ko-
do zelo pomemben podatek, saj je od
njega odvisno, kolikšno širino bo imela
črtne koda pri določenem številu zapi-
sanih znakov. Mimogrede naj omenimo,
da na osnovi modula črtne kode izbira-
mo tudi tiskalnike in čitalnike črtne ko-
de, vendar o tem več pozneje.

EAN koda
Običaj je že, da se predstavitve različnih
kod prično z EAN kodo. Vzrok leži naj-
verjetneje v tem, ker to kodo dejansko
vsakodnevno srečujemo pri svojih naku-
pih v maloprodajnih trgovinah. Ta koda
je nastala v Združenih državah Amerike
kot standard UPC (angl. Universal Pro-
duct Code) v začetku sedemdesetih let,
ko so z njo želeli povečati hitrost pretoka
blaga na prodajnih mestih v trgovinah. 

Za potrebe označevanja prodajnih artik-
lov so definirali numerično kodo z dve-
ma možnima dolžinama: UPC-A z dvana-
jst znaki in UPC-E s 7 znaki. Ker je bila ta
rešitev zelo uspešna, se je hitro razširila
še v druge države po svetu. V Evropi in
širše poznamo iz UPC kode izpeljano
varianto z oznako EAN. Tudi pri EAN
kodi imamo le dve dolžini, ki sta glede na
originalno ameriško kodo nekoliko dalj-
ši: EAN-13 s trinajst znaki in EAN-8 z
osem znaki. 

Ker pri EAN kodi zelo pomebno področ-
je predstavlja določanje oznak artiklov,
to pomeni vsebine črtne kode, si bomo
najprej ogledali ta del. Ker se artikli, ki so
označeni z EAN kodo, prosto gibljejo po
svetovnih trgih, je bilo potrebno z vzpo-
stavitvijo nekakšnega mednarodno velja-
vnega sistema določanja oznak artiklov
zagotoviti, da ne bo prihajalo do podva-
janja teh oznak. Zaradi te potrebe je na-
stalo mednarodno združenje EAN Inter-
national. Vanj so včlanjena posamezna
nacionalna združenja, v ta združenja pa
se vključujejo podjetja, ki želijo svoje pro-
izvode označiti z EAN kodami. V Sloveniji
skrbi za dodeljevanje kod Slovensko
združenje za numeriranje artiklov - SA-
NA, ki deluje pod okriljem Gospodarske
zbornice Slovenije. Številčna oznaka po-
ljubnega artikla po tem sistemu tako vse-
buje podatke o državi, v kateri so proiz-
vod izdelali, o proizvajalcu proizvoda in
o interni oznaki proizvajalca za ta proiz-
vod. 

Oglejmo si na konkretnem primeru, ka-
ko to izgleda pri slovenskih proizvodih.
Sloveniji je Združenje EAN International
dodelilo karakteristično številko 383, ki
se v kodi nahaja na prvih treh mestih
gledano od leve proti desni. Tej številki
sledijo 4, 5 ali 6 mestne karakteristične
številke, ki jih svojim članom dodeli
Združenje SANA. Ker je trinajsto mesto
namenjeno posebni kontrolni številki, s
katero se preverja pravilnost čitanja
črtne kode, preostane v EAN kodi nekaj

ISSN KODA
Z ISSN se verjetno srečujete vsak dan na

časopisih in časnikih, nanjo pa naletite

tudi na naslovni strani naše revije. 

ISSN ni samo črtna koda, je mednarod-

na standardizirana oznaka, ki omogo-

ča identifikacijo katerekoli serijske pu-

blikacije ne glede na to, v katerem delu

sveta izhaja. ISSN je oznaka/koda, ki

enkratno in neponovljivo identificira

serijsko publikacijo z individualno kom-

binacijo številk. Koda sama nima

nikakršnega pomena in ne vsebuje

nikakršnega podatka niti o izvoru niti o

vsebini publikacije.

Mrežo sestavljajo nacionalni ISSN centri,

katerih dejavnost koordinira Med-

narodni ISSN center v Prizu.

Slovenski ISSN center ima sedež v

Narodni in univerzitetni knjižnici

(NUK) na Turjaški 1 v Ljubljani.

ISSN je sestavljen iz kratice ISSN (Inter-

national Standard Serial Number), ki ji

sledita dva niza s po štirimi številkami,

povezana z vezajem. ISSN oznaka pred-

stavlja prvih sedem številk, osma številka

pa je kontrolna. Izračuna se po poseb-

nem algoritmu ter ima lahko vrednost od

0 do 10, pri čemer je 10 označena z X.

Črtna koda je optični prevod številske

kode, ki identificira določen proizvod in

ima obliko pokončnihčrt v kombinaciji s

presledki. V svetu je najbolj znana črtna

koda EAN 13 (ima 13 znakov, zanjo pa

skrbi European Association of Article

Numbering), ki se uporablja na vseh

vrstah industrijskih proizvodov, izbrana

pa je bila tudi za prevajanje ISSN v

optično obliko.

Sestava črtne kode za mesečno publika-

cijo z ISSN 1144-875X je prikazana na

spodnji sliki:

977 1144875 00 7 03 

E
A

N
 1

3 
pr

ed
po

na
 z

a 
se

rij
sk

e 
pu

bl
ik

ac
ije

 

IS
S

N
 (

br
ez

 z
ad

nj
e 

ko
nt

ro
ln

e 
�t

ev
ilk

e)
 

K
od

a 
za

 c
en

o 
(v

eè
in

om
a 

00
, n

av
ed

ba
 c

en
e 

ni
 

ob
ve

zn
a)

 

E
A

N
 1

3 
ko

nt
ro

ln
a 

�t
ev

ilk
a 

(iz
ra

èu
na

na
 p

o 
po

se
bn

em
 

al
go

rit
m

u)
 

D
od

at
ek

 (
�t

ev
ilk

a 
 z

ve
zk

a,
 

ne
ob

ve
zn

o)
 

AVTOMATIKA



AVTOMATIKA 2913/2001

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Avtomatska identifikacija s pomočjo črtne kode

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 ingva@siol .net
wwwwww.lingv.lingva.sia.si

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.

prostih mest - glede na dolžino karakteri-
stične številke podjetja je teh mest lahko
od 3 do 5 - in na ta mesta podjetja vpiše-
jo svojo interno oznako artikla. Strukture
oznake z EAN kodo, ki jih dobimo na os-
novi zgoraj povedanega, so torej na-
slednje:

383PPPPAAAAAC
383PPPPPAAAAC
383PPPPPPAAAC

kjer črke P predstavljajo številke, ki jih je
svojemu članu dodelila SANA, črke A pri-
piše svojim artiklom proizvajalec (lahko
tudi trgovec), C pa predstavlja že omen-
jeno kontrolno številko. Kot vidimo, lah-
ko član Združenja SANA v odvisnosti od
dolžine njemu dodeljene karakteristične
številke z EAN kodami označi 1000,
10000 ali 100000 različnih artiklov. Če z
eno karakteristično številko nek član ne
more zadostiti vsem svojim potrebam,
lahko uporablja več karakterističnih šte-
vilk, ki mu jih mora seveda vse dodeliti
Združenje SANA.. Kot lahko vidimo, di-
rektno v EAN kodi ni nikakršnega podat-
ka o na primer ceni artikla, kar mnogi
ljudje napačno mislijo. Do podatka o ce-
ni pridemo šele tedaj, ko ga računalniški
informacijski sistem trgovine poišče v
svoji datoteki.

Kar smo o EAN kodi povedali doslej, se je
nanašalo le na njeno vsebino. To vsebino
je potrebno sedaj po nekem pravilu pre-
tvoriti v grafični simbol. Tipična EAN-13
črtna koda je prikazana na  sliki 1. Vsak
simbol EAN kode se prične z začetnim

in končnim znakom, ki sta enaka. Sesta-
vljena sta iz dveh tankih črtic, ki sta
široki 1 modul, enako širok pa je tudi
presledek med njima (o modulu črtne
kode smo že govorili). Na sredini simbo-
la se nahaja centralni ločitveni znak, ki
je podoben začetnemu oziroma končne-
mu znaku. V vsaki polovici EAN-13
kode imamo direktno zapisanih

po 6 znakov - cifer (to izvira še iz
UPC-A kode), trinajsta, kontrolna
cifra, to je povsem leva, pa je
izračunana po po-
sebnem pravi-
l u g l e d e
na po-

sebne
komb-
inacije
z n a k -
ov, ki

so upora-

bljeni v levi polovici kode. Struktura črt-
ne kode EAN-8 je podobna, vsebuje le
manj znakov. V prevelike podrobnosti na
tem mestu ne moremo iti, ker presegajo
obseg tega članka. Povejmo le, da je vsaka
cifra v EAN kodi zapisana z dvema črta-
ma in dvema presledkoma, katerih skup-
na širina je 7 modulov (kot smo doslej že
spoznali, so posamezne črte ali presledki
v EAN kodi lahko široki 1, 2, 3 ali 4 mod-
ule). Običajnim uporabnikom EAN črtne
kode se s temi pravili seveda ni potrebno
ukvarjati; pravila so vgrajena v dekoderje
črtne kode in naloga dekoderjev je, da
pravilno razvozljajo vsebino EAN črtne
kode. Za lažje delo z EAN kodo je njena
vsebina vedno s številkami predstavljena
pod grafičnim simbolom.
V zvezi s simboli črtne kode moramo
poudariti še eno zahtevo, ki v bistvu velja
za zapis katerekoli črtne kode: pred prvo
črtico v kodi kakor tudi za zadnjo črtico
mora biti neko svetlo področje brez kakr-
šnihkoli odtisov. Po standardu za EAN-13
kodo mora biti svetla površina levo od
prve črtice široka vsaj 11 modulov, desno
od zadnje črtice pa vsaj 7 modulov. Za 1
modul svetle površine naj bi bilo tudi
nad in pod črtno kodo. 
Standard za EAN kodo postavlja
določene zahteve tudi glede
velikosti simbola črtne
kode, ki je omejena
na

neko predpisano
področje. Tako imeno-

vano nominalno velikost

simbola imamo tedaj, ko ima modul

dimenzijo 0,33 mm. V tem primeru je
razdalja med skrajnima črticama v sim-
bolu približno 31 mm. To velikost sim-
bola lahko spreminjamo za nek faktor
povečave, katerega vrednost je lahko od

Slika 1: Tipična EAN 13 koda
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0,8 do 2, kar pomeni, da simbol EAN-13
črtne kode ne sme biti krajši od 25

mm in ne daljši od 63 mm.  Če k tej
vrednosti prištejemo še velikost obvezne
svetle površine, je prostor, ki ga potrebu-
jemo za natis črtne kode, še nekoliko ve-
čji. S standardom je določena tudi mini-
malna višina simbola. Pri EAN-13 mora
biti ta za 8 mm večja od polovice širine
simbola. Pri nominalni velikosti simbola
je ta vrednost 23 mm.

Kot vidimo iz zgoraj opisanega, določa
EAN standard kup pravil, s katerimi pa se
želi doseči le čim bolj tekoče delo v skla-
diščih in na prodajnih mestih trgovin.
Glede na ta pravila moramo za tiskanje in
čitanje simbolov EAN črtne kode izbrati
ustrezno opremo.

Prekrivajoča koda 2 od 5 - I2/5
To je numerična črtne koda, kar pomeni,
da je z njo mogoče zakodirati le številke.
Razvili so jo v začetku 70-tih let in gre za
eno prvih črtnih kod, ki so se uveljavile v
praksi. Pri tej kodi imamo le dve širini črt
ali presledkov: ozke in široke. Manjša širi-
na predstavlja modul te črtne kode, večja
širina pa je od te širša za nek faktor. Zanj
lahko izberemo vrednost med 2 in 3.
Značilno za to črtno kodo je, da sta po
dva znaka vedno predstavljena skupaj: en
znak je določen s kombinacijo različnih
črtic, drug pa s kombinacijo različnih
presledkov med temi črticami. Vidimo,
da se znaka med seboj prekrivata, od tod
tudi izvira ime kode: prekrivajoča. Sicer
pa velja, da je vsak znak v tej kodi sestav-
ljen iz petih elementov - črtic ali presled-
kov, od katerih sta dva široka, trije pa
ozki. Od tu torej izvira drugi del imena
kode: dva od pet. Omejitev glede dimen-
zij pri tej kodi praktično nimamo, saj je
namenjena veliko bolj splošni uporabi
kot koda EAN. Na spodnji sliki je prika-
zana tipična uporaba te črtne kode - gre
za oznako na embalaži nekega proizvoda:

V današnjem sestavku smo si ogledali
nekaj osnovnih značilnosti črtnih kod. V
nadaljevanju pa se bomo pozabavali z
najpomembnejšimi aktivnostmi, ki so
neposredno povezane z uporabo črtne
kode: s tiskanjem in branjem teh sim-
bolov.

