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Pozdravljeni,

Številka, ki je pred vami nam je všeč.
Vsekakor bolj od povprečja. Veliko
kakovostnih člankov o resnih temah,
mnogi zasnovani na opravljenih
aplikacijah, drugi spet načenjajo
vroče teme, tudi novičke se nam zdijo
nekako bolj aktualne...

Zdi se mi, da smo našli pravo formulo
za revijo, res pa je, da nam pri tem
izdatno pomagate bralci in oglaševal-
ci z različnimi vprašanji, predlogi in
seveda materiali. Nekateri se še morda
spomnite, da smo prišli v avtomatiko
pravzaprav s področja elektronike.
Vedno se nam je malce tožilo po elek-
troniki in razmišljali smo o posebnih
dodatkih v reviji, ki bi se ukvarjali
posebej z elektroniko. Torej, razmiš-
ljali smo o tem, do zadnje številke, ki je
pred vami. Ta se nam zdi tista prava

zaokrožena celota, ki zajema tudi kanček profi elektronike. Dokončni odgov-
or o vmesnosti tega pristopa seveda pričakujemo od vas ;o).

Mogoče ste opazili, da so tudi teme, kot je npr. Linux v zadnjih številkah polago-
ma vse bolj in bolj prisotne v reviji. Poleg neke osebne radovednosti se mi zdi,
da je to ena od stvari, ki bi tudi na področju avtomatizacije sprožila velik plaz
novosti in izboljšav. V avtomatizaciji se snovalci trudijo čimbolj zmanjšati
klasični PC in ga uporabiti kot osnovo v modulih, Linux pa prinaša brezplačno
in kar je bistveno bolj pomembno, odprto javno softversko osnovo za to.
Pojavlja se že čisto povsod, tudi tam, kjer ga sploh ne bi pričakovali. Če bo vse
po sreči, se bomo v kratkem lahko poigrali s katerim od Advantechovih malč-
kov - miniaturnih PCjev. Zdijo se mi naravnost ustvarjeni za vlogo http/email/
ftp strežnika v manjših podjetjih. Pomislite, stvar je tako majhna, da jo lahko
s kakršnimkoli 2.5 inčnim trdim diskom postavite dobesedno kamorkoli, pa
tudi druge periferije, kot je recimo monitor v osnovi ne potrebuje. 

Še se spomnim časov, ko so v Gorenju predstavili prvega slovenskega robota-
GORO-1. To je bila zame novica, enakovredna izstrelitvi človeka na luno.
Domači robot! In to ne kakršenkoli razstavni eksponat, temveč je šlo za
konkreten model, ki je bil namenjen delu v lakirnici, čeprav so njegovi bratje
verjetno dobili službe tudi na drugih delovnih mestih. Zato me je ABB-jeva
robotska roka navdušila. Nisem vedel, da so tovrstne stvari dandanes tako
dosegljive. Razvoj tehnike je v tako kratkem času omogočil neznanske napred-
ke. Jutri bodo tovrstna orodja verjetno že v delavnicah manjših obrtnikov,
pozneje pa mogoče že kar v splošnih trgovinah za domače mojstre.

Delo na mikrokrmilnikih je postalo že povsem običajna stvar, čeprav tovrstne
stvari postajajo vse pametnejše. V tej številki smo se denimo lotili "CyBro-ja", ki
je plod domačega razvoja in je nenavadno fleksibilen. Če bi bila stvar še malce
pametnejša, bi lahko postala tarča kakega hekerskega napada ;o)
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Domač izdelek: CYBRO - mali krmilnik z velikim srcem 
Janez Bučar stran 39
Ko je kurir hitre pošte pri-
nesel približno 1/2 m3 ve-
liko škatlo, smo se spra-
ševali, kaj neki je notri?
Ko smo odstranili plastič-
ne makarone se je prika-
zala škatla z napisom
CYBRO, kabli, navodila
in zgoščenka. Aha, z Ro-
botino smo se dogovarja-
li, da bi svojega malčka
vključili v naš vzporedni test ”mikrokrmilnikov”, ki so ga pripravljali
fantje iz CPA-ja. Vendar pa nas je že kratek pogled na dokumentaci-
jo odvrnil od te namere, saj smo kaj hitro ugotovili, da malček ne sodi
med ”malčke”, katerim je bil test namenjen. Pri tem je potrebno pou-
dariti, da gre za plod domačega znanja, kar je za to področje elek-
tronike zares velik podvig!

Uporaba OPC v sistemih avtomatizacije
Stojan Peršin stran 22
O OPC-ju je bilo sicer že veliko napisanega, pa vendar na kratko ori-
šimo, kako zadeva deluje. Za kratico OPC se skriva ime OLE for Pro-
cess Control (OLE - Object
Linking and Embedding) in
predstavlja mednarodni in-
dustrijski standard, ki je bil
razvit v sodelovanju Micro-
softa  in  številnih vodilnih
proizvajalcev strojne in programske opreme iz področja avtomati-
zacije. OPC temelji na Microsoftovi OLE/COM/ DCOM tehnologiji
in predstavlja skupen komunikacijski vmesnik med različnimi naprava-
mi pri kontroli in nadzoru tehnoloških procesov. Omeniti  je potrebno,
da je OPC zaščitena znamka mednarodne organizacije - OPC
Foundation, ki združuje več kot 250 vodilnih podjetij, ki se ukvarjajo
s področjem kontrole in nadzora procesov, vizualizacije… Če našte-
jemo nekaj največjih: Siemens, Honeywell, Fischer-Rosemount,
Wonderware, Intellution, tudi Microsoft, … 

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:
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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 - Modemi - Laboratorijska oprema - Novi DSP PIC mikroprocesorji

Informacije: Electra ST d.o.o., Ljubljana

Informacije: Elsinco d.o.o., Ljubljana

Modemi za WLAN
ADVANTECH je
ponudil več mo-
demov za zagoto-
vitev WLAN po-
vezav v omrežjih.
Gre za naprave,
ki zagotavljajo
brezžične povezave med ožičenimi om-
režji. 
Različni modeli omogočajo hitrosti pre-
nosa od 1.5 Mbps do 11 Mbps, peer-peer
kot tudi multipoint komunikacijo in so
povezljivi preko PCMCIA-II, PCI in USB
vmesnikov. A