SIEMENS MILLTRONICS - 
merjenje nivoja in masna dinamika
Ne glede na to, ali želite meriti zvezno ali
diskretno meritev nivoja tekočin, granu-
latov, kašastih snovi, lepljivih snovi, ima
Siemens v novem spektru produktov re-
šitve za merjenje  nivojev od 0 do 60 m,
pri temperaturah medija - 400°C do 2000
°C in visokih tlakih. Veliko naprav Sie-
mens - Milltronics je bilo razvitih za spe-
cialne pogoje merjenja: agresivne, koro-
zivne medije, neravne in turbolentne
površine, specialne meritve z upošteva-
njem pene, pare, izparevanja, preračun-
om stožcev in kopic v silosih, upošteva-
njem oblike silosev ipd. Produkti za mer-
jenje nivoja uporabljajo za meritve kapa-
citivno - frekvenčni način merjenja, reso-
nanco, ultrazvok, ter tri vrste radarskih
merilcev s kopico različnih anten spe-
cialnih za posamezne vrste aplikacij.
Poleg velike natančnost so naprave za
merjenje nivoja Siemens - Milltronics tu-
di funkcijsko zelo sposobne: kontrola
črpalk, relejev, alarmi, PID regulacija,
izračuni hitrosti, pretoka odprtih kana-
lov,  linearizacija, obdelava signalov.
Siemensov sistem tehtanja in doziranja
SIWAREX pa je dopolnjen z nakupom
Milltronicsovega programa masne dina-
mike. Tega sestavljajo tehtnice za tekoče
trakove,  naprave za doziranje in merilci
pretoka sipkih snovi. 
Tehtnice za tekoče trakove merijo trenu-
tne in integrirane vrednosti za aplikacije

V začetku leta 2000 je bilo za področje
Siemensove opreme za procesno instru-
mentacijo in analizo značilno, da so bili
predstavniki tega področja visoko kvali-
tetni produkti za ožji spekter aplikacij.
Slika tega področja je danes popolnoma
drugačna. Z sistematičnim širjenjem spe-
ktra produktov in obogatitvijo ponudbe,
s prevzemom nekaterih ozko specializi-
ranih kakovostnih svetovnih proizvajal-
cev se je Siemens transformiral v enega
izmed svetovnih proizvajalcev opreme za
procesno avtomatizacijo. 

Nakup firme Applied Automation je
Siemens postavil na vrh lestvice proizva-
jalcev opreme za procesno plinsko kro-

matografijo, nakup firme Milltronics

pa je uvrstil Siemens med svetovne proiz-
vajalce opreme za merjenje nivoja, pre-
toka odprtih kanalov in masne dinamike.
Pridobitev firme Turbo je bistveno razši-
rila spekter ponudbe Siemensove opre-
me za merjenje pretoka, s prevzemom
Moorea, pa se je področje ponudbe
Siemensove  opreme za procesno instru-

mentacijo in analizo tako dopolnilo, da
so aplikacije, za katere Siemens ne more
ponuditi procesnih instrumentov posta-
le zelo redke. 

Seveda pa je Siemens vlagal veliko truda
v razvoj lastnih, obstoječih instrumentov
- tipičen primer je Siemensov merilnik
tlaka, absolutnega in diferenčnega tlaka
Sitrans P serije DS III - izjemno natan-
čen merilnik, ki s sistemom diagnostike
in simulacije mogoča edinstvene rešitve
v procesni avtomatizaciji, s tem pa je
eden od začetnikov filozofije inteligent-
ne periferije. Veliko izboljšav je bilo na-
rejenih tudi na Sipart PS2 elektropnev-
matičnih pozicionerjih, ki sedaj omo-
gočajo diagnostiko, manjšo porabo zra-
ka, ter priklop na profibus PA.A

Procesna instrumentacija in analiza
Siemensova NOVA MOČ

e v eni od prejšnjih številk Avtomatike smo omenili, da je

koncern Siemens kupil nekaj novih podjetij s čimer je v

preteklem letu bistveno razširil ponudbo na področju pro-

cesne avtomatizacije in analize. Spekter obstoječih instru-

mentov je dopolnjen z instrumentacijo za merjenje nivoja, pretoka,

masne dinamike, kromatografije in ostalih področji v procesni

avtomatizaciji.

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

Ž
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Slika 1: Dozirna naprava serije 600 do-

zira v rangu 0,45t/h do 18 t/h
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TSETSETSE d.o.o.

AUDIO VIDEO INŽENIRING
1111 LJUBLJANA, TRŽAŠKA 126
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)1/24-25-400
Fax: +386 (0)1/42-37-190
Domača stran: http://www.avi-tse.si

REMOTE CONTROLE SYSTEMS

Crestron Isys™ TPS-4500
Advanced Touchpanel

Control System

Crestron CNMSX-PRO™
New Generation Integrated

Control System

UPRAVLJANJE AVDIA,
VIDEA IN

MULTIMEDIJE

UPRAVLJANJE AVDIA,
VIDEA IN

MULTIMEDIJE

DALJINSKI VIDEO
NADZOR

PO IP

DALJINSKI VIDEO
NADZOR

PO IP

VAROVANJE
OBJEKTOV

NA DALJAVO

VAROVANJE
OBJEKTOV

NA DALJAVO

z zelo nizko obremenitvijo (tobak, čips..)
do velikih obremenitev npr. 6000 ton/h,
z natančnostjo do 0,25%. Kombinacije
tehtalnih celic omogočajo merjenje teže
od 10 kg do 280 ton. Podpirajo jih nap-
rave za kontrolo maksimalne obremenit-
ve, integrirane teže, pretoka, hitrosti,
proženje alarmov, preklope relejev, itd.
Tehtnice nimajo gibljivih delov - s tega
stališča so zelo enostavne za vzdrževanje.
Za izjemno prašno okolje so na voljo
posebne izvedbe. 
Dozirne naprave so idealne za prehram-
beno industrijo, doziranje zmesi v npr.
cementni industriji, železarstvu, pre-
delavi mineralov in podobno. Različne
verzije omogočajo doziranje od zelo niz-
kih do zelo visokih rangov. Na voljo so
odprte in zaprte verzije, po naročilu je
možno izdelati tudi specialne modele. 
Za merjenje pretoka sipkih snovi so na
voljo rešitve, ki omogočajo merjenje pre-
toka drobnih snovi npr. moke pa vse do
granulatov večjih dimenzij npr. premoga.
Poleg tega so za detekcijo pretoka sipkih
snovi na voljo rešitve, ki jih nudi akusti-
čni senzor.
Naprave Siemens Milltronic so enostav-
ne za programiranje in parametriranje
preko PC, infrardečih optičnih vmesni-
kov, tipkovnic na samih napravah in
omogočajo komunikacijo preko RS 232,
RS 485, M-bus, Allen -Bradlly remote I/O,
Hart, Profibus PA,  Profibus DP tako, da
se brez težav vključijo v večje nadzorne
sisteme. Poudarek je seveda na integraci-
ji  v Siemesov sistem PCS 7.

MERJENJE PRETOKA
Siemens poleg vrhunskega ultrazvočne-
ga merilnika Sitrans F ter uveljavljenih
mehanskih merilcev pretoka na področ-
ju merjenja pretoka tekočin in plinov po-
nudbo dopolnjuje z nakupom firme
Turbo.
Sitrans FM so magnetno-induktivni
merilci pretoka, ki delujejo pri prevod-
nostih že od 0,008mS/cm. Izvedbe mode-
la FM zadostijo potrebam mnogih aplika-
cij v prehrambeni, kemijski industriji,
merjenju pretoka vod in odpadnih vod
ter energetiki. Instrumenti so grajen za
premere cevi od DN 15 do DN 2000, upo-
rabimo jih lahko pri temperaturah od -
500 °C do 3000 °C ter tlakih do 40 barov,
zelo agresivnih medijih, visokih viskoz-
nostih. 
Družini Sitrans FM pripada tudi senzor
F5 za zelo majhne pretoke od 0 do 3 l/h,
ter cevi DN 2 do DN 12.

Sitrans FO

N4 je ins -
trument za
m e r j e n j e
pretoka pr-
ozornih te-
kočin v za-
prtih siste-
mih. Opre-
mljeni so
lahko z me-
jnimi kon-
takti ter
certificira-
ni za apli-
kacije v ba-
zenih, ipd.
Sitrans FI

so instrum-
enti za apli-
kacije, kjer ni
zahtevana zelo
visoka natanč-
nost pri merjen-
j u p r e t o k a , s
premeri DN 25
do DN 150, ter
t e m p e r a t u r o
medija do 2500
°C. Modeli dru-
žine Sitrans

FVA (Unox, Tu-
bux, Trogflux,
Turbo-lux, 250)
izdelani iz različnih materialov, so name-
njeni merjenju pretoka prozornih teko-
čin in plinov, prav tako so lahko oprem-
ljeni s preklopnimi kontakti.

ZAKLJUČEK
Siemensov spekter procesne instrumen-
tacije in analize je dopolnjen z visokok-
valitetnimi instrumenti na različnih pod-
ročjih. Več podrobnosti o posameznih
področjih boste lahko izvedeli v nasled-
njih številkah revije Avtomatika.

Slika 2: Levo: Sie-

mens LR radar, 

naprava z odličnimi rezul-

tati merjenja nivoja v ce-

mentnih silosih. 

Desno: Siemens - Milltro-

nics Radar IQ 160: Več kot

10 kombinacij različnih

anten omogoča natančna

specialna merjenja za po-

ljuben medij

Slika 3 : Merilec preto-

ka premoga z 0,5%

natančnostjo kontroli-

ra doziranje premoga

različnih peči,  kotlov

in podobno

Slika 4: Tehtnice za tekoče trakove s pod-

pornimi napravami tvorijo celovit sis-

tem nadzora procesov v različnih vejah

industrije

A
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PREDNOSTI PRETVORNIKOV HITACHI
SJ300 IN L300P

rekvenčni pretvorniki Hitachi is serij SJ300 in L300P so se

pojavili na slovenskem trgu v začetku leta 2000. Sedaj, po

letu dni dela in izkušenj z njimi, lahko mirno trdimo, da so

to vrhunski pretvorniki, prilagodljivi za vsako vrsto breme-

na in način pogona. V nadaljevanju predstavljamo nekaj značilnos-

ti, v katerih frekvenčni pretvorniki Hitachi še posebej izstopajo

med konkurenčnimi izdelki. 

Avtor: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o., Izola

F

NADZOR IN DIAGNOSTIKA
Pretvorniki SJ300 in L300P imajo mož-
nost ločenega napajanja močnostnih iz-
hodov in krmiljenja. Na ta način lahko v
primeru težav izklopimo močnostno na-
pajanje, obdržimo pa stik s krmilnim de-
lom pretvornika (preko digitalnih izho-
dov ali preko komunikacije) in signaliza-
cijo napak. 
Posebnost Hitachijevih pretvornikov je,
da lahko v zgodovino vpiše do 6 zadnjih
napak, skupaj s podatki o režimu dela v
trenutku napake, frekvenci, toku, nape-
tosti in času napake. 

VARNOST
Če imamo opraviti s pogonom, ki ga je
ob izpadu ali kratkotrajni prekinitvi
napajanja potrebno kar najhitreje mehko
zaustaviti, prosti iztek pa ni dovolj
(primer: stroji za prejo, rotacijske žage),
je na voljo način, pri katerem se energija
za zaustavitev pogona črpa kar iz lastne
inercije. 

Pri kratkotrajnih prekinitvah napajanja
pa je pri pretvornikih iz serij SJ300 in
L300P moč izbrati način, ko se pogon ne
zaustavi, ampak po stabi-
lizaciji napetosti pretvornik
ujame obrate pogona in
ponovno prevzame nadzor. 

ZAŠČITA
Običajno je motor pod stal-
nim nadzorom pretvornika
in ob tokovni se sproži zašči-
ta in pogon se ustavi. Vendar
je pri pretvornikih iz serije
SJ300 in L300P mogoče iz-
brati tak način delovanja, da
se pogon ne zaustavi, kolikor
dolgo je to le mogoče zaradi
zaščite samega pretvornika.
Tako je možno sprogramirati
zniževanje frekvence, če tok

ob zagonu ali med delovanjem preseže
določeno vrednost. Pretvornik lahko do-
ločen čas deluje tudi preobremenjen; ta
čas je od 60 sekund za preobremenitev
150 % do 0,5 sekunde za preobremenitev
200 %. 

VARČEVANJE Z ENERGIJO 
Pri daljšem pogonu bremen v območju
nižjega navora se lahko vprogramira t.i.
varčevalni način, ko pretvornik zniža
izhodno napetost in tok na najmanjšo za-
dostno vrednost. Če frekvenčni pretvor-
nik miruje se lahko sprogramira izklop
ventilatorjev po petih minutah. Na ta na-
čin se poleg zmanjšanja električne pora-
be podaljšuje tudi življenjska doba venti-
latorjev. 

Poglavje posebej je seveda varčevanje z
energijo, ki ga v vsakem primeru omo-
goča katerikoli frekvenčni pretvornik z
zniževanjem hitrosti pogona. 

POVEZLJIVOST
Za povezavo s krmilnim sistemom je na
voljo 8 digitalnih vhodov 24 VDC (5 vho-
dov pri L300P), ki jim priredimo po eno

izmed 33 možnih funkcij. Vhodi so lahko
v pozitivni ali negativni logiki. 
SJ300 ima 5 transistorskih izhodov 24
VDC in en relejni izhod, ki jim lahko pri-
redimo po eno izmed 13 funkcij. Omeni-
ti velja možnost signalizacije napake v
krmilni sistem s pomočjo digitalnih
izhodov (3- ali 4-bitno).  Posebej so pri
serijah SJ300 in L300P dodane funkcije
za upravljanje elektromotorjev z zavoro,
s katerimi je mogoče doseči popolnoma
mehko speljevanje in zaustavljanja pogo-
na visečih bremen (dvigala in pogoni z
veliko ročico). 

L300P ima tri relejske izhode, ki jim na
enak način lahko priredimo po eno
izmed 13 funkcij. 

V vseh pretvornikih je standardno vgra-
jen vmesnik RS485 za komunikacijo s
krmilnim sistemom. V mrežo lahko pove-
žemo do 32 pretvornikov. Komunikacija
teče v standardni ASCII kodi. Seveda pa
je možno v pretvornik vgraditi kartico za
integracijo v nekaj najbolj razširjenih
industrijskih mrež, kot npr. Profibus DP,
DeviceNet ali LONworks. 

PRILAGODLJIVOST 
Pomembna novost pri pretvornikih iz
serij SJ300 in L300P je ta, da nam za
spreminjanje velike večine parametrov
ni potrebno več ustavljati pogona, am-
pak lahko to opravimo kar med delovan-
jem. Še vedno pa so seveda zaradi var-
nosti omejitve pri spreminjanju osnov-
nih parametrov motorja in nastavitvi
samega načina upravljanja s pretvorni-
kom. 
Pretvornik SJ300 lahko shrani nastavitve
za tri popolnoma različne pogone - na

primer različne čase za-
gona in pojemanja, raz-
lične osnovne in najviš-
je frekvence motorjev,
različni režimi delovan-
ja in pretokovne ome-
jitve. S primernih krmil-
jenjem lahko torej z
enim frekvenčnim pret-
vornikom poganjamo
tri pogone, ki delujejo
sekvenčno, na primer
pri obdelovalnih stro-
jih. 

V pretvornik so vpro-
gramirane električne
karakteristike standard-
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nih motorjev (4-polni, 50 Hz). V primeru
uporabe posebnih motorjev (višje frek-
vence in št. vrtljajev) je za optimalno
delovanje predviden postopek t.i. auto-
tuninga - prilagoditve pretvornika na
dejanske električne karakteristike motor-
ja in mehanske karakteristike bremena. 

Autotuning se izvede v sklopu zagona in
traja le nekaj minut. V tem času pretvor-
nik izvede meritve notranjih upornosti
in induktivnosti navitij motorja, opravi
pa se tudi kratek zagon in meritev vztra-
jnosti bremena (ta del se lahko izključi iz
postopka). Tako izmerjene vrednosti se
potem vpišejo v spomin pretvornika. 

Posebnost Hitachijevih pretvornikov pa
je, da lahko postopek autotuninga izva-
jamo konstantno tudi po predaji pogona
v uporabo. To je t.i. on-line autotuning.
Kot vemo, se zaradi različne temperature
motorja notranje upornosti navitij
spreminjajo. V ta namen je možno vpro-
gramirati ponavljajočo se meritev elek-
tričnih karakteristik, i se opravi v stanju
mirovanja pogona. Tako je zagotovljeno
optimalno vodenje določenega pogona
tudi v spreminjajočih se pogojih. Še ena

posebnost pa je, da se off-line ali on-line
autotuning lahko izvaja tudi z dvema
enakima vzporedno priključenima mo-
torjema. 

UVIDEVNOST
Število parametrov, ki jih lahko pri
sodobnih pretvornikih nastavljamo je
zelo veliko. Pri SJ300 se štetje ustavi pri
številki 356. Da bi bilo delo bolj pregled-
no, nudita frekvenčna pretvornika iz ser-
ije SJ300 in L300P omejitev prikaza para-
metrov le na tiste, ki jih zares potrebuje-
mo. Primer: če za izvor hitrosti izberemo
digitalne vhode, se v prikazu parametrov
ne bodo pojavljali parametri, s katerimi
nastavljamo analogne vhode frekvenčni-
ka in podobno. Lahko pa prikaz para-
metrov popolnoma omejimo le na 12 iz
celotne palete izbranih parametrov. 

ENOSTAVEN ZAGON
Za kar najhitrejši zagon in nastavitev
delovanja je na voljo programski paket
Drive Manager.  Prednosti so predvsem v
razumljivejši predstavitvi vseh para-
metrov, saj nimamo več opravka z nepri-
jaznimi kodami ampak z besednim opi-
som. Uporabni so tudi iz drugih pro-

gramov znani "čarovniki" (Wizards), s
katerimi na primer na enostaven način
prilagodimo pretvornik na centrifugalno
breme ali izvedemo autotuning ali pa
izvedemo uglasitev parametrov PID reg-
ulatorja. Kmalu bo na voljo tudi čarovnik
za izračun zaviralnih uporov. Za nadzor
delovanja pretvornika lahko uporabimo
funkcijo beleženja trenda. V kratkem pa
bo moč programe za nastavitev pret-
vornika pognati tudi z dlančnika.   

VZDRŽEVANJE 
Nanj ne smemo pozabiti, pa če gre še za
tako zanesljivo opremo. Pri frekvenčnih
pretvornikih iz serij SJ300 in L300P je
vzdrževanje enostavno; najbolj izpostavl-
jeni elementi, kot so ventilatorji in napa-
jalni kondenzatorji so namreč zelo pre-
prosto izmenljivi. Demontaža pretvorni-
ka ni potrebna, saj jih lahko izvlečemo
kot predalčnik. 

V primeru težje okvare pretvornika, pa je
zamenjava z nadomestnim olajšana s
tem, da nam krmilnih sponk ni treba
odvijačiti, ker se preprosto snamejo in
namestijo v nov pretvornik. A
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Nadzorujte vaše objekte 
ali naprave brez skrbi

VAX V.1.0 modul za krmiljenje in nadzor ogrevnih, prezračeval-
nih in hladilnih  sistemov preko SMS sporočil  mobilnih telefonov

V podjetju GIA smo pri svojem delu

pogrešali primerno rešitev komu-

nikacije in alarmiranja za vse upo-

rabnike, ki nimajo možnosti vzpo-

stavitve normalne zemeljske komu-

nikacije. Vsakodnevno srečevanje s

takim problemom in neprimerni pro-

dukti v svetu, nas je spodbudilo k

resni analizi problema. Vse obstoječe rešitve so bile

predrage in prezahtevne. Uporabnik je potreboval

enostavno in zanesljivo napravo za svoje potrebe.

Združili smo inženirske moči in zasnovali napravo, ki je

odprta, cenovno dostopna, zanesljiva in omogoča enos-

tavno uporabo.   

Informacije: GIA-S d.o.o., Grosuplje

Nekoč je rekel moder človek, da
pametni uporabljajo XXX (VAX).
Ne glede na to ali ste na poti, po-
čitnicah ali v službi, vedno imate
vse važne informacije s seboj, va-
še naprave pa pod neomejenim
nadzorom. S to napravo smo ko-
rak bližje tudi k inteligentni avto-
matizirani hiši. Za nadzor in up-
ravljanje sistema potrebujete nor-
malen GSM telefon iz proste pro-
daje in nekaj osnovnih ukazov.

Uporaba
Komunikacijski vmesnik VAX je
namenjen daljinskemu upravljan-
ju, nadzoru, vzdrževanju in alar-
miranju v sistemih prezračevanja,
klimatizacije, individualnega-cen-
tralnega, ter daljinskega ogrevan-
ja v povezavi z regulatorji tipa
Trovis. Komunikacija se izvaja
preko standardnega GSM omrež-
ja, z uporabo standardnega mo-
bilnega telefona z rednim ali
predplačniškim razmerjem in
informacijami v čitljivi tekstualni
obliki (SMS sporočila).

Primer uporabe
Doma imate kompaktno toplotno
postajo preklopljeno na distrib-
uterja toplotne energije. Do sedaj
ste imeli z njo opravka le, če je
bilo v hiši mrzlo. Če ste odšli na
počitnice, ste morali ročno nas-
taviti regulator na redukcijo (ali

mu vnesli parametre za dopust).
Ko ste se vračali vas je pričakala
hiša temperirana na nižjo temper-
aturo. Premraženi in utrujeni od
poti ste si želeli samo toplote ni
počitka. A dokler se hiša po pri-
hodu ne segreje toliko čas nimate
popolnega ugodja. Pri sistemu
VAX bi zadostoval že enostaven
klic. V primeru izpada toplotne
postaje pa pokliče vašega servis-
erja in mu sporoči napako. Seveda
tudi vam pošlje kratko obvestilo.
Če pa vas zanima stanje števca
porabljene toplotne energije to
seveda ni problem. Kratek klic in
že se vam izpišejo vrednosti.
Prednosti: 

Prenos ukazov napravi z neod-
visnega mesta preko GSM tele-
fona
Sporočila o stanju v napravi v
obliki teksta SMS na mesto
zahteve
Uporaba standardnega GSM
telefona z lastnim napajanjem
Neodvisnost od operaterja
(države)
Javljanje napak ali izpada elek-
trične energije 
Sistemu ima brez prekinitveno
napajanje iz interne akumula-
torske baterije telefona
Neodvisnost od klasičnega
telefonskega priključka 
Daljinsko spreminjanje načina
delovanja sistema ipd.,
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Zgradba

Tehnične zmogljivosti:

Zaključek
Regulacijska in telekomunikacijska teh-
nologija SAMSON vam nudi optimalen
izkoristek in zanesljivost delovanja. Zakaj
bi se zadovoljili z manj, če lahko imate
več. Z pravilno izbiro in pravim partner-

jem to ni več problem. Radi vam bomo
svetovali in vam ponudili rešitev. Če vam
bo naš predlog všeč, vam ga lahko tudi
izvedemo. Izkoristite napredne tehnolo-
gije za vaše udobje.

Podatki na zahtevo klicatelja GSM telefona:

Prenos informacij v obliki SMS
sporoèila :

Do 30 prosto programabilnih informacij kot npr…
temperatura prostora, zunanja, povratka v toplarno, stanje toplotnega
števca, obratovalnih ur sonènega kolektorja, izpis napak …

Daljinsko spreminjanje naèina
delovanja:

Vklop / izklop (preko dtmf):
Nazivnega delovanja (sonèek), Reduciranega delovanja (lunica),
izklopljeno obratovanje (sne�inka)

Samodejno javljanje ogrevnega…, sistema:

Pošiljanje SMS sporoèila: Ob izpolnjenem predpogoju napake v sistemu npr…
temperatura prostora pod toleranèno mejo, motnja v delovanju
regulatorja, izpad tipala, izpad elektriène napetosti, podhladitev
objekta, napaka èrpalke ipd..
Ali ob zahtevi po izpisu stanja v SMS obliki na GSM telefon klicatelja
v sistem z VAX modulom

Mesto pošiljanja SMS: Na 5 ali veè pred programiranih telefonskih številk z
Opcijo nastavitve klièoèih: soèasno, po prioritetnem vrstnem redu
(servis, lastnik, …), prioriteta ob zasedenosti

Tehnièni predpogoji: A Regulator daljinskega ogrevanja Samson tip 5476, 5479
Regulator prezraèevanja Samson 5477
Regulator kotlovnic Samson tip 5474

Tehnièni predpogoji: B GSM telefon (NOKIA, ERRICSON, SIEMENS)

+ modul za komunikacijo

GSM telefon z napajalnikom:
- Ericson *
- Nokia *
- Siemens *

Komunikacijski modul
v obsegu dobave:
1. Omarica z modulom
2. Povezava s konektorjem
3. Povezava s konektorjem

Obstoječi regulator Trovis :
- Centralnega ogrevanja 5476
- Daljinskega ogrevanja 5479
- Prezračevanja 5477
- Kotlovski regulator 5474

A

CERTIFIKAT KAKOVOSTI SIST ISO 9001  V PODJETJU FBS ELEKTRONIK
Želja biti poslovno uspešen, izdelovati kakovostne izdelke in zadovoljiti kupca, so stalnice ter vodi-
lo pri razvoju poslovanja in proizvodnega procesa vsakega podjetja. Zaradi tega so se tudi pri FBS
ELEKTRONIK d.o.o. odločili, da preverijo svojo poslovno
organiziranost in nivo skladnosti poslovnih funkcij s standar-
dom SIST ISO 9001. S tem so želeli ugotoviti tudi svoje poman-
jkljivosti ter se še bolj približati urejenemu poslovanju.
V juliju leta 2000 so pričeli s pripravami na certificiranje po
zahtevah omenjenega standarda in ga uspešno zaključili
konec novembra istega leta. Uradno preveritev so zaupali cer-
tifikacijskemu organu TÜV Management Service GmbH.
Dne 13.02.2001 je podjetje FBS ELEKTRONIK tudi uradno
prejelo certifikat, ki potrjuje, da je njihovo poslovanje orga-
nizirano po sodobnih načelih in, da je razvitost poslovnih
funkcij na primernem nivoju. 