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

DSP + PIC = dsPIC
Pri Microchipu se je dol-
go potihem šušljalo o radi-
kalnih novostih v družini
mikrokrmilnikov, vendar
do sedaj ni bilo kakih bolj
konkretnih podatkov o tem, razen ene same,
zelo skope novičke o stvari, ki jo pripravljajo.
V začetku junija pa so bolj pogumno objavili
več podatkov o čipu, ki bo verjetno dogodek
letošnjega leta.
Gre za družino dsPIC- ki je, kot že ime naka-
zuje, spoj med DSPjem in mikrokrmilnikom.
Čipi so nadaljevanje najmočnejše PIC18C se-
rije, s katero imajo skupne skoraj vse ukaze
(vendar na nivoju izvorne kode-ne pa binarno
združljivost), dodani pa so še novi ukazi.
dsPIC-e bo tako moč programirati preko ICD
vmesnika, tako kot 16F8xx in 18xxx, podpi-
rala pa naj bi jih tudi nova verzija MPLAB
okolja v6.x, ki naj bi se na Microchipovi splet-
ni strani pojavila kmalu - seveda brezplačno.
Torej, kaj je na novih PIC-ih tako zelo zani-
mivega ?
Zelo strnjeno rečeno:

visoke delovne frekvence. Novi čipi bodo
delovali pri vhodnih taktih do 120 MHz in
dali od sebe do 30 MIPS
bogato 16 x 16 bitov polje delovnih regi-
strov
94 ukazov
linearni podatkovni pomnilnik do 64 Kb
programski pomnilnik do 4 Mbesed
možno praktično poljubno mešanje "PIC"
in "DSP" ukazov
MAC enota, ki omogoča 16x16 množenje v
enem procesorskem ciklu
vdelan zelo fleksibilni PLL, ki omogoča
delo na visokih frekvencah že z navadnim
nekaj MHz kristalom
pomnilnik - do 144 Kb FLASH, do 8Kb
RAM, do 4 Kb EEPROM/odvisno od mode-
la..
podpora CODECom preko SPI vmesnika
I2C vmesnik
UART vmesnik
CAN vmesnik
10-bitni  in/ali 12-bitni A/D vmesnik s 16-
timi vhodnimi kanali
nastavljivi Low Voltage Detection in
Brown Out Reset
različna ohišja, od 28-pinskega SSOP do
100-pinskega TQFP
delo pri napetostih od 2.5V do 5.5V...

Za ostale informacije skočite na microchipo-
vo stran (www.microchip.com), o dobavljivo-
sti konkretnih modelov pa se pozanimajte pri
podjetju Elbacomp (www.elbacomp.si). A

Novi LeCroyev signal
generator

LW110/120,
kot se mode-
la imenujeta,
sta generato-
rja poljubnih
oblik ("Arbit-
rary Waveform Generator"). Imata vdela-
ne 14-bitne D/A pretvornike, ki dajo od
sebe do 100 Mvzorcev v sekundi. Pomnil-
nika je za 1 Mvzorec po kanalu z opcijo 4
Mvzorcev.
Modela se med seboj razlikujeta le po šte-
vilu kanalov. LW110 je enokanalni, LW
120 pa ima dva kanala. Največja odlika
generatorja pa verjetno ni toliko natanč-
nost izhodov in hitrost vzorčenja kot
fleksibilnost pri zajemu vzorcev iz pom-
nilnika. 
Tako lahko v vzorcu nek del poljubno-
krat ponovimo in ponovitev v vzorcu za-
htevamo takrat, ko generirani signal sam
doseže neko točko. Prenos podaktov v
pomnilnik LW-1X0 je lahko preko RS-
232C ali GPIB (IEEE-488.2).
Ena od mnogih zanimivih funkcij LW1X0
je tudi možnost modulacija takta vzorče-
nja, ki je lahko preko zunanjega signala
ali interna. Več podrobnosti dobite pri
podjetju ELSINCO d.o.o. (tel: 01/432-62-
77). A

Naročite se na revijo 
AVTOMATIKA!

V prednaročilu je ceneje!
Informacije in naročila:

01/5428-570 ali www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Črtna koda v EX območju

Informacije: Raga d.o.o., Ljubljana

Uporaba črtne kode v eksplozijsko nevarnem območju

Identifikacija s pomočjo črtne kode je
temeljito posegla v proces proizvodnje,
transporta in prodaje. Brez nje si težko
predstavljamo hiter, zanesljiv in ekono-
mičen način dela. Takšnemu načinu dela
se težko odrečemo tudi v primerih, ko so
okoliščene zelo nenaklonjene uporabi
običajne opreme za identifikacijo črtne
kode. Kot primer lahko navedemo obmo-
čja, v katerih je veliko tveganje za nas-
tanek eksplozije (najpogosteje v kemijs-
ki, farmacevtski in naftni industriji).
Predpisi za uporabo električnih naprav v
eksplozivno nevarnih (EX) območjih so
zelo strogi in zahtevajo posebne certifi-
kate za vsak del opreme, ki je pod elek-
trično napetostjo. Certifikate mora imeti
tudi ostala oprema, ki bi lahko povzroči-
la nevarno iskro ali prekomerno poveča-
nje temperature.
Nemško podjetje OESTERLE GmbH
pod blagovno znamko EX-TEC proizvaja
opremo za vnos in prikaz podatkov v
eksplozijsko nevarnem območju. Osnov-
ni proizvodi so upravljalni paneli v EX
izvedbi, tem pa sledi vrsta dodatnih pro-
izvodov, ki omogočajo vodenje in nadzor
nekega procesa. Najpogosteje jih upo-
rabljamo v kombinaciji s tehtnicami v EX
izvedbi pri tehtanju in doziranju eksplo-
zijskih snovi. 

Celotno opremo, ki sestavlja sistem
upravljanja in nadzora v EX območju de-
limo na tisto, ki se nahaja v EX območju
ter mora biti zato posebej prirejena, in
tisto, ki je v sosednjih prostorih, ki so že
varni in je zato  lahko v običajni izvedbi
(računalniki, programabilni krmilniki

procesov, itd.). Vse povezave med nap-
ravami v obeh področjih morajo potekati
izključno le skozi posebne napajalne
vmesnike, ki preprečujejo možnost vdo-
ra nevarnih napetostnih sunkov do nap-
rav v EX področju. Ti napajalniki se naha-
jajo v varnem področju poleg običajne
opreme. Od njih vodijo posebej zaščiteni
kabli na naprave v EX območju.
Za čitanje črtne kode v EX območju
imamo na voljo dva načina. Prvi, cenejši
način, predstavlja čitalec črtne kode v EX
izvedbi, ki je preko krajšega kabla priklju-
čen neposredno na dekoder (ravno tako
v EX izvedbi), ta pa je preko zaščitene
serijske povezave priključen na običajno
napravo, ki je v varnem območju. Ta na-
čin je primeren za uporabo na mestih,
kjer potrebujemo izključno le čitalnik čr-
tne kode.
V primerih, kadar za vnos in prikaz
podatkov uporabljamo operaterski panel
v EX izvedbi, tedaj lahko čitalnik črtne
kode, ki je ravno tako v EX izvedbi, pri-
ključimo neposredno na operaterski
panel. Ta je  preko serijske komunikacije
in potrebnih zaščitnih napajalnikov prik-
ljučen na običajne naprave izven EX ob-
močja.
Na razpolago imamo več čitalnikov črtne
kode: svetlobno pero, ročni laserski čital-

nik, kartični čitalnik črtne kode in fiksno
nameščeni laserski čitalnik. Vsi imajo
pridobljene certifikate: EEx ib IIC T4.
Nekateri izmed omenjenih proizvodov
so uspešno pridobili tudi ustrezne do-
mače certifikate in so nameščeni v proiz-
vodnih obratih tovarne LEK d.d. A



EXPRESS NOVICE - Oprema za črtno kodo/M-Systemsova predstavitev

Informacije: Špica International d.o.o. Ljubljana

Modul za branje črtne kode s
popularnim dlančnikom

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

Symbol CSM150 je modul, namenjen razvpitim
Handspring-ovim Visorjem, omogoča pa čitanje črtne
kode. Ne zahteva dodatne baterije in je popolnoma
združljiv s PalmOS operacijskim sistemom. 
Modul tehta 142g, omogoča čitanje s hitrostjo 34-52 sim-
bolov na sekundo na razdalji do 12.7cm v delovnem
razponu temperatur od 0°C do 40 °C..