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

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logični analizatorji...Emulatorji, Logični analizatorji...

C-prevajalnikiC-prevajalniki

ProgramatorjiProgramatorji

iC181 PowerEmulatoriC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulatoriC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.

iC2000 PowerEmulatoriC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.

iC3000 ActiveEmulatoriC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokon-
trolerje.

Opcijska mo�nost Logiènega ana-
lizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

iLA128 Logièni analizatoriLA128 Logièni analizator

EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA
EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

8051, C1668051, C166
Let's Embed the World

SOFTWARESOFTWARE

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
Nudimo demonstracije in
brezplačno preizkušanje.
Nudimo demonstracije in
brezplačno preizkušanje.
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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

Avtomatizacija procesov v industriji
Industrijska energetika in klimatizacija
Inteligentna sobna regulacija
Procesni informacijski sistemi
Sistemi za nadzor in vodenje
Rešitve na kljuè
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Distribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enote
“Solid-state” releji

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

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

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu�evalne grafiène konzole

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

Power Controls

Oprema za
avtomatizacijo

Oprema za
avtomatizacijo

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

Vodenje šaržnega procesa v farmacevtski
industriji z orodjem iBatch

V nekaterih industrijskih panogah - predvsem v

kemični, farmacevtski in prehrambeni industriji ter

proizvodnji izdelkov široke potrošnje - nastopajo

procesi, ki jih lahko označimo kot šaržne. Pri le-teh

gre za proizvodnjo določene količine produkta po

določeni recepturi, pri čemer se srečujemo z neka-

terimi tipičnimi problemi: veliko število proizvod-

nih receptov, proizvodnja večih različnih produk-

tov na istem proizvodnem postrojenju, vzporedno izvajanje večih

šarž, pogosta menjava receptur, potreba po zasledovanju šarže in

generiranju elektronskih zapisov o šarži, potreba po menjavanju

med ročnim in avtomatskim načinom dela itd.

Avtorja: Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Mirko Markelič, Krka d.d.

Na trgu obstajajo komercialna programs-
ka orodja, ki nudijo podporo avtomati-
zaciji in vodenju šaržnih procesov. Eno
teh orodij je iBatch iz programske hiše
Intellution.
Da bi ugotovili primernost sistema
iBatch za vodenje šaržnih procesov v far-
macevtski industriji, sta Krka in Metro-
nik zgradila testni iBatch sistem, ki je po-
kril izsek iz realne šaržne proizvodnje na
liniji organske sinteze. 
V nadaljevanju prispevka je predstavlje-
na problematika vodenja šaržnih pro-
cesov v farmacevtski industriji, ki jo na-
menska orodja za šaržne procese morajo
reševati. Opisan je sistem iBatch ter arhi-
tektura testnega sistema in posebnosti
pri njegovi implementaciji. V zaključku
so podane ugotovitve glede primernosti
sistema iBatch za vodenje šaržnih proce-
sov v farmacevtski industriji.

Problematika vodenja šaržnih
procesov v farmacevtski industriji

in vpliv le-te na avtomatizacijo
S šaržnimi procesi se v farmacevtski in-
dustriji srečujemo največ na področjih
proizvodnje učinkovin (biosintez oziro-
ma fermentacij in organskih sintez), šar-
žne procese pa srečamo tudi pri proizvo-
dnji nekaterih finalnih proizvodov. Os-
novna problematika, ki jo pri teh proce-
sih srečujemo, izhaja iz narave samih šar-
žnih procesov: na isti tehnološki opremi
se proizvaja več produktov po različnih
recepturah. Velikokrat se zgodi, da pri
isti tehnološki opremi pride do naknad-
nega uvajanja novih produktov ali do
manjših fizičnih modifikacij linije. V ne-
katerih primerih je kritično dnevno
menjanje produktov. S stališča uvajanja

avtomatizacije v proces se srečujemo še z
nekaterimi specifičnostmi; velikokrat v
začetnih fazah projektov avtomatizacije
tehnologija še ni povsem določena -
znana je fizična oprema in zmogljivost le-
te, niso pa 100% določeni postopki, po
katerih bo izdelan produkt. Nadalje, reg-
ulativa farmacevtske industrije zahteva
detaljna poročila o procesu, obvladovan-
je in sledenje vsem postopkom in dogod-
kom med procesom.
Pri avtomatizaciji lahko govorimo o
klasičnem pristopu - pri tem mislimo na
pristop, kjer za dane robne pogoje pro-
jekta realiziramo sistem z jasno defini-
ranim fiksnim končnim rezultatom. Na
klasičen način izvedeni sistemi pogosto
privedejo do problema: če je sistem
visoko avtomatiziran, običajno ni fleksi-
bilen. To se kaže v problemih pri uvajan-
ju novih produktov na linijo ali pri modi-
fikacijah tehnologije. Fleksibilni "klasič-
ni" sistemi po drugi strani ne dopuščajo
visoke stopnje avtomatiziranosti, ki je v
nekaterih primerih zelo pomembna zara-
di potrebe po čim večji proizvodnji in
čim hitrejšem zaključku postopka.
Kot možna alternativa se kaže "fazni"
pristop k avtomatizaciji, kjer je funkcio-
nalnost opreme - opisana skozi razpolo-
žljive faze - povsem ločena od tehnolo-
škega dela procesa. Za dano opremo je
razpoložljivost faz določena. Le-te se v
sistemu avtomatizacije implementirajo
na način, ki omogoča, da jih naknadno,
glede na tehnološke zahteve zložimo v
smiselen proizvodni postopek - recep-
turo.
Fazni pristop k avtomatizaciji je načelo-
ma možno realizirati na veliko načinov.
Izkaže se celo, da se veliko programerjev,
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ki projekt avtomatizacije izvajajo, inicial-
no odloča za sistematičen - fazni -
pristop. Ker rešitev zasteva veliko sistem-
atiko in disciplino ter dobro načrtovanje
aktivnosti pri izvedbi, se ta ideja zaradi
časovnih pritiskov in neustreznega
pristopa pogosto izjalovi. Izkaže se, da je
za izvedbo faznega pristopa potrebno
imeti sistemsko programsko opremo, ki
nas po eni strani sili v sistematičen fazni
pristop, po drugi strani pa sistemsko
rešuje nekatere tipične probleme (razvoj
receptur, avtomatski/ročni režimi, arbi-
traža pri alociranju opreme,...). iBatch
predstavlja sistemsko programsko opre-
mo, ki rešuje problematiko vodenja
šaržnih procesov.

Sistem iBatch
iBatch je sistemska programska oprema,
ki nudi podporo uvajanju avtomatizacije
šaržnih procesov na "fazni" način. iBatch
pokriva naslednjo problematiko:

grafično konfiguriranje opreme
razvoj receptov v obliki SFC (Sequen-
tial Functional Chart)
izvajanje šarž
kreiranje EBR-a (Electronic Batch Re-
cord)

Po hierarhiji je iBatch nameščen nad
SCADA nivo in od SCADA sistema prido-
biva podatke iz procesa. iBatch je razvit v
skladu s standardom ISA S88.01: podpira
Fizični model za konfiguriranje opreme
in Proceduralni model za konfiguriranje
receptur. 
Pomembno se je zavedati, da iBatch vpli-
va na način programiranja PLC-ja (Prog-
ramable Logic Controller). Procesne faze
(npr. doziranje, mešanje, regulacija pH-
ja, segrevanje, ...) so zakodirane  v krmil-
niku. iBatch natančno določa način, ka-
ko posamezna faza komunicira z drugimi
fazami oziroma nadzornim sistemom. V
krmilniku je izveden tudi PLI (Phase
Logic Interface), ki nosi statusne in
komandne bite ter parametre za vsako
fazo, ki je izvedena v krmilniku. Preko
teh bitov in parametrov preostali sistem
komunicira s fazo.
Izvajanje se prične tako, da iBatch
strežnik v skladu z recepturo daje zahte-
vo za začetek procesa in pošlje sporočilo
določeni fazi v krmilnik. V resnici pošilja
ustrezne podatke PLI logiki, preko katere
se zažene  fazna logika. Faza vrne statuse
o delovanju, ki se ravno tako preko PLI
logike prenesejo na iBatch strežnik.
iBatch strežnik in PLI komunicirata s
standardnim naborom ukazov. Zaradi

takšne organizacije programske opreme
je možno enostavno graditi recepture,
kjer se faze odvijajo sekvenčno ali vzpo-
redno. V prvem primeru iBatch strežnik
neki fazi pošlje ukaz za začetek, ko mu
prejšnja faza vrne status, da je končana. V
drugem primeru pošlje ukaz za začetek
vsem fazam, ki se izvajajo vzporedno.
Pomembno se je zavedati, da v takem
načinu faze izmenjujejo vse podatke
preko iBatch strežnika, ki ima popolno
kontrolo nad fazami. 
Fizično iBatch in PLI logika izmenjujeta
podatke preko SCADA sistema, ki je hier-
arhično umeščen med krmilnik in sistem
iBatch.
iBatch sistemsko rešuje še nekatere
druge zahteve; glede na konfiguracijo
opreme (fizični model) omogoča, da se
operater neposredno pred izvajanjem
šarže ali pa celo med izvajanjem šarže
odloči, na kateri opremi bo šaržo izvajal
(na primer če sta v sistemu dva enaka
reaktorja). iBatch sistemsko poskrbi, da
je oprema, potrebna za izvajanje šarže
ustrezno alocirana. Dovoljuje izvajanje
večih receptov hkrati; če se izkaže, da
dva recepta zahtevata fizično isti kos
opreme, izvajanje enega recepta začasno
ustavi. iBatch omogoča enostavno preha-
janje iz avtomatskega v ročni režim; dop-
ušča avtomatsko izvajanje celotne recep-
ture ali pa popolno ročno kontrolo nad
posamezno fazo. iBatch tudi poskrbi za
t.i. programske faze, ki nimajo pod sabo
fizične opreme in pripadajoče kode v

krmilniku (na primer: faza - preveri
surovino). iBatch sistemsko beleži vse
dogodke vezane na izvajanje recepture v
relacijsko podatkovno bazo.
Urejevalnik tehnološke opreme (angl.
Equipment editor) podpira model teh-
nološke opreme v skladu s standardom
ISA S88.01 (področje, procesna celica,
enota in modul opreme) in omogoča
povezovanje posameznih enot na grafi-
čni način. Posamezne enote so defini-
rane kot razredi, ki jih na način vleci in
spusti prenesemo na delovno površino.
Prednost takšnega načina se pokaže pri
konfiguraciji receptov, kjer imamo mož-
nost izbire med receptom, ki se izvaja na
specifični enoti in receptom, kjer imamo
možnost izbirati enoto, na kateri se bo
izvajal recept.
Urejevalnik za recepte (angl. Recipe Edi-
tor)  podpira Proceduralni model za teh-
nološke postopke (postopki, postopki
enote, operacije in faze) v skladu s pri-
poročili standarda ISA S88.01. Grafični
vmesnik podpira SFC (angl. Sequential
Function Charts) v skladu s standardom
IEC 1131-3. Posamezne faze je možno po-
ljubno zlagati med seboj. Prehod med
posameznimi fazami je določen s pogo-
jem, ki ga je možno poljubno oblikovati.
iBatch je zgrajen v tehnologiji strežnik-
odjemalec. Medtem ko strežnik skrbi za
poganjanje celotne logike, je odjemalec
namenjen konfiguriranju opreme in
povezav med opremo, razoju receptur in
posluževanju procesa (zagon, prekinitev,

Visual Batch strežnik

Visual Batch
odjemalec

WorkSpace

Relacijska baza
podatkov

FI X SCADA
strežnik

Krmilnik (PLC, SoftL)

FIX 7.0 View ali FIX Dynamics

Urejevalnik receptov

Urejevalnik za tehnološko
opremo

Slika 1: Arhitektura sistema iBatch
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ustavitev šarž, posredovanje parametrov
fazam, ročno vodenje procesa, pregled
nad prehodi med fazami itd.). Posluže-
vanje procesa je možno realizirati preko
ActiveX kontrol, ki so nameščene v
SCADA sistem iFix in skupaj z iFix-ovimi

jen le na parametre, ki se na začetku
procesa posredujejo krmilno-regulacij-
skemu sistemu, medtem ko se proiz-
vodne faze izvajajo sekvenčno. Težave
nastopijo pri uvajanju sprememb tehno-
loškega postopka, kar pomeni novo načr-
tovanje krmilno-regulacijskega sistema.
Drugi del proizvodnje je zasnovan na
ročnem izbiranju avtomatičnih funkcij,
kar daje večjo fleksibilnost pri uvajanju
novih produktov, vendar operaterjem ne
nudi ugodja visoke avtomatiziranosti.  
Testni iBatch sistem sistem smo imple-

grafičnimi prikazi za vi-
zualizacijo procesa tvori-
jo celovit integriran sis-
tem vodenja šaržnega
procesa. 