Informacije: Špica International d.o.o. Ljubljana

Datamaxov termalni tiskalnik

Tiskalnik DMX-I-4406 podjetja
Datamax  je termalni tiskalnik za
tiskanje etiket. Primeren je za
uporabo v maloprodaji in indus-
triji, rokovanje z njim pa je enos-
tavno. Hitrost tiskanja znaša do
153mm/sekundo, maksimalna ši-
rina nalepke pa je 118 mm. Tis-
kalnik DMX-I-4406 podpira vse
standardne tipe črtne kode z variabilno širino in dolžino. Tis-
kamo lahko deset različnih višin znakov v katerikoli izmed šti-
rih smeri, povečani pa so lahko do osemkrat. Ločljivost 400
DPI je posebej namenjena tiskanju črtne kode velike gostote
ter tiskanju zelo majhnih znakov ali dvodimenzionalnih črtnih
kod. Grafične funkcije za adresiranje posameznih točk omogo-
čajo kombinirano tiskanje slik in besedila ter črtne kode.
Tiskalnik DMX-I-4406 ponuja tudi nekatere popolnoma nove
funkcije, na primer formatiranje nalepke med tiskanjem, kar
eliminira počasen "bit-mapping" proces, ki obremenjuje pom-
nilnik. S tem je zmanjšana ne samo velikost in cena tiskalnika,
ampak je tudi maksimizirana tiskalna površina nalepke - 114
mm x 2475 mm. Vse parametre tiskalnika lahko nastavimo s
programsko opremo.

Podjetje ELBACOMP je povabilo
strokovnjake znanega podjetja M-
SYSTEMS (Mona Dines - sales ma-
nager za Evropo in Daniel Schmidt
- FAE Europa & Israel)  na predsta-
vitev svojih FLASH diskov in ostalih
komponent, zasnovanih na NAND
FLASH pomnilniku. O FLASH dis-
kih, DiskOnChip in FFD smo pisali že v prejšnjih številkah Avtomatike
in na Elbacompovih straneh (www.elbacomp.si). 
Pri M-SYSTEMS pa so pripravili nekaj novosti. DiskOnChip pomnilni-
ki so dobili Plus različico, vse družine so dobile nekaj novih modelov
z višjo kapaciteto in pojavili so se novi FFD pogoni z UltraSCSI vmes-
nikom (SCSI-2 in SCSI-3) s hitrostmi prenosa v razredu 20-30Mbyte/s
in dostopnimi časi, manjšimi od 20µs! Tehnične podrobnosti boste
našli na www.m-syss.com, za cene in dobavljivost pa pokličite ELBA-
COMP (tel: 583-79-31). A

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

M-Systems predstavitev v Ljubljani

A

A



Primeri implementacije

Kabinski sistem z regulacijo pretoka vhodnega zraka in električnim grelcem

Konvektor (možne različne izvedbe)

Kabinski sistem z regulacijo pretoka vhodnega mrzlega in toplega zraka

EXPRESS NOVICE - Elementi za upravljanje ladijskih kabinskih sistemov

LONGO LRC-1 regulator konvektorjev in 
ladijskih kabinskih sistemov

Informacije: GOAP d.o.o., Nova Gorica, Tel.: +386 65 135 950 

AVTOMATIKA 913/2001

RC-1 enoto sestavljajo
LRC-1 vhodno/izhodna
(I/O) naprava, LRC-1
kontrolna plošča (CP) in

serijski povezovalni kabel. Posa-
mezni sistemi lahko delujejo sa-
mostojno, lahko pa so povezani v
mrežo preko LON omrežja. LRC-
1 sistem lahko krmili različne
konvektorje in kabinske sisteme.

Število vhodno-izhodnih signa-
lov (digitalnih in analognih) za-
došča za krmiljenje tudi najzah-
tevnejših konvektorjev in kabin-
skih sistemov. 

Kontrolna
p l o š č a s e
montira na
steno v pro-
storu in ob-
staja v nad-
ometni in
podometni
i z v e d b i .
Njena mod-
ularna zas-
nova omo-
goča enos-
tavno vzdr-

ževanje in diagnostiko. Kontrolna plošča
je lahko glede na zahteve in želje kupca,
različnih oblik in barv.

Značilnosti
Podometna ali nadometna kontrolna
plošča
Odprte programske možnosti
Direktno krmiljenje aktuatorjev
Direktna krmiljenje električnih grel-
cev s PWM modulacijo
LON mrežna povezava (poljubna

topologija)
Komunikacija z drugimi krmilniki in
centralnim nadzornim sistemom
Enostaven dostop do priključkov za
programiranje in mrežno povezavo
Merjenje sobne temperature
Merjenje sobne osvetlitve

Programska podpora in nadzor
S pripadajočo programsko opremo je
mogoče testirati vse komponente LRC-1
sistema. Lahko pa se preveri stanje tudi z
nadzornim sistemom, ki obstaja tako za
mrežno kot tudi samostojno izvedbo.

Programska oprema za nadzor sistema

LRC-1

Kontrolna plošča (podometna)

Kontrolna plošča

(nadometna)

L

LRC-1 vhodno/izhodna naprava

A
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PREDSTAVITVE - Laboratorij za procesno avtomatizacijo v Mariboru

Informacije: izr. prof. dr. Boris TOVORNIK - vodja laboratorija

Laboratorij za procesno avtomatizacijo
na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru

aboratorij za procesno avtoma-
tizacijo je organiziran v sklopu
Inštituta za avtomatiko na FERI
Maribor. Deluje na področju

računalniške avtomatizacije procesov v in-
dustiji, kjer so glavne procesne veličine:
temperatura, pretok, nivo, tlak. Laboratorij
je vrhunsko opremljen z napravami iz pod-
ročja vodenja in nadzora naštetih veličin,
zato je dejavnost laboratorija usmerjena
predvsem v naslednja področja :

računalniško vodenje procesov,
avtomatizacija procesnih postopkov in
objektov,
meritve neelektričnih veličin,
aktuatorska tehnika,
ekspertni sistemi v avtomatiki,
inteligentni regulatorji - fuzzy regulator-
ji,
modeliranje in identifikacije procesov,
tehnologija vodenja sistemov in
detekcija in identifikacija napak.

V preteklih letih je bil dan glavni poudarek
računalniškemu vodenju industrijskih pro-
cesov, sedaj pa postaja vse bolj zanimivo tu-
di računalniško vodenje zgradb in hiš. Zato
smo del svojih raziskovalnih kapacitet us-
merili v projekt inteligentne zgradbe, pri
katerem kot osnova nastopa LonWoks teh-
nologija, ki je že tudi v Sloveniji vse bolj v
veljavi.
V zadnjih petih letih smo veliko pozornosti
posvečali SCADA sistemom za nadzor in
vodenje procesov, ki so uporabljeni na pro-
jektih od vovovodnih sistemov, farma-
cevtske industrije do nadzora zgradb. Vse
bolj se uveljavlja informacijska povezava
tehnološkega nivoja vodenja procesa s
poslovnim delom podjetja, kar pomeni
nadgradnjo SCADA sistema s sistemom za
poslovno informatiko in to je tudi za nas
nadaljevanje poti v sistemu vodenja pro-
cesov.
Veliko dela in objav smo opravili na podro-
čju regulacij, posebno s fuzzy (mehkimi)
regulatorji, ki so oblika inteligentnega reg-
ulatorja. Tudi na  tem področju tečejo naše
temeljne raziskave in veliko aplikacij.
Največji poudarek dajemo aplikativnim
raziskavam in tehnološkim projektom, ki
po večini tečejo v povezavi z našimi part-
nerji iz industrije. Imamo zelo dinamično
sodelovanje z mnogimi slovenskimi pod-
jetji kot so:

LIKO PRIS - Vrhnika, skupni projekti,

izdajanje strokovne revije RIA
METRONIK - Ljubljana, pogodba o stra-
teškem partnerstvu, sodeluje v pe-
dagoškem procesu pri predmetu Avto-
matizacija procesnih obratov, področje
SCADA, vodenja procesov
ULTRA - Zagorje, pogodba o dolgoroč-
nem sodelovanju na področje avtomati-
zacije, vzgoja kadrov 
MIEL - OMRON - Velenje, skupni projekt
Eureka, vzgoja kadrov, tečaji
ISKRA EMECO-Kranj, projekti na
področju števcev, vzgoja kadrov,
AMI - Ptuj, skupna raziskovalna skupina
SILKEM - Kidričevo, skupni projekti, iz-
menjava opreme, ljudi, vzgoja kadrov
INDATA Ljubljana, Lon works sistemi
EVACO - Maribor, sodelovanje na podro-
čju avtomtizacije v bivalnih in poslov-
nih stavbah
Inštitut Jozef Stefan Ljubljana, člani
tehnološkega centra ARI (avtomatizaci-
ja, računalništvo, informatizacija)
NAFTA Lendava
LEK- Lendava
W.W. Engineering Maribor (Wonderwa-
re-zastopstvo)
VARSTROJ-Lendava, projekti na podro-
čju varjenja
PREMOGOVNIK Velenje 
TOVARNA SLADKORJA Ormož
ATES-Slovenska Bistrica 

V okviru tako pestrega sodelovanja z indu-
strijo organiziramo strokovne tečaje in
srečanja. Letos aprila smo v okviru Društva
avtomatikov Slovenije organizirali že drugo
konferenco Avtomatizacija v industriji in

gospodarstvu. V okviru mednarodnega
projekta CEEPUS pa izvajamo mednarodne
izmenjave študentov in profesorjev, poleg
tega organiziramo v času od 10. 6. do 22. 6.
2001 na FERI Maribor, mednarodno polet-
no šolo International summer school of

automation na kateri sodeluje 25 tujih in
prav toliko domačih profesorjev in študen-
tov.
Sodelavci laboratorija:

izr.prof.dr.Boris TOVORNIK-vodja labo-
ratorija
doc.dr.Nenad MUŠKINJA
dr. Marjan GOLOB
mag. Aleksander POLUTNIK, univ. dipl.
inž.
Stojan PERŠIN, univ. dipl. inž
Alojz HOJNIK, inž. A

L
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Informacije: Maks Tuta, Synatec d.o.o., Idrija

EASY NOVICE

EXPRESS NOVICE - Opema za avtomatizacijo

ali krmilnik Easy se je ponovno nekoliko posodobil, zato je
čas, da tudi v reviji Avtomatika te novosti objavimo. Nov
napajalnik, nova programska oprema in nov začetni
razvojni komplet so že taki razlogi.

Napajalnik za EASY
Napajalni modul EASY
400-POW je nov član
družine EASY in je
uporaben za priklop
24V-nih različic EASY-
ja na napajalno nape-
tost 110/230V AC. 
Napajalnik, ki ima iz-
hodni tok 1,25A, je
vgrajen v podobno
ohišje kot krmilno-re-
lejni modul EASY 400 in je primeren za montažo na
letev. Dva napajalnika sta lahko povezana tudi paralel-
no - s tem se poveča izhodna moč.

EASY-SOFT V3.0 s simulatorjem 
Nova programska oprema EASY-SOFT verzija 3.0 za programiranje krmilno-relejnih
modulov EASY vsebuje veliko izboljšav. V verziji 3 se
lahko, brez uporabe krmilno relejnega modula EASY,
v vsakem razvojnem koraku simulira delovanje vezal-
ne sheme in s tem preverja logične napake. Novi uka-
zi naredijo rokovanje s programom bolj učinkovito in
bolj prijazno za uporabnika. 
Glavne novosti so naslednje :

Celovito simuliranje vezalnih shem brez povezave
s krmilno-relejnim modulom in uporabna orodji za
odkrivanje napak
Program lahko oceni čas izvajanja program-
skega cikla
Nov sistem pomoči izdelan v HTML obliki, ki
glede na problem ustrezno svetuje in še celo-
vit vodnik po programskem paketu ter kon-
kreten primer za lažji začetek
Komentarje se lahko vpiše za vsak kontakt ali tuljavo brez odpiranja referenčne
liste

EASY komplet za učenje
Komplet za učenje v plastičnem kovčku vsebuje EASY 620-DC-TC, napajalnik, vso
potrebno literaturo, kabel za povezavo na
PC, program za načrtovanje vezij in pro-
gamiranje ter vse ostalo potrebno za prve
poskuse s krmilno relejnim modulom
EASY. A

Naročite se na revijo 
AVTOMATIKA!

V prednaročilu je ceneje!
Informacije in naročila:

01/5428-570 ali www.avtomatika.com

M
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Merilne tehnike - dinamično tehtanje med delom

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

Sloveniji se še vedno večino razsutih materialov kot so
gramoz, pesek, zemlja in drugi, proda po kubičnih metrih.
Običajno je merilo za kubične metre kar polna zajemalka.
Problem takega načina prodaje je v tem, da prodajalec misli,

da je na tovornjak naložil preveč, voznik tovornjaka pa, da je dobil
premalo. 

mu odvzame preveč naložen material...
Dodatni čas - dodatni stroški!

Tehtanje na nakladalniku
Rešitev teh težav je v svetu zelo uveljavl-
jeno, v Sloveniji pa še premalo poznano
dinamično tehtanje na nakladalniku.
Tehtnica na nakladalniku med dviganjem
stehta vsako zajemalko materiala in oper-
aterju nakladalnika sproti izpisuje težo
materiala v zajemalki in skupno nalože-
no težo materiala na tovornjaku. Tako je
možno vsak tovornjak naložiti točno do
dovoljene obremenitve. Tehtalni list, ki
ga izpiše tehtnica, služi kot dokument pri
policijskem nadzoru in izdaji računov. 
Pomembna prednost tehtanja na nakla-
dalniku je možnost kasnejše analize po-
datkov. Posebna programska oprema, ob
uporabi pomnilniškega modula, omogo-
ča nadaljno obdelavo podatkov na oseb-
nem računalniku. Tehtnica tako postane
menedžerski pripomoček za analizo
učinkovitosti proizvodnje in poslovanja.
Informacije iz sistema lahko dopolnjuje-
mo tudi s podatki o vzdrževanju voznega

Za dobro mero ponavadi operaterji
nakladalnikov na koncu dodajo še malo
materiala, kar predstavlja zelo netočno
nakladanje. Če recimo operater vsakemu
tovornjaku doda le po pol kubičnega
metra materiala, vsak dan pa naloži cca.
30 tovornjakov, so zaradi tega prihodki
kamnoloma oziroma gramoznice ali pes-
kokopa v enem samem letu manjši za ne-
verjetnih 8 milijonov SIT. Po drugi strani
pa so tovornjaki stalno preobremenjeni,
kar povzroča večje utrujanje materiala in
posledično krajšo življensko dobo in viš-
je stroške vzdrževanja, na kar lastniki to-
vornjakov radi pozabljajo. Od prevozni-
kov se zahteva tudi spoštovanje predpi-
sov o dovoljeni osni obremenitvi. 