Implementacija testnega iBatch
sistema na izseku realne

proizvodnje v Krki
V obratu kemijske sinteze v Krki je izve-
dena avtomatizacija s "klasičnim" pris-
topom. Del proizvodnje je zelo visoko
avtomatiziran. Pojem recepta je tu ome-

Visual Batch Strežnik

Gretje

FIX SCADA

FIZIČNA NAPRAVA

PLI

PROCESNA STROJNA OPREMA

FAZNA LOGIKA

LOGIKA
RUNNUNG

LOGIKA
HOLDING

LOGIKA
STOPPING

LOGIKA
ABORTING

LOGIKA
RESTARTING

Slika 2: PLI in fazna logika

Slika 3: Primer hierarhične organiziranosti recepta
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mentirali na izseku realnega procesa v
obratu sinteze. Skupaj s tehnologi smo
razbili proces v faze in sestavili recep-

ture ter v skladu s stan-
dardom S88.01 opisali
tehnološko opremo. Na
nivoju PLC-ja smo realizi-
rali pravi PLI in pravo faz-
no logiko s simuliranimi
I/O točkami. Uporabili
smo krmilno-regulacijsko
opremo OPTO 22. Izkaza-
lo se je, da je grafični na-
čin programiranja, ki ga
podpirajo sistemi OPTO
22, zelo ugoden za reali-
zacijo tako PLI logike kot
tudi fazne logike. 
Testni sistem smo vred-
notili s stališča programi-
ranja (izvedbe) sistema, s
stališča enostavnosti uva-
janja novih receptur, s
stališča enostavnosti po-
služevanja (uporabe) sis-
tema in s stališča validaci-
je (kvalifikacije) sistema.
Zaključki so zbrani v na-
daljevanju.

Zaključki
Implementacija testnega
sistema je pokazala, da fa-
zni princip, ki ga vsiljuje
sistem iBatch, skupaj z

vgrajenimi funkcijami iBatch-a zagotavlja
enostavno in hitro uvajanje novih teh-
noloških postopkov (receptov) ob visoki

stopnji avtomatiziranosti in ugodja za
operaterje. Razvoj PLI logike in fazne lo-
gike ni bil težaven, prav tako nam konfig-
uriranje opreme in receptur ni predstav-
ljalo težav. Kot najbolj kritičen korak pri
izvedbi sistema se je pokazal korak mod-
eliranja zmogljivosti opreme po standar-
du S88 (identificirati procesne enote in
njihove faze), saj napaka v tem koraku
lahko pomeni hude težave pri kasnejši
realizaciji. Ta problem lahko pride še
posebej do izraza pri velikih in komplek-
snih procesih. Izkazalo se je, da je možno
funkcijsko specifikacijo sistema razbiti v
dva neodvisna dela: funkcijsko speci-
fikacijo za opremo in funkcijsko speci-
fikacijo za tehnološki postopek.
Kot morebitna pomanjkljivost sistema se
je pokazala velika odvisnost od PC raču-
nalnika. Za razliko od "klasičnega" pristo-
pa, pri katerem je praktično vedno mož-
no realizirati izvajanje celotne recepture
brez nadzornega sistema, je opisani "faz-
ni" sistem iBatch zelo odvisen od zaneslji-
vosti delovanja PC računalnika. Če PC
neha delovati, se faza ustavi ali dokonča,
prehod v naslednjo fazo pa ni mogoč.
Problem je možno rešiti na več načinov -
kot najbolj primerna se je izkazala rešitev
s paralelno impementiranim vmesnikom
(v PLC-ju) za ročno delovanje sistema. 
Posebej zanimiv se je izkazal sistem s sta-
lišča validacije. Ker uvajanje novih recep-
tur ne zahteva nobenih sprememb pro-
gramske opreme v krmilniku, ni potreb-

na revalidacija sistema
avtomatike, ampak sa-
mo produkta kot take-
ga. Sistem je avtomat-
sko generiral EBR, ki
se je izkazal za zadovo-
ljivega. 

Splošen vtis, ki smo ga

dobili, govori v prid up-

orabe sistema iBatch

pri avtomatizaciji šar-

žnih procesov v farma-

cevtski industriji.

Članek je bil predstav-
l jen 5. in 6. apri la v
Mariboru na 2. konfer-
enci - Avtomatizacija v
industriji in gospodar-
stvu ter je objavljen v
Zborniku društva avto-
matikov.

Slika 4:  iBatch Odjemalec: vodenje procesa

Slika 5: iBatch Odjemalec: vmesnik za ročno posluževa-

nje procesa

Slika 6: Tehnološka oprema v kemijski sintezi

A



AVTOMATIKA40 13/2001

UUssttrreezznnaa,,
nnaarraavvii  
pprriijjaazznnaa
tteehhnnoollooggiijjaa
zzaa  vvssaakkrrššnnoo
rraabboo

akumulatorske
baterije
SonnenscheinSonnenschein

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

Podjetje iz skupine EXIDE

http://wwwhttp://www.gr.gr yps.siyps.si

Vpliv evropske tehnične zakonodaje na avtomatizacijo industrije

Avtor: Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije

Vpliv evropske tehnične 
zakonodaje na implementacijo 
sistemov za avtomatizacijo 
procesov v industriji

lovenija v procesu pribli-

ževanja Evropi postopo-

ma sprejema evropski

pravni red tudi na področju teh-

nične zakonodaje s sprejema-

njem harmoniziranih predpis-

ov, ki izhajajo iz evropskih sme-

rnic [1]. Harmonizirani predpisi

določajo varnostne, zdravstve-

ne, okoljevarstvene ali druge zahteve za izdelke,

storitve in procese, ki jih morajo ti izpolnjevati

neposredno ali posredno preko sicer neobveznih

tehničnih standardov. 

S

Nadalje tehnični predpisi določajo postopke ugotavljanja in
dokazovanja skladnosti ter pristojne organe za to dejavnost in
tudi časovne zahteve in načine uveljavitve predpisov. Nova teh-
nična zakonodaja temelji na tako imenovanem "novem pristo-
pu", kjer predpisi zahtevajo le izpolnjevanje bistvenih zahtev,
standardi pa niso obvezni [2]. Uporaba standardov ustvarja le
domnevo o skladnosti proizvodov s tehničnimi predpisi. Izdel-
ki, ki so skladni z bistvenimi zahtevami, so označeni z znakom
CE. Navedeni elementi pravnega reda Evropske skupnosti so v
bistvu sistem kakovosti evropskega trga na tehničnem področju
(slika 1). 

Sistemi za avtomatizacijo in tehnični predpisi
Sisteme avtomatizacije lahko smatramo kot izdelke, ki pa so ses-
tavljeni iz različnih komponent. Za posamezne komponente
velja, da morajo biti skladne s tehničnimi predpisi. Pojavi pa se
vprašanje, kako je s skladnostjo sistema, ki je sestavljen iz kom-
ponent, ki so vsaka zase skladne ali pa so skladne samo nekatere.
Odgovor na to vprašanje je bistven tako za ponudnika sistema
avtomatizacije, ki po evropski zakonodaji prevzema vso odgov-
ornost za svoj izdelek, kot tudi za uporabnika, ki ve, da skladen
sistem zanesljivo in varno deluje. Res je, da dokler Slovenija ne
postane članica Evropske skupnosti (ES) oziroma dokler ne
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sklene ustreznega sporazuma, določila prevze-
te tehnične zakonodaje na ozemlju Slovenije
ne veljajo v celoti, veljajo pa za izvoznike na trg
Evropskega gospodarskega prostora (kjer so
poleg petnajsterice držav še Norveška, Islandi-
ja in Liechtenstein). To je verjetno tudi razlog,
da se podjetja, ki se ukvarjajo z implementaci-
jo sistemov vodenja industrijskih procesov, ne
zavedajo dovolj pomena usklajenosti svojih
proizvodov s tehničnimi predpisi. Drugi raz-
log pa je, da je poznavanje tehničnih predpi-
sov med tovrstnimi ponudniki manjše, kot pri
proizvajalcih industrijskih proizvodov. 
Z anketo, ki smo jo na Gospodarski zbornici
Slovenije izvedli v začetku letošnjega leta, v ka-
tero smo zajeli 117 podjetij elektro in kovinsko
predelovalne industrije, v katerih je čez 21.000
zaposlenih, vzorec anketiranih podjetij pa
predstavlja  6% v celotni populaciji, ki ustvari-
jo 32,6% prihodkov celotne populacije, smo
med drugim ugotovili dokaj visoko poznavan-
je tehničnih predpisov [3]. Le slaba četrtina
anketirancev - proizvajalcev industrijskih pro-
izvodov - ne pozna treh tehničnih predpisov,
katere obravnavamo v tem prispevku (slika 2),

poznavanje posameznih predpisov pa je tudi
dokaj uravnoteženo (slika 3). 

Prav ti proizvajalci pa so kupci sistemov avto-
matizacije. Iz tega lahko sklepamo, da bodo
proizvajalci sistemov avtomatizacije, ki bodo
upoštevali določila harmoniziranih tehničnih
predpisov, imeli bistveno konkurenčno pred-
nost pred ostalimi na domačem trgu, na evro-
pskem trgu pa je to tako ali tako predpogoj.
Slovenija je do sedaj prevzela že vrsto tehnič-

nih predpisov, ki pokrivajo profesionalne izdelke, do predpisov za izdelke široke
potrošnje. V nadaljevanju bomo obravnavali vpliv treh predpisov, ki so bili izbra-
ni kot prednostni za sklenitev sektorskega aneksa k protokolu PECA (Protocol
On European Conformity Assesment) [4] med Slovenijo in ES, s katerim bo
omogočeno skrajšanje in poenostavitev postopkov za dajanje proizvodov na trg
in priznavanje listin in postopkov o skladnosti s tehničnimi predpisi. To so: 

Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej [5];
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti [6] in 
Odredba o varnosti strojev [7].

Vsi trije predpisi so zelo pomembni za proizvajalce sistemov za avtomatizacijo
industrijskih procesov, ker so v njih določene tehnične zahteve, ki pokrivajo
gradnike sistemov za avtomatizacijo in tudi veliko ciljnih objektov avtomatizaci-
je.

Naloge sistemskih integratorjev
Ponudnike oziroma izvajalce sistemov avtomatizacije lahko smatramo kot inte-
gratorje različnih gradnikov (merilno-regulacijske opreme, krmilnikov, pro-
cesne opreme) in podsistemov (avtonomni sistemi vodenja, nadzorni sistemi,
posebna računalniška aparaturna oprema, itd.). Avtomatizacija je vedno
neposredno povezana z objekti, kot so stroji, naprave, procesi. Naloga integra-
torjev ni samo ponuditi funkcionalno dovršen sistem, ampak tudi sistem, ki je
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popolnoma varen. Funkcionalnost se
doseže z upoštevanjem standardizirane
opreme, splošno varnost pa z upoštevan-
jem evropskih smernic oziroma iz teh iz-
hajajočih tehničnih predpisov v posame-
znih državah, ki praviloma slonijo na har-
moniziranih standardih. V kontekstu
treh zgoraj omenjenih smernic in pred-
pisov sta glavni nalogi integratorjev sis-
temov avtomatizacije zagotoviti, da:

integrirajo le gradnike in sisteme, ki
ustrezajo tehničnim predpisom in s
tem upoštevajo bistvene varnostne in
zdravstvene zahteve;
so integrirani sistemi, sestavljeni iz
varnostno-zdravstveno neoporečnih
komponent, tudi varnostno-zdravstve-
no neoporečni.

Navedene zahteve morajo biti izpolnje-
ne, če se tako integrirani sistemi kot iz-
delki dajejo na trg ali v uporabo. Upošte-
vanje zahtev iz harmoniziranih standard-
ov in dobre inženirske prakse dviguje
kakovost načrtovanja in implementacije
sistemov avtomatizacije.
Seveda pa morajo sistemski integratorji
upoštevati tudi določila Zakona o varnos-
ti in zdravju pri delu, ki letošnjega junija
dalje zahteva izdelavo oceno tveganja za
vsako delovno mesto [8]. Za  primernega
se izkaže tudi uporaba standarda EN 954
"Safety of machinery - safety-related

parts of control systems”, Part1: General

design principles, katerega razlaga je
prav za področje sistemov vodenja lepo
prikazana v poročilu nemškega inštituta
BIA [9].

Pomembna določila posameznih
tehničnih predpisov za sistemske

integratorje 
Obravnavani tehnični predpisi določajo
izdelke, za katere se uporabljajo, način
dajanja v promet, zahteve za skladnost z
bistvenimi zahtevami za varnost in zdrav-
je, postopke preizkušanja skladnosti, or-
gane za preizkušanje, postopke in orga-
ne tržnega nadzora ter določbe prehod-
nega obdobja.  Za sistemske integratorje
so z ozko tehničnega stališča predvsem
pomembna določila zahtev za skladnost,
zato v nadaljevanju pri posameznih teh-
ničnih predpisih na kratko navajamo le
te. 

Uporaba Odredbe 
o električni opremi

Odredba o električni opremi je harmoni-
ziran predpis, ki izhaja iz harmonizirane
direktive ES Low Voltage Equipment
[10]. 

Odredba velja za električno opremo, ki
se daje na trg in deluje v napetostnem
območju od 50 do 1000 V za izmenično
napetost in od 75 do 1500 V za enosmer-
no napetost (oprema, ki jo ta odredba ne
pokriva, je navedena v sami odredbi).
Določa zahteve električne opreme za
skladnost z bistvenimi zahtevami za
varnost in zdravje. 
Zahteve za skladnost, ki jih določa Od-
redba o električni opremi so zelo jasne
in če so zagotovljene za gradnike, so za-
gotovljene tudi za iz teh gradnikov inte-
griran sistem. To pa seveda ne pomeni,
da za tak sistem ni potrebno izpolnjevati
zahtev iz odredbe, če se hoče z njim trgo-
vati.

Uporaba Odredbe 
o varnosti strojev

Odredba o varnosti strojev je harmonizi-
ran predpis, ki izhaja iz harmonizirane
direktive ES Safety of Machinery [11].
Odredba velja za stroje in njihove varnos-
tne komponente, to je opremo, ki izvršu-
je varnostne funkcije strojev (stroje, ki
jih ta odredba ne pokriva, so navedeni v
sami odredbi). Določa zahteve strojev za
skladnost z bistvenimi zahtevami za  var-
nost in zdravje. 
Med bistvenimi zahtevami, ki jih je potre-
bno upoštevati iz Odredbe o varnosti
strojev, so za sistemske integratorje, pa
tudi za izvajalce posameznih podsiste-
mov vodenja najpomembnejša tista dolo-
čila odredbe, ki določajo krmilja (to je
poglavje 1.2 Priloge I [7]). Odredba dolo-
ča najprej splošno zahtevo, da "Krmilni
sistemi morajo biti načrtovani in izdelani
tako, da so varni in zanesljivi in da pre-
prečujejo nastanek nevarnih stanj.
Predvsem morajo biti načrtovani in izde-
lani tako, da lahko vzdržijo obremenitve
pri normalni uporabi in zunanjih
dejavnikih ter da napake v logiki ne vodi-
jo do nevarnih situacij".
Nadalje odredba določa pogoje načrto-
vanja, izvedbe in namestitve krmilj. V
njih najdemo najpomembnejše zahteve
za načrtovanje in implementacijo prijaz-
nih uporabniških vmesnikov in ergo-
nomsko ustreznih rešitev.
Odredba določa zahteve krmilij za  dve

glavni stanji strojev, to je za zagon in
ustavitev. Pri ustavitvah so posebno
poudarjeni normalna ustavitev, izklop v
sili, izpad napajanja in odpoved krmilne-
ga tokokroga. 
Povedati je potrebno, da ta odredba ne
velja za krmilja naslednjih strojev, ki jih

največkrat avtomatiziramo v industri-
jskih procesih: parne kotle, cisterne in
tlačne posode, stroje, ki so posebej načr-
tovani ali dani v uporabo za jedrske
namene, katerih okvara lahko povzroči
radioaktivno sevanje, skladiščne cisterne
in cevovode za bencin, dizelsko gorivo,
vnetljive tekočine in nevarne snovi, oseb-
na in tovorna dvigala. 

Uporaba Pravilnika o 
elektromagnetni združljivosti

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
je harmoniziran predpis, ki izhaja iz har-
monizirane direktive ES Electromagnetic
Compatibility [12]. Izdajatelj je poleg di-
rektive izdal tudi priporočila za njeno
uporabo, iz katere smo povzeli nekatera
poglavja, ki se nanašajo na tematiko, ob-
ravnavano v tem prispevku [13]. 
Pravilnik velja za vse električne naprave,
ki "lahko povzročajo elektromagnetne

motnje ali na katerih delovanje lahko te

motnje vplivajo" (električne naprave, ki
jih ta pravilnik ne pokriva, so navedene v
samem pravilniku) [6]. Določa zahteve
električnih naprav za skladnost z bistven-
imi zahtevami za  varnost in zdravje.
Določila tega pravilnika so zelo pomem-
bna za sistemske integratorje, ker sta lah-
ko elektromagnetna odpornost in emisi-
vnost sistema bistveno drugačni, kot sta
odpornost in emisivnost posameznih ko-
mponent.
Komponente se s stališča določil pravil-
nika razlikujejo na tiste, ki predstavljajo
končen izdelek torej električen aparat in
na tiste, ki so predvidene za vgradnjo v
električne aparate. Sam pravilnik ne
določa posebnih zahtev za izdelke, to je
komponente, podsisteme in druge enote
(od tu dalje jih vse imenujemo kompo-
nente), zato je pomembno ugotoviti ali s
stališča elektromagnetne kompatibilnos-
ti posamezne komponente opravljajo
svojo funkcijo posredno ali neposredno
(slika 4). 

Ta ugotovitev je pomembna zato, da sis-
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temski integrator pri graditvi sistemov
ve, katere komponente morajo biti sklad-
ne s tehničnimi predpisi.
Komponente, ki svojo funkcijo opravlja-
jo posredno se ne smatrajo kot aparati in
zato ne podlegajo zahtevam tega pravil-
nika. Te komponente so namenjene le za
vgradnjo in šele nato lahko skupaj z dru-
gimi izvajajo neposredno funkcijo. Pri-
mer takih komponent so pasivni in aktiv-
ni elektronski elementi, kabli, prikazo-
valniki, itd.
Neposredna funkcija komponente je do-
ločena kot katerakoli funkcija, ki omo-
goča predvideno uporabo komponente
po specifikacijah proizvajalca in je ta
uporaba opisana v navodilih za uporabo. 
Komponente, ki svojo funkcijo opravlja-
jo neposredno se smatrajo kot aparati in
zato podlegajo zahtevam tega pravilnika.
Primer takih komponent so računalniške
kartice (moduli), krmilniki programljive
logike (PLK), napajalne enote, samostoj-
ni regulatorji, itd.
Komponente, ki svojo funkcijo opravlja-
jo neposredno se delijo na komponente,
ki so dane na trg za distribucijo in kon-
čno uporabo - potrošniško uporabo in na
komponente, ki so dane na trg za profe-
sionalno - ne končno uporabo. 
Pri prvih je neposredna funkcija kompo-
nente na razpolago brez dodatnega prila-
gajanja ali priključitve. Tako komponento
lahko uporablja vsak uporabnik, ne glede
na to ali je seznanjen z ustreznimi tehnič-
nimi predpisi. Komponenta se smatra
kot aparat in mora obvezno izpolnjevati
vse zahteve elektromagnetne združljivo-
sti.
Pri drugih je neposredna funkcija kom-
ponente na razpolago šele z dodatnim
prilagajanjem oziroma priključevanjem.
S takimi komponentami lahko ravnajo le
ustrezno usposobljeni strokovnjaki po
navodilih, ki jih za dodatne nastavitve ter
priključitve mora zagotoviti proizvajalec
komponente. Za take komponente ni
obveze izpolnjevanja vseh zahtev Pra-
vilnika o elektromagnetni združljivosti.
Komponente, ki smo jih do sedaj obrav-
navali, združene skupaj tvorijo sistem,
vendar le, če je ga je kot takega deklariral
proizvajalec in navedel vse komponente,
ki sestavljajo sistem. Če je sistem sestavl-
jen le iz komponent prvega tipa (brez
prilagajanja), ki vsaka zase zadovoljuje
zahteve pravilnika in ga uporabnik ses-
tavi  tako, kot je to predvidel proizvajalec
komponent, potem sistem ni podvržen
uporabi pravilnika. Če uporabnik kom-

ponente sestavi drugače ali v drugi kom-
binaciji, kot je to predvidel proizvajalec
komponent, lahko nastanejo problemi
zaradi elektromagnetne emisivnosti ali
odpornosti sistema, vendar teh primerov
pravilnik ne pokriva.
Pravilnik pokriva le sisteme, ki so defini-
rani kot kombinacija različnih delov, ki
jih v celoto oziroma v sistem sestavi pro-
izvajalec sistemov (sistemski integrator)
z namenom, da ga bo dal na trg kot samo-
stojno funkcionalno enoto za končnega
uporabnika. Sistemski integrator prevze-
ma polno odgovornost za skladnost sis-
tema z bistvenimi zahtevami pravilnika.
V skladu s tem mora zagotoviti jasna na-
vodila za sestavljanje sistema, priključe-
vanje, nameščanje, povezovanje, upora-
bo in vzdrževanje.
Sistem je lahko sestavljen iz komponent,
ki so vse označene s CE znakom ali iz
komponent, kjer so s CE znakom označe-
ne le nekatere.
V prvem primeru mora proizvajalec sis-
temov izdati izjavo o skladnosti  sistema
kot celote, navesti vse sestavne dele sis-
tema in izdati navodila za ravnanje s sis-
temom. Sistem kot celoto ni potrebno
označiti s CE znakom. Pri tovrstnih sis-
temih se morajo sistemski integratorji
zavedati, da ni nujno da je sistem skladen
z bistvenimi zahtevami, če so skladne
komponente. Primer tega je npr. kombi-
nacija PLK in motornega pogona.
V drugem primeru mora proizvajalec sis-
temov postane proizvajalec v polnem
pomenu besede. Tako sestavljen sistem
ima enak status kot samostojna kompo-
nenta sistema, kar pomeni, da mora
proizvajalec sistemov pri sestavi sistema
upoštevati vsa določila Pravilnika. Izdati
mora izjavo o skladnosti  sistema kot
celote, navesti vse sestavne dele sistema,
izdati navodila za ravnanje s sistemom. in
sistem označiti s CE znakom. CE znak je
lahko nameščen le na glavni del sistema,
če se sistem dobavlja kot samostojna
enota.
V obeh gornjih primerih pa se mora upo-
rabnik zavedati, da če sistem uporablja v
drugačnem elektromagnetnem okolju,
kot ga je predvidel sistemski proizva-
jalec, je to lahko razlog za elektromag-
netne probleme.
V praksi se uporablja razne variante
osnovnih sistemov, ki so različne glede
na funkcionalnost ali obseg konfiguraci-
je (zopet primer PLK). Da bi se proizvaja-
lec sistemov izognil problemov elektro-
magnetne združljivosti, je priporočljivo,
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da določi "najslabši primer konfiguracije", to je tisti, kjer bi
bilo možno, da bi bili problemi elektromagnetne združlji-
vosti najbolj izraženi. Za ta primer zadosti vsem zahtevam
pravilnika in lahko za tak sistem poda izjavo o skladnosti in
ga označi s CE znakom. Vse ostale variante sistema, ki jih bo
dal na trg, bodo imele boljše elektromagnetne lastnosti in
jih torej vse označi s CE znakom brez dodatnega ugotavlja-
nja skladnosti.

Zaključek
Sistemski integratorji, ki bodo hoteli svoje sisteme prodajati
na trgu Evropske skupnosti, bodo morali v celoti upoštevati
tehnične predpise, privzete po evropskih direktivah. Za
področje avtomatizacije niso pomembne samo tri direktive,
ki so obravnavane v tem prispevku, vendar navedene pokri-
vajo večino sistemov avtomatizacije industrijskih procesov.
Med sistemskimi integratorji še ne obstaja "dobra praksa" za
uporabo obravnavanih tehničnih predpisov, ki pa bo nasta-
la in tudi povzročila nova vprašanja, na katera sama določi-
la tehničnih predpisov in njihove splošne razlage ne dajejo
odgovora. 

Obveščanje o tej aktualni problematiki vseh vpletenih v po-
dročje avtomatizacije s strani vseh tistih, ki tehnično zako-
nodajo poznajo je zato nujno potrebno. 

Literatura
[1] J. Renko, B. Rudman, J. Leban, A. Plahutnik, M. Močnik,

Notranji trg Evropske skupnosti in napotki za podjetja el-
ektroindustrije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljublja-
na, 2000.

[2] Guide to the Implementation of Directives Based on the
New Approach and the Global Approach, Document of
the European Commission, Office fo Official Publications
of the European Communities, Luxembourg 2000.