Zaradi vsega tega so se nekateri odločili
za tehtanje na mostni tehtnici. Tako
imajo zagotovo plačano vsako tono mate-
riala, toda stroški tehtanja na mostni teht-
nici niso ravno zanemarljivi. Nerodno pa
je tudi, če se na mostni tehtnici izkaže, da
je tovornjak preveč naložen. Tak tovor-
njak se mora vrniti do nakladalnika, ki

V
Avtor: Matija Kodrič, dipl. ing., IMK, Ljubljana 

Tehtanje med nakladanjem
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Merilne tehnike - dinamično tehtanje med delom

parka in tako analiziramo učinkovitost
strojev in višino operativnih stroškov.

Sistemi tehtanja
V svetu je več proizvajalcev tehtalnih sis-
temov za dinamično tehtanje na nakla-
dalnikih, ki poleg točne tehtnice (do
1%), ponujajo tudi tiskalnik, nekateri pa
še pomnilniški modul, brezžični prenos
podatkov in programsko opremo za ana-
lizo podatkov. Pred nakupom se najprej
prepričajmo ali je izbrani tehtalni sistem
že pridobil "certifikat o odobritvi tipa
merila". Omenjeni certifikat  mora imeti
vsaka tehtnica, ki se uporablja v javnem
prometu v Republiki Sloveniji. Sam na-
kup tehtnice pa še ne zagotovlja dobrih
rezultatov tehtanja in pričakovanega več-

jega dobička. Tehtnica mora biti strokov-
no vgrajena, natančno umerjena in over-
jena s strani Urada za meroslovje Repub-
like Slovenije. Za to mora poskrbeti po-
oblaščeni prodajalec, ki je strokovno
usposobljen za vgradnjo in vzdrževanje.

Pomemben je tudi način zagotavljanja
točnosti in ponovljivosti meritev ter
njena enostavna uporaba in dobra od-
pornost proti  slabim delovnim razmer-
am v kamnolomih, gramoznicah, na
gradbiščih in še kje... Predvsem prah,
voda in vročina lahko hitro poškodujeta
še tako lepo oblikovano napravo. Način

uporabe mora biti kar se da enostaven,
izpis na zaslonu pa dobro viden in pri-
merno osvetljen tudi za delo v mraku
oziroma ponoči. Prav tako lahko premaj-
hne tipke operaterju povzročajo velike
preglavice. 

Podjetje LOADRITE
Med prvimi na svetu so dinamični sistem
tehtanja na nakladalniku izdelali pri pod-
jetju LOADRITE iz Nove Zelandije. Zače-
tek njihove proizvodnje sega v leto 1979.
Ko so zadovoljili potrebe tržišča v Novi
Zelandiji in Avstraliji, so svoje izdelke
začeli prodajati tudi na drugih celinah.
Trenutno sodijo med vodilne svetovne
proizvajalece sistemov za dinamično teh-
tanje materiala. V ZDA imajo največji trž-

ni delež s preko 1000
prodanimi sistemi let-
no. Ti so primerni za
razne vrste dvižnih
hidravličnih strojev
kot so: nakladalniki,
viličarji, itd. Kot prvi
so pridobili PTB sog-
lasje za dinamično te-
htanje v Nemčiji in so
od letos prisotni tudi
v Sloveniji. 

Tehtnica LR 916
Tehtnica LR 916 pro-

izvajalca LOADRITE omogoča dinamično
tehtanje med nalaganjem brez prekinjan-
ja delovnih operacij. Velika točnost tehta-
nja (+0,2% do 1%) je dosežena z uporabo
dodatnega optičnega senzorja in avto-
matskim upštevanjem hitrosti dviganja
zajemalke in nihanja nakladalnika. Pose-
bej prirejena konstrukcija sestavnih de-
lov omogoča zanesljivo delovanje in od-
lično zaščito proti prahu. Deli, ki so pritr-
jeni zunaj kabine pa so odporni tudi
proti vodi. Sistem ima interni pomnilnik,
shranjuje podatke o vrsti materialov,
kupcih, načinu nalaganja ("do želene te-
že" ali "nalaganje po receptu"), opozarja

na nepravilno nalaganje, omogoča izpis
tehtalnih listov in izdelavo poročil že na
samen nakladalniku. Možen je tudi pre-
nos podatkov na računalnik in obratno
ter enostavno nadgrajevanje programske
opreme. To so odlike, zaradi katerih je
tehtnica LR 916 tako priljubljena. Podat-
ke lahko analiziramo in grafično predsta-
vimo z uporabo informacijsko mene-
džerskega sistema LD 940 ali v računal-
niškem okolju Windows s pomočjo prog-
ramov Excell, Word in Access. Na zelo
enostaven način lahko izpišemo dobav-
nico, račun ali pa narišemo diagram
učinkovitosti nakladalnika.

Podjetje LOADRITE ima za svoje tehtalne
sisteme mrežo usposobljenih pooblašče-
nih zastopnikov po celem svetu. V Slo-
veniji za prodajo, strokovno vgradnjo,
umerjanje in vzdrževanje skrbi podjetje
IMK industrijska elektronika iz Ljubljane,
ki ima dolgoletne izkušnje na področju
industrijskega tehtanja. Pri slovenskem
zastopniku lahko tehtalni sistem LR 916
kupite ali vzamete v najem.

Za podrobnejše informacije obiščite
domačo stran: www.imk-elektronika.si

ali pokličite telefonsko številko (01) 544
25 65. AOprema za prenos podatkov iz merilnega mesta na PC
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ELEMENTI ZA PROIZVODNJO ELEKTRONIKE - Magneti

Stalni kovinski magneti 
in agregati za njihovo izdelavo

agnete najrazličnejših oblik srečujemo vsak dan, a jih le
redko opazimo, saj so sestavni del najrazličnejših  naprav. 
Kovinske magnete podjetje MAGNETI Ljubljana d.d. proiz-
vaja že 50 let. Iz majhne delavnice s sedmimi zaposlenimi

je zrasla moderna tovarna s preko 200 zaposlenimi. Podjetje
pokriva okoli 50 % potreb evropskega trga po magnetih, kar ga
uvršča med največje proizvajalce magnetov na svetu.

M
Avtor: Mitja Pregelj dipl. ing., Magneti Ljubljana d.d.

Proizvodni program podjetja je zelo
širok, saj pokriva lite in sintrane AlNiCo
(Aluminij, Nikelj, Kobalt) magnete, sin-
trane SmCo (Samarij, Kobalt) magnete in
magnetne sisteme. Liti AlNiCo magneti
se uporabljajo predvsem v avtomobilski
industriji za ABS sisteme, sintrani AlNiCo
za števce porabe električne energije in
DC motorje, SmCo pa v najrazličnejših
aplikacijah, od magnetnih držal do sk-
lopk v vesoljski tehniki.
Glede na to, da podjetje MAGNETI Lju-
bljana d.d. proizvaja magnete za avtomo-
bilsko industrijo (delež proizvodnega
programa za avtomobilsko industrijo je
kar 64%), si poglejmo primere uporabe
najrazličnejših magnetov v avtomobilih. 
Na sliki 1 vidimo, da
se magneti uporablja-
jo kot sestavni deli
različnih aktuatorjev
in elektromotorjev,
kot so pomiki stekel v
vratih, najrazličnejše
črpalke... 
Primera uporabe ma-
gnetov v senzorjih pa
sta dajalnik pozicije
(rotacije) volanskega
droga in ABS zavorni
sistem. 
Prav magneti za sen-
zorje ABS zavornih
sistemov povezujejo
podjetje z avtomobil-
sko industrijo, ki je
dokaj neusmiljena do
svojih dobaviteljev.
Poleg same po sebi
razumljive kakovosti
izdelkov, ki jo podjet-
je Magneti Ljubljana
dokazuje s certifika-
tom VDA 6.1 (poslo-
vanje podjetja po zah-
tevah avtomobilske
industrije) in certi-

fikatoma ISO 9001 (od leta 1993) in okol-
jevarstvenim ISO 14001, zahteva neneh-
no zniževanje cen sestavnih delov. Podje-
tje je tako primorano investirati v dobro
in zanesljivo opremo za proizvajanje in v
opremo, ki je najbolj primerna proizvod-
nim procesom, to je v namensko opre-
mo.
V podjetju smo z lastnim znanjem izde-
lali kar nekaj agregatov, saj smo ugotovili,
da domače znanje in inovativnost ne za-
ostajata za tujo, oziroma jo včasih tudi
prekašata. Poleg tega je tudi vzdrževanje
cenejše, čas za odpravo morebitnih na-
pak pa je tako zmanjšan na minimum, saj
so v hiši vsi strokovnjaki, ki poznajo tudi
tehnološki postopek. Cena izgradnje ali

Slika 1: Deli avtomobila z vgrajenimi magneti
Tel: 068 326 390, Tel / Fax: 068 28 290

Mestne njive 15, 8000 Novo mesto

d.o.o., Novo mesto
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Tel. (07)81 60 860 Fax:     (07)81 60 870

Kontaktna oseba: Franci Keber
( )

predelave takšnih agregatov pa je tudi
bistveno nižja od cene agregatov, ki jih je
moč kupiti na trgu.
Poenostavljen prikaz priprave materi-
alov za sintranje:

Naj predstavim nekaj agregatov in pre-
delav, ki so plod domačega znanja.

Mlevne naprave
Injektorski mlini za mletje kovinskih pra-
hov v inertni atmosferi ali na zraku.

Slika 2: Injektorski mlin

Mešalne naprave
Homogenizatorji za mešanje prahov.
Trodimenzionalno mešanje (neodvisno
vrtenje okoli dveh osi)

Slika 3:  Homogenizator prahu in poso-

da s prahom

Stiskalnice
Generalno obnovljene mehanske stiskal-
nice, nadgrajene z avtomatskim sistem-
om vodenja.

Slika 4: Stiskalnica pred in po obnovi in

nadgradnji

Termični agregati
Peči za sintranje ali termično obdelavo oro-
dnih jekel v vakuumu ali inertni atmosferi.

Slika 5: Vakuumska sinter peč - pogled

od spredaj in zadaj

V naslednjih številkah bomo podrobno po-
gledali posamezne agregate, saj menimo,
da se podobne naprave lahko uporablja tu-
di v drugih industrijskih postopkih. A

AVTOMATIKA 1513/2001
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ROBOTIZACIJA - Novi, močnejši industrijski roboti

NOVA GENERACIJA
VARNOSTNIH SISTEMOV

Robot vsebuje naslednjo generacijo
aktivnih varnostnih sistemov:
Zaznava trkov pri 30% manjši sili, kar
pomeni zmanjšanje možnosti poškodb
obdelovanca in orodja pri nepredviden-
em trku z okolico ter samostojen odmik
od ovire pri naletu.

Samonasta-
vitveni sis-
tem omogo-
ča izvajanje
hitrostnih pr-
ofilov pri niž-
jih obremeni-
tvah in izvaja-
nje močnost-
nih profilov
pri večjih ob-
remenitvah
robota - upo-
raba ustrez-
nega profila
gibanja glede
na obremeni-
tev robota. S
tem se izog-
nemo igubi
časa pri nas-
tavitvah siste-
ma, menjavah
orodja in iz-
gubi časa v
delovnem ci-
klu.

Elektronska
stabilizacija
poti omogo-
ča točnejše

sledenje želeni trajektoriji pri vseh hitro-
stih in pospeških, pri tem pa sodeluje
tudi aktivni zavorni sistem.

Pasivna varnost se odraža v celotni
robustnosti, novi obliki spodnjega seg-
menta in kompaktnosti tretjega sklepa.
Vrh robota premore namenski motor, ki
omogoča že omenjeni navor in samoraz-

Avtor: Rok Koren, univ.dipl.inž.el., ABB d.o.o.

Najmočnejši industrijski robot IRB 7600

Razvojni center ABB je predstavil novega industrij-
skega robota IRB 7600-500/-400. Kombinacija
znanja in moči se odraža v tehničnih karakteristi-
kah novega robota s šestimi prostostnimi stopnja-
mi. Toga in neupogljiva jeklena konstrukcija zago-
tavlja nosilnost 500 kg, z možnostjo dodatne ob-
težitve na tretji osi do 50 kg in na prvi do 550 kg,
doseg brez orodja znaša 2,3 m oz. v verziji s 400

kg robotom 2,55 m. Zaščita robota IP 66 ali IP 67 kljubuje najza-
htevnejšim industrijskim pogojem, navor na vrhu robota znaša
3010 Nm, kar pomeni, da ostaja le malo aplikacij, ki ne bi bile
rešljive. Skupna moč šestih motorjev, ki je potrebna za zagotavlja-
nje hitrih in natančnih gibov, je 86,6 kW.
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ROBOTIZACIJA - Novi, močnejši industrijski roboti

poznavanje tovora. Dodane so po želji na-
stavljive mehanske omejitve skupaj z
dvojnimi varnostnimi končnimi stikali
na vseh glavnih oseh.

VZDRŽEVANJE
Dostop do informacij za vzdrževanje
na samem robotu omogoča optimiranje
vzdrževanja reduktorjev, kabelskih, pne-
vmatskih in hidravličnih povezav. Sistem
sam izračuna obrabo in poda datum nas-
lednjega servisa. Podatek obrabe je shra-
njen v enoti v robotskem mehanizmu in
tam ostane, tudi v primeru menjave kr-
milnika.