[3] M. Rihar, J. Petkovšek, M. Simsič, H. Usenik, J. Renko, J.
Puklavec, Analiza stroškov podjetij in učinka sklenitve
protokola PECA -  sporazuma o medsebojnem priznava-
nju postopkov in rezultatov ugotavljanja skladnosti izdel-
kov z zadevnimi tehničnimi predpisi, za področje elektro
in kovinsko predelovalne industrije, GZS, 2001, (delov-
no gradivo).

[4] Protocol to the Europe Agreement establishing as Assci-
ation between the European Communities and their
Member States, of the one part, and (Country), of the
other part, on Conformity Assessment and Acceptance
of Industrial Products - PECA, EU draft document, 24 Ju-
ne 2000.

[5] Odredba o električni opremi, namenjeni za uporabo
znotraj določenih napetostnih mej, Uradni list RS 53/
2000.

[6] Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, Uradni list RS
61/2000.

[7] Odredba o varnosti strojev, Uradni list RS 52/2000.
[8] Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS 56/

99.
[9] BIA Report 6/97e: Categories for Safety-related Control

Systems in Accordance with EN 954-1, Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Sankt Augus-
tin, 1999.

Avtor: mag. Aljaž Stare, Iskraemeco

PREDPLAČILNI NAČIN PLAČEVANJA
ELEKTRIČNE ENERGIJE

eplačniki električne energije

predstavljajo veliko breme za

marsikatero elektro distribuci-

jo. Poleg tega, da distribucija ne dobi

plačila za dobavljeno energijo, ima

stroške tudi z večkratnim pošiljanjem

opominov in na koncu z odklapljan-

jem elektrike. Stranke se kaj rade prepirajo z refer-

enti ali pa hodijo prosit, naj se z odklopom še po-

čaka. Vse to krade čas referentom distribucije, vča-

sih pa pride celo do tožb na sodišču. Zaradi naštetih

razlogov v nekaterih državah stalnim neplačnikom

že nekaj let vgrajujejo predplačilne števce, ki imajo

vgrajen odklopnik za izklop elektrike. 

N

A

V svetu so najbolj uveljavljeni števci s spominskim ključem in tip-
kovnico, vse bolj pa se uveljavljajo tudi kartični števci. Prav slednja
dva ima v svoji ponudbi tudi kranjski Iskraemeco, katerega celotni
predplačilni sistem je poznan pod imenom Iskramatic SPM. Poleg
omenjenih enofaznih števcev s tipkovnico ME12P in pametno kar-
tico ME13P ter sistema SPMW, so v letošnjem letu predstavili tudi
žični in RF daljinski upravljalec DPU2 ter trifazni kartični števec
MT13P. 

Posebnost predplačilnega števca je način plačevanja energije, saj se
plačilo le-te opravi vnaprej, podobno kot pri javnih telefonih na
kartico oziroma predplačilnih mobilnih telefonih. Uporabnik tako
lahko porabi le toliko energije, kot jo je kupil. Vrednost nakupljene
energije se v števec vnese s pomočjo pametne kartice (ME13P) ali
pa se preko tipkovnice vnese 20 mestna koda (ME12P). Ko je zne-
sek porabljen, odklopnik v števcu prekine dovod električne energi-
je. Da pa bi bil števec prijaznejši do uporabnika, ima le-ta s pri-
tiskom na tipko možnost uporabe dodatnega kredita, dokler ne
nakupi novega zneska. Prav tako distribucija uporabnikom lahko
omogoči, da se dovod energije ne prekine v nočnem času. 

Prednosti predplačilnega sistema
Zakaj se elektro distribucije ali uporabniki sploh odločijo za tak
način plačevanja električne energije? Distribucija se s tem znebi
stroškov odbi-
ranja števcev,
obračuna in
pošiljanja ra-
čunov, pošilja-
nja opominov
zamudnikom
in pritožb za-
radi preveli -
kih računov,
poleg tega pa
denar dobijo
v n a p re j . P r i
predplačilnem
načinu tudi ni
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neplačnikov energije, s tem pa odpadejo
tudi stroški odklopa in ponovnega prik-
lopa uporabnikov. Števec s pametno kar-
tico ima še to prednost, da se ob novem
nakupu energije v bazo podatkov distri-
bucije avtomatsko prenesejo informacije
o delovanju števca (poraba po tarifah, na-
pake v delovanju števca, podatki o izpad-
ih omrežja, nedovoljeni posegi v števec
…).

Sami uporabniki lažje usklajujejo družin-
ski proračun, imajo večji nadzor nad po-
rabo energije, ne plačujejo dodatnih ob-
resti zaradi zamude plačevanja, možen je
nakup energije preko telefona ali Inter-
neta (števec s tipkovnico). Zaradi zniža-
nja stroškov za distribucijo je tudi cena
energije lahko manjša, zato nekatere dis-

tribucije stimulirajo uporabo predplačil-
nega števca prav z nižjimi cenami. 

Sistemska programska oprema
Sam predplačilni števec pa je neupora-
ben, če ni podprt s sistemom, ki skrbi za
vzdrževanje in pregled podatkov o upo-
rabnikih in števcih, prodajo električne
energije ter servisiranje in parametriran-
je števcev. Iskramatic SPMW, katerega os-
nova je baza podatkov MSSQL Server 7.0,
sestavljajo štirje moduli:

SPM Database skrbi za vnos in vzdrže-
vanje podatkov o uporabnikih, štev-
cih, prodajnih mestih ter za izdajo kar-
tic
SPM POS se uporablja za prodajo elek-
trične energije;
S pomočjo modula SPM Service se iz-
vaja vpisovanje in odčitavanje števcev.
Povezava se vzpostavi s pomočjo IR
optične komunikacije (števec s tip-
kovnico), s servisno kartico (števec s
pametno kartico), s pomočjo pre-
nosnega računalnika ali ročnega ter-
minala;
SPM Report služi generiranju različ-
nih poročil po željah distribucije.

Posamezni moduli so lahko na enem ose-
bnem računalniku ali med seboj poveza-
ni preko mreže.

Varnost sistema
Za distributerje električne energije je se-
veda najbolj pomembna varnost sistema,
saj ne bi želeli, da si uporabniki sami ge-
nerirajo nakupne kode oziroma da bi
kakšen od številnih računalniških pira-
tov poskušal služiti s prodajo električne
energijo. Iskramatic SPM ima več nivojev
zaščite, ki skrbijo za maksimalno varnost
sistema. Poleg tega, da imajo sistemski
moduli različne nivoje dostopa, varnost
celotnega sistema sloni na najnovejših
standardih za zaščito podatkov.

Uporabniku  prijazni števci
Poglejmo si še nekaj podatkov o funkcio-
nalnosti števcev in naprav. Vgrajena ura
omogoča preklop tarif in sezon. Na osve-
tljenem prikazu uporabnik lahko dobi in-
formacije o razpoložljivem znesku, tre-
nutno aktivni tarifi, o višini kredita v sili,
o porabi energije po tarifah ter o cenah
energije za posamezno tarifo. Piskač
opozarja na nizko stanje razpoližljivega
zneska. Števec s tipkovnico ima možnost
optične komunikacije, s katero serviser

Predplačniški števec ME12P

Predplačniški števec ME13P



vropski trgi se vse bolj združujejo, pregrade počasi padajo,

vendar se pojavljajo novi standardi. Tako je v središču

pozornosti  že znana "CE" oznaka… Cilj EMC standarda je,

kot že rečeno poenotiti veljavne standarde v državah članicah. Na

CE oznako lahko gledamo kot na nekakšen potni list za izdelke, ki

naj bi se uveljavljali na evropskih trgih. Fokus CE standarda je na

zaščiti uporabnika in okolja ter varnosti.

Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana

EMC v stikalnih omarah
in ohišjih za elektroniko
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nastavlja in odčitava števec, medtem ko
se ta funkcija pri števcu s pametno karti-
co izvaja s pomočjo uporabniške ali ser-
visne kartice. Posebnost števcev je tudi
ta, da imata možnost krmiljenja naprav, s
čimer ima uporabnik na primer možnost
pričetka polnjenja termo-akumulacijske
peči ob startu najcenejše tarife.

V primerjavi z obstoječimi predplačilni-
mi števci prinaša Iskramatic SPM nekaj
novitet predvsem na področju števcev s
tipkovnico. Sistem omogoča kontrolo
nad delovanjem števca, tako da se zahte-
ve za spremembe delovanja prenašajo
preko nakupnih kod. Posebnost sistema
je v tem, da kode ne vsebujejo informaci-
je o identifikaciji števca, marveč informa-
cijo o prejšnjih nakupih uporabnika.  Sis-
tem je načrtovan tako, da prisili uporab-
nika, da vedno predhodno vnese spre-
membe tehničnih in obračunskih para-
metrov, šele nato mu števec omogoči
sprejem nadalnjih denarnih vrednosti, ki
predstavljajo ekvivalent merjeni dobrini.
Ta lastnost poveča nadzor in zanesljivost
predplačilnega sistema.

Daljinski upravljalec - manjši
stroški vgradnje števca

Daljinski upravljalec je s števcem pove-
zan preko žice ali z njim komunicira pre-
ko radijskih valov. Zaradi vnosa nakuplje-
nega zneska in prebiranja podatkov mo-
ra biti števec dostopen uporabniku, kar
pa pri obstoječih napeljavah ni možno.
Da uporabniku ali distribuciji ni potre-
bno spreminjati napeljave, lahko za vnos
in prebiranje uporabi upravljalec, ki je
lahko nameščen v kuhinji ali dnevni sobi.

Kaj pa Internet?
Skladno z razvojem informatike v svetu
se tudi predstavljeni sistem že spogledu-
je z Internetom. Snovalci sistema se zave-
dajo, da prihodnosti brez svetovnega
spleta ni, zato bo prav kmalu možno na-
kupovati energijo tudi od doma. 

Za zaključek pa še ena zanimivost. Pred-
plačilni sistem omogoča tudi izbiro naju-
godnejšega ponudnika energije ob naku-
pu le-te. 

To bo mogoče šele takrat, ko se bo država
odločila uvesti prosti trg električne ener-
gije tudi na gospodinjskem nivoju. A

Tako so določene minimalne zahteve po
varnosti, ki naj bi jih zagotavljala že kon-
strukcijska osnova izdelka.CE zahteve se
delijo med drugim tudi glede na naravo
izdelkov. 
Izdelki, ki so namenjeni neposredni
uporabi, potrebujejo tako EC-deklaracijo
o ustreznosti.
Oprema in izdelki, ki po dobavi niso
takoj pripravljeni za uporabo (zaradi
potreb po postavitvi, vde-
lavi, sestavitvi itd...) pa
potrebujejo EC-deklaraci-
jo proizvajalca. Proizva-
jalec je dolžan v roku 10-
tih let imeti na razpolago
vso testno in konstrukci-
jsko dokumentacijo, na
podlagi katere je izdal de-
klaracijo. V primeru pre-
verbe mora biti vsa doku-
mentacija na voljo v razu-
mnem roku. 

EC deklaracije ne pokriva-

jo praznih ohišij (in tako zanje ni CE oz-
nake), zato pa pokrivajo mnoge dodatne
sestavne dele, kot so na primer stikala na
vratcih, termostati, higrostati, luči, venti-
latorji in filterske enote, zračni izmenje-
valniki toplote, hladilniki in grelci. Cilj
tega članka je malce osvežiti spomin bral-
cev o problematiki elektromagnetnih
vplivov, ustreznih ukrepov in standard-
ov. 
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Elektromagnetni vplivi 
tipi, vzroki, parametri…

Pri obravnavi elektromagnetnih vplivov
jih moramo ločevati glede na izvor. Od
tega so namreč odvisni učinkoviti pro-
tiukrepi. 

Linijske motnje 
a) te so vidne kot parazitne napetosti ali

tokovi v vodnikih. Vzroki za ta pojav
so največkrat motnje, ki nastajajo ob
mehanskih vklopih in izklopih elek-
tričnih porabnikov, zlasti induktivnih
bremen, kot so na primer motorji,
transformatorji in dušilke. Ob iskren-
ju se sproščajo sorazmerno veliko
elektromagnetne energije, ki najde
svojo pot v občutljivo elektronsko
opremo v bližini po različnih poteh:

a1) Galvanski spoji
Vplivi skozi skup-
ne linije, kot so
recimo napajal-
ne, ozemljitve. Te
poti najlažje pre-
sekamo ali oteži-
mo z zmanjšan-
jem impedance
in dolžine skup-
nih linij, ločenim
napajanjem in lo-
čevanjem preko optičnih spojnikov,
ločilnih transformatorjev, relejev itd. 

a2) Kapacitivni spoji
Vzrok tem so parazitne kapacitivnosti
med prevodnimi strukturami , ki pri-
padajo različnim močnostnim vezjem.