UPORABA
Robotski mehanizem je krmiljen z no-
vim krmilnikom S4Cplus, ki poleg os-
novne funkcije omogoča še krmiljenje
zunanjih osi, celotne robotske celice z
zunanjimi enotami, krmiljenje orodij, po-
vezavo v LAN omrežje, nadzor video sis-
temov…
IRB 7600 bo zasedel svoje mesto v avto-
mobilski industriji v aplikacijah kot so:
sestava karoserij (podvozje, stranice,
streha), pozicioniranje delov karoserij,
sestava avtomobilov (motor, menjal-

nik,…), strega stacionarnih procesnih
strojev, mehansko spajanje, … Namenjen
je tudi livarski tehnologiji predvsem po-
služevanju livarskih strojev in manipula-
ciji z odlitki ter kovaškimi izdelki.
Prihodnost bo našel tudi v industrijah,
kjer ima paletizacija in razvrščanje tako
paketov kot palet velik pomen. Seveda pa
so možne tudi vse druge aplikacije.

Cena IRB 7600 je ugodna, če upoštevate
povečano produktivnost, ki jo pridobite
z uporabo tega robota. Novi robot IRB
7600 je edini robot na tržišču z nosil-
nostjo 500 kg in tako dopolnjuje zgorn-
ji del celotne palete ABB robotov. Tako
ABB ostaja vodilni svetovni proizvajalec
industrijskih robotov z 10.000 novimi
referencami na leto v svetu in pri nas. 

V ABB Slovenija pa poskrbimo za vašo ce-
lotno rešitev na področju robotike: ideja,
svetovanje, inženiring, montaža, spušča-
nje v pogon, programiranje, modifikaci-
je, šolanje…

Predstavitev ostalih modelov industrij-
skih robotov IRB si lahko ogledate na:
www.abb.com/robots. A



AVTOMATIKA18 13/2001

EXPRESS NOVICE - Napajalni sistemi MGE

Informacije: Fibernet d.o.o., Ljubljana, tel: 01 420 51 50, www.fibernet.si

NOVI IZDELKI PODJETJA MGE UPS SYSTEMS

Pulsar ellipse premium - profesional-
na zaščita za delovne postaje in manj-
še strežnike

Serija Pulsar ellipse premium obsega
UPS napajalnike, moči 500, 650, 800 in
1200VA. Vsi modeli iz serije imajo
avtomatsko regulacijo izhodne napetosti,
široko vhodno napetostno okno od 150
do 264V, priklop porabnikov na šuko

vtičnice, serij-
ski RS232 ali
USB vmesnik
ter programsko
opremo za nad-
zor in varno za-
ustavitev strež-
nikov, kot so:
Windows 2000
/ME/98, Linux,
Netware, Sola-
ris, SCO Unixware, omogoča tudi nadzor
preko interneta. Pulsar ellipse premium
nudi profesionalnim uporabnikom viso-
ko stopnjo zaščite za ugodno ceno. Eno-
stavna instalacija na katerikoli strežnik
ali delovno postajo, zagotavlja zaščito za
majhna in srednje velika podjetja, z last-

nim lokalnim omrežjem ter povezavo na
internet.

Pulsar EXtreme C - maksimalna zašči-
ta za strežnike, telefonske centrale,
mrežno aktivno opremo, …

Pulsar EXtreme C nudi maksimalno stop-
njo zaščite ter zelo kompakten design.
Na voljo so modeli v prostostoječem ali
vgradnem (19") ohišju, moči 700, 1000
in 1500VA. Pulsar EXtreme C deluje na
principu dvojne pretvorbe (on-line), ki
zagotavlja najboljšo kvaliteto izhodne na-
petosti, vhodna napetost lahko variira od
120V do 276V, vgrajen avtomatski bypass
pa ščiti UPS pred preoobremnitvijo.

V osnovni izvedbi ima vsak model vgra-
jen serijski RS232 in USB komunikacijski
vmesnik, priložen pa je tudi programski
paket za nadzor in varno zaustavitev.
Možno je dodati tudi SNMP kartico za
neposredno povezavo v računalniško
omrežje. Osnovna avtonomija delovanja
je 10 minut, ki pa se lahko podaljša do 80
minut pri polni obremenitvi. 

Pulsar EXtreme C je prilagojen potrebam
modernih naprav, kot so omrežja, inter-
net strežniki, računalniški in telekomu-
nikacijski (PBX) centri, medicinska opre-

ma in občutljive naprave v procesni in-
dustriji.

Podrobnejše informacije lahko dobite na
internet naslovu www.fibernet.si ali
www.mgeups.com oziroma na telefonski
številki 01 420 51 50.

MGE UPS systems (www.mgeups.com), največji evropski
proizvajalec brezprekinitvenih (UPS) sistemov, je lansiral
novo serijo izdelkov: interaktivni Pulsar ellipse premium
ter on-line Pulsar EXtreme C. Novi seriji odlikujejo številne

tehnične novosti in privlačen design.

U

Serija Pulsar EXtreme C

Pulsar ellipse Premium

A
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AVTOMATIZACIJA - Trendi v avtomatizaciji procesov

Avtor: mag. Aleksander Temeljotov, Metronik d.o.o.

TRENDI V AVTOMATIZACIJI PROCESOV
Pri  razmišljanju o tem, v katero smer bo šel razvoj avtomatizacije  v naslednjih letih
bo najbolje, če pogledamo, kaj se v zadnjem času spreminja v industriji sami.
Proizvodna podjetja na vseh segmentih industrije se soočajo z zahtevo, da namesto
velikih serij enega izdelka naročnikom dobavljajo veliko manjših serij različnih
izdelkov, ali vsaj veliko različic enakega izdelka. Starejše proizvodne linije z veliko
kapacitet so postale okorne in neprimerne za to, v kar nas sili trg -  to pa je fleksibil-
nost proizvodnje, zmožnost hitrega prilagajanja trenutnemu povpraševanju.

Zadeva postaja še bolj pereča z uvaja-
njem elektronskega poslovanja, ko velika
podjetja s svojimi dobavitelji že poslujejo
po internetu, kar zahteva tako rekoč ta-
kojšnji odziv proizvodnje na povpraševa-
nje. Vsa podjetja, ki bodo želela v takem
okolju ostati konkurenčna, bodo morala
skrajšati čas od naročila do dokončanja
izdelka, in to v vseh različicah, ki jih bo
zahtevala stranka.
Mnoga podjetja v svetu intenzivno reor-
ganizirajo proizvodne koncepte, ker se
zavedajo, da sta fleksibilnost proizvodnje
in hitrost prilagajanja trenutnemu pov-
praševanju kriterija, ki jima bodo morala
zadostiti, če bodo hotela preživeti in se
razvijati. Ob tem morajo v celotnem pro-
izvodnem procesu zagotoviti dober nad-
zor nad kakovostjo in stroški. Vsi se
zavedajo, da je osnova za zagotavljanje
prilagodljivosti proizvodnje in obvlado-
vanja kakovosti uvajanje sodobne avtom-
atizacije in računalniškega nadzora, ki
omogoča, da so v podjetju lahko vsak tre-
nutek na vseh nivojih na razpolago vsi
podatki, ki so potrebni za optimalno od-
ločanje. 
V nadaljevanju poglejmo, kako se bo bo-
do na zahteve po novi organizaciji proiz-
vodnje v naslednjih letih odzvali ponud-
niki sistemov za avtomatizacijo.