Proti tem vplivom se
najpogosteje brani-
mo z uporabo čim-
krajših kablov, ki naj
ne bi bili med seboj
paralelno postavlje-
ni.

a3) Induktivni spoji
Zaradi medseboj-
nih induktivnosti
med različnimi pr-
evodnimi telesi la-
hko nastanejo in-
ducirani tokovi, ki
jih povzročijo na-
gle spremembe to-
kov, katerih vir je
lahko v napravi sa-
mi ali pa paraziten (statični naboji,
preboji in iskrenje). Proti induktivn-
im vplivom se lahko borimo z upo-
rabo oklopljenih in "twisted pair"
kablov, povečanjem razdalj med
močnostnimi in signalnimi linijami,
zmanjšanjem površine kritičnih zank
in podobno.

a4) Valni vplivi
Gre za kombinacijo
kapacitivnih in indu-
ktivnih vplivov. Mot-
nje torej lahko ust-
vari tudi okolišnje
elektromagnetno po-
lje, če je njegova val-
ovna dolžina v razre-
du dimenzij sistema,
ali če čas tranzienta EM motnje odgo-

varja zakasnitvi skozi vezje. Edini učin-
koviti preventivni ukrep pri  tovrstnih
motnjah je uporaba oklopljenih kab-
lov.

Vplivi polja
b) Vplivi elektromagnetnega polja imajo

svojo električno in magnetno kompo-
nento.

b1) Vplivi polja (nizke frekvence)
Močni tokovi ustvarjajo magnetna
polja nizkih frekvenc, ki lahko
povzroči motilne signale eli celo spre-
meni magnetni zapis v snovi (krožniki
trdih diskov, diskete itd.)
Močna nizkofrekvenčna električna
polja lahko nastanejo v bližini daljno-
vodov in drugih vodnikov z visoko na-

petostjo in lahko povzročijo motnje v
okolišnjih napravah predvsem zaradi
kapacitivnih vplivov. V praksi ponava-
di pri nizkih frekvencah pridejo do
izraza predvsem vplivi magnetnega
polja.
Ukrepi se sestojijo iz uporabe oklop-
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Preklopite na popolnost

R

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

Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

mala in velika ohišja, komandna ohišja,
eksplozijsko varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

"rack" ohišja, napajalne
enote, ohišja za inštrumente, prilagodljiva "rack"
ohišja, ohišja in modularna ohišja za elektroniko.

klima naprave za ohišja,
toplotni izmenjevalci, grelci, ventilatorji in
filterske rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

bakrene
zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

ohišja za kontrolni
nadzor, ohišja za mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja, optični razdelilci.

mala in velika ohišja,
modularna in kompaktna ohišja, klimatizacija in
dodatki za zunanja ohišja.

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

ljenih kablov in ohišij. Tu je pomemb-
na predvsem vrsta uporabljenega
oklepnega materiala, saj se najbolje
obnesejo materiali z visoko perme-
abilnostjo (npr. Mu metal)

b2) sevalni vpliv (visoka frekvenca)
Elektromagnetno valovanje lahko
povzroči motilne napetosti, katerih
velikost je odvisna od oddaljenosti
(bližnje polje: x << λ/2π; daljnje polje:
x >= λ /2 π).
V bližnjem polju sevalca predominira
bodisi E ali H polje, glede na to ali
izvor motenj prenaša visoke napetosti

ali tokove.
V skladu s
tem lahko
u p o r a b i -
mo ustrez-
na načela
kapacitiv-
nega ali in-
duktivne-
ga sklopa.
V daljnjem
polju na el-
e k t r i č n o
in magnet-

no polje ne moremo več gledati loče-
no. Škodljive vplive lahko zmanjšamo
z uporabo oklopljenih linij in ohišij
(princip Faradayeve kletke).  

ESD - Elektrostatična praznjenja
c) Praznjenja elektrostatičnih nabojev so

posledica trenja trdnih snovi, nenad-
nih praznjenj nabojev pri visoko pre-
vodnih površinah in nenehnim aku-
muliranjem nabojev v primeru plasti-
ke in naravnih izolatorjev. Zmanjšanje
ali odprava teh efektov je možna z
uporabo materialov z visokoprevodni-
mi površinami, oken iz mineralnih

stekel, konstrukcijsko nastavljenih po-
ti za praznjenje nabojev in z vzdrže-
vanjem visoke relativne vlažnosti oko-
lja.

EMC-protiukrepi
Oklepi/osnovni instalacijski prin-
cipi
Ohišja iz prevodnih materialov znižujejo
nivo motenj iz okolice s pomočjo različ-
nih učinkov:

Absorbcija: zunanja polja generirajo
tokove v oklepu, ki segrevajo oklep in
tako porabljajo energijo zunanjega
polja 
Odboji: zunanja polja se odbijajo od
površine oklepa 
Slabljenje po večkratnih odbojih, ki pa
ga že pri malce solidnejših oklepih
lahko zanemarimo (a>10)
Oklepi iz izolacijskih materialov ne
ponujajo praktično nobenega slablje-
nja.
Slabljenje oklepa je odvisno od večih
faktorjev:  
Oddaljenost  od izvora motenj,
Frekvenčnega spektra motenj 
Materiala in geometrije oklepa  
Tipa polja.
Neodvisnosti od ozemljitve

Nizkofrekvenčna polja so praktično mer-
ljiva samo v bližnjem polju. Pri frekvenci
1kHz je valovna dolžina 300 km in tako je
bližnje polje izvora motenj krog s polme-
rom cca 50 km. Ker se v tem polju jasno
ločujeta vpliva električne in magnetne
komponente, je pri dizajnu oklepa po-
membno poznati poleg frekvenčnega
obsega še naravo polja.
Magnetna polja lahko veliko učinkoviteje
slabimo pri frekvencah pod 300 kHz, ker
pri višjih frekvencah permeabilnost raz-
položljivih materialov pada na neuporab-
ne vrednosti.
Praviloma v te namene ne uporabljamo
jeklene pločevine, ker je tu odločujoč
faktor magnetna permeabilnost, ki je re-
cimo za zmes niklja in železa (pri
f<1kHz) enak cca. 25.000, pri jekleni plo-
čevini pa le 150, aluminij pa praktično ni-
ma vpliva, saj je paramagneten.
Res pa je, da pri vplivu električnega polja
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pride aluminij v poštev pred jeklom, ker
ima boljšo električno prevodnost. 
Pri visokofrekvenčnih poljih praktično
vse škodljive učinke zaznavamo na raz-
daljah, ki so v daljnjem polju, tam pa več
ne ločujemo med efekti električnega
polja (E) in magnetnega polja (H). 
Pri teh poljih slabljenje narašča z debeli-
no materiala in je obratno sorazmerno z
globino penetracije. 
Ob tem so kritične vse luknje v  oklepu,
saj polje visokih frekvenc veliko lažje
pride skoznje.
Zato je cilj pri tovrstnem oklapljanju
električno prevoden oklep brez odprtin
in z celotno spojenimi prevodnimi povr-
šinami. Temeljito izenačenje potencialov
tako v vseh delih oklepa, kot tudi ključ-
nih delih ščitene naprave.

Tudi ozemljitev igra vlogo, vendar tu ni
splošno uporabnih receptov. Izvedba
ozemljitve je odvisna od izvedbe napa-
janja, tipa prenapetostne zaščite, tipa
aplikacije in še česa.

Glede na to, da se ukvarjamo s proizvod-
njo ohišij in ne samih sistemov lahko
razpoložljive rešitve samo ponujamo-

konkretno izbiro za dano aplikacijo pre-
puščamo izvajalcu.
Naše rešitve obsegajo ozemljitvene dro-
gove z izolirano ali prevodno podlago,
kovinske pripomočke (paneli, sani itd..),
interne dele s čisto, prevodno  kovinsko
površino in posebne ozemljitvene pod-
ložke in vijake.

EMC standarde predvsem razvija in
izpopoljnjuje organizacija IEC (Inter-
national Electrotehnical Commission) in
CISPR (International Special Committee
on Radio Interference).
Naslednja serija standardov bo v nasled-
njih letih postala še posebno pomembna:

IEC 61000-1 : "Uvodne predstave, roki
in pogoji";
IEC 61000-2: "Klasifikacija elektro-
magnetnih okolij";
IEC 61000-3: "Meje in nivoji motilnih
signalov";
IEC 61000-4: "Tehnike testiranja in
meritev"; 
IEC 61000-6: "Generični standardi" 

Tako standardizacija postaja pomembna
tako za podjetje Rittal kot za naše
stranke, vendar v tem trenutku ne obsta-
jajo posebni EMC standardi za stikalne
omare in pripadajočo mehansko opre-
mo!

Ker pa EMC standardi določajo lastnosti
nekaterih električnih delov ohišij, kot so
osvetlitev, ventilatorji itd, je pri končnem
izdelku treba upoštevati še standarde, ki

zadevajo omenjene sklope. 
Ker nek konstruktivni EMC standard za
izdelavo oklepov z visokim učinkom še
ne obstaja, so rešitve naslednjih proble-
mov zaenkrat na plečih vsakega proizva-
jalca posebej:

zaščita pred
vdorom vlage
in prahu 
vdelava elekt-
rično prevod-
nih spojev za
snemljive in
odpirajoče se
površine (vrat-
ca itd.)
protikorozijs-
ka zaščita ob električni prevodnosti 
cenovna dostopnost

Naša oklopljena ohišja  :
so izdelana iz valjanega jekla z alminij-
cink površinsko obdelavo 
vse notranje površine in tesnilni

robovi so prevodni
nizkouporovna in nizkoinduktivna

povezava preko spojne RF/IP kombi-
niranega tesnila (kovinska vlakna
Ni/Cu v spužvasti podlagi).

Na razpolago so tudi dodatki, s katerimi
lahko poskrbite za kable, ki gredo v ohiš-
je. Tako kabelska "tesnila" zagotavljajo
dober kontakt med opletom kabla in
ohišjem, ne da bi stiki med seboj
različnih kovin povzročali glavobole s
korozijo. 

EMC filtra na odprtinah ohišja: ”satje”

in žična mreža
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Cesta v Gorice 38 1000 Ljubljana
Tel.: 01/256 13 81 01/256 13 82
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GSM: 00385 98/279 578
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AT91 mikrokrmilniki vsebujejo

procesorsko jedro ARM7, ki slovi

po hitrosti, cenenosti in energijski

uèinkovitosti.

Na voljo so vam razliène razvojne

tiskanine, ki poleg samega

mikrokrmilnika ponujajo tudi

dodatni FLASH, SRAM,

DataFLASH in EEPROM pomnilnik,

Boot Loader v FLASH pomnilniku,

poseben debug monitor in drugo

razvojno programje po izbiri

ter celotno dokumentacijo.

Za Slovenijo in Hrvaško zastopamo:
Analog Devices
Amp
Atmel
Axon
Bourns
Era
Italtronic

Jamicon
Pace
Power Integrations
Sauro
Semicron*
Siemens*
*Samo za HR

l l

l l

l l

l l

l l

l l

l

Skočite v 32-bitni svet mikrokrmilnikov
z našo serijo AT91 Takoj uporabno, cenovno ugodno evaluacijsko

orodje za celotno AT91 serijo mikrokrmilnikov.

AT91EB63 evaluacijska tiskanina z AT91MEC pomnilniško razširitvijo

Poleg teh so na voljo
posebna okna, ki nudijo
vpogled v ohišje, ven-
dar slabijo sevanja, EMC
ventilatorji z vdelanim
filtrom, žične mreže in
satja za pokrivanje ven-
tilacijskih in drugih od-
prtin in podobno..
Kaj več o meritvah in
preizkušanju pa v eni
od naslednjih številk.

Pribor za uvajanje kablov v ohišje

Elementi za ozemljevanje Ventilatorji z EMC zaščito EMC merilne tehnike

Meritve na objektu Poligon za testiranje EMC zaščit

A
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Maxi - PLS
Enostavna izbira, namestitev
montaža ... dokončano!
Modularni nizko napetostni razdelilec z
minimalno potrebnim montažnim delom
brez strojne obdelave. To je brez rezanja,
vrtanja in krivljenja zbiralk.

Bolj prijazno do uporabnika:

ü

ü

ü

ü

Modularni sistem je že pripravljen za montažo
Individualne modularne zamisli
Idealna povezava med močnostnim dovodom
energetskim razvodom v naslednjih izhodnih
kategorijah:
- do 2000 A
- do 3000 A
Konstruirano, tipsko projektirano in testirano
za vsa standardna močnostna bremenska
stikala

Program Rittal SV-Plan za načrtovanje

ü

ü

ü

Je sodobno orodje za hitro projektiranje
Rittalovih SV zbiralk, ki vam prihrani čas
Omrežnih zmožnosti
Z enostavnimi meniji in dialogi (vsebuje
načrtovalno pomoč)

Preklopite na popolnost

R

PRODUKT

MESECA

2001

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Poštna številka, kraj

Telefon, faks

Datum, podpis

brošuro "Individual"

Na vašo faks zahtevo vam pošljemo:

q

Fax hotline:

+386 (0) 1/541 17 10