Informacijske tehnologije 
in avtomatika

Če je razvoj v dvajsetem stoletju temeljil
na odkrivanju mnogih novih tehnologij,
bo, kot pravijo strokovnjaki, prvih deset
let novega stoletja potrebnih za prenos
novih  tehnologij v uporabo z namenom
izboljšanja življenja tako doma, kot v po-
slovnem okolju. 
Vsi se zavedamo kako pomembno vpliva
razširjenost uporabe osebnih računalni-
kov na naše vsakdanje življenje. Tako kot
na drugih področjih, je v zadnjem de-
setletju prav razvoj računalništva prine-
sel največ sprememb v svet avtomatizaci-

je. Z uvajanjem standardnih računalnišk-
ih konceptov, kot so uporaba operaci-
jskega sistema WINDOWS, standardnih
PC-računalnikov in standardnih računal-
niških mrež na področje industrijske av-
tomatizacije se je cenovna raven rešitev
računalniške avtomatizacije v zadnjih de-
setih letih zelo znižala. Tudi v letih, ki
prihajajo, lahko pričakujemo, da bo raz-
voj avtomatizacije zasnovan na prenosu
znanj in odkritij z drugih področij teh-
nike. Inovacije in odkritja s področja ra-
čunalništva, informatike in komunikacij
(žičnih in brezžičnih), medicine, financ,
bodo osnova za pripravo novih pristo-
pov v avtomatizaciji, ki jih bo industrija
potrebovala v naslednjih letih. Ključno
vlogo bo seveda imelo uvajanje računal-
niških tehnologij.

Nadzorni sistemi, 
informatizacija  proizvodnje

V zadnjem času se je na področju nad-
zornih (SCADA) sistemov zgodilo veliko
novega, predvsem v tehnološkem smislu.
Uporaba tehnologij, kot so  COM/DCOM,
ActiveX, OPC, Visual Basic for Applica-

tion, Internet/HTML, Terminal Server, je
vplivala na večjo zmogljivost, širšo  funk-
cionalnost in odprtost SCADA sistemov.
Ker so nadzorni sistemi čedalje bolj upo-
rabljani, kot vir podatkov za poslovne
informacijske sisteme, je poleg same
funkcije nadzora in vodenja proizvodne-
ga procesa vedno pomembnejši učinko-
vit prenos podatkov v relacijska podat-
kovna skladišča. Pri samem nadzoru
proizvodnje so se izoblikovale tri tehno-
logije: namenski odjemalci, klasični in-
ternet/Intranet odjemalci na osnovi html
dokumentov in odjemalci Terminalskega
strežnika. 
Pomemben korak v smeri standardizaci-
je nadzorne programske opreme je do-
končna uveljavitev standarda OPC za pre-
nos procesnih podatkov, tako pri komu-
nikaciji med krmilno regulacijsko opre-
mo in SCADA sistemi, pa tudi pri preno-
su podatkov iz SCADA strežnikov v druge
sisteme. 
Čeprav zamisel o popolni integraciji pro-
cesnih sistemov in poslovnih sistemov
obstaja že zelo dolgo, se zdi da so zadnja
leta, zaradi vedno večje potrebe industri-
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je po učinkovitem obvladovanju proiz-
vodnje, prinesla velik napredek na tem
področju. Danes je znano, da optimizaci-
ja proizvodnje, sledenje produktov, izpol-
njevanje zahtev določenih regulativ niso
možne brez informacijske nadgradnje.
Področje je še vedno novo in obstaja več
pristopov: nekateri prisegajo na produk-
te, ki jim pravijo MES sistemi, drugi gov-
orijo o produktih, za katerimi se skriva
veliko namenskih aplikacij, tretji menijo,
da je boljši komponentni pristop... Nove
tehnologije in funkcije SCADA sistemov,
opisane v prejšnjem poglavju, vplivajo na
rešitve. Križem rok pa ne sedijo niti po-
nudniki poslovnih sistemov. Z gotovostjo
lahko trdimo: informatika je prišla na
proizvodni nivo - s sabo prinaša svoje
tehnologije, terminologijo, strokovnjake,
znanja, rešitve in posebnosti... 

Programabilni krmilniki in
industrijske komunikacije

Razvoj programabilnih krmilnikov je v
zadnjih letih prinesel veliko novega na
področju programskih jezikov, ki so z
uporabo okolja Windows in grafičnih
orodij postali razvijalcu prijaznejši, pre-
glednejši in pristopnejši za uporabo.
Dodatno fleksibilnost pa omogoča upo-
raba programskih jezikov C ozirma Vi-
sual Basic  na nivoju osnovnih procesor-
jev. Proizvajalci so v zadnjih letih veliko
vlagali v razvoj distribuiranih sistemov,
na trgu pa so že na voljo prvi krmilni in
vhodno/izhodni sistemi z vgrajeno WEB
tehnologijo. Napredek na področju
mikroprocesorske tehnologije je prine-
sel zmogljivejše krmilnike z več vgrajene-
ga spomina,  inteligence in boljšimi ko-
munikacijskimi zmožnostmi. 
V zadnjem desetletju smo zaradi ključne-
ga pomena učinkovitega prenosa podat-
kov v industriji priča hitremu razvoju in-
dustrijskih komunikacij. Kot rezultat
tega razvoja so na-
stala mnoga indu-
strijska vodila, kot
so Fieldbus, Profi-
bus, DeviceNet,
Canbus, Interbus,
… Na žalost pa raz-
voj posebnih vodil
in opreme namen-
jene za posamez-
na vodila ni pri-
peljal do skupne-
ga pristopa, zato
danes na tem pod-
ročju srečamo več

kot  10 ˝standardov˝, ki med seboj niso
združljivi. 
Vzporedno z razvojem lastnih posebnih
vodil, pa so vsi proizvajalci začeli razvijati
tudi komunikacijske rešitve na osnovi
Etherneta. Sprva so Ethernet uporabljali
za komunikacijo med najzmogljivejšimi
krmilniki in nadzornim sistemom, danes
pa je dostopen na vseh nivojih, tudi v
mikro krmilnikih v distribuiranih vhod-
no/izhodnih modulih. V zadnjem letu vsi
proizvajalci posebnih vodil oglašujejo
povezljivost svojih vodil z Ethernetom,
oziroma svoje protokole vgrajujejo v
Ethernet okolje. Tako že lahko sežemo po
Modbusu preko ethetrneta, DeviceNetu
preko Etherneta, Profibusu preko Ether-
neta… Kaže, da so si konkurenti postali
enotni enotni glede prihodnosti komu-
nikacij. Opisani razvoj so podprli tudi
vodilni proizvajalci aktivne komunikaci-
jske opreme, ki so z industrijskimi izved-
bami switchev, ki zagotavljajo zanesljiv
in determinističen prenos podatkov
omogočili širitev Etherneta v industri-
jsko okolje. V bližnji prihodnosti lahko
pričakujemo veliko novih izdelkov za
avtomatizacijo, ki bodo že imeli vgrajen
Ethernet vmesnik.
Na področju avtomatizacije v zgradbah
so vodilni proizvajalci  presenetljivo hit-
ro prišli do soglasja o skupnem standar-
du - vodilu LON. Standard LON danes
združuje vse pomembne prizvajalce op-
reme za avtomatizacijo zgradb. Omogoča
da na enotno komunikacijsko vodilo po-
vežemo vse podsisteme, ki so pomembni
za obratovanje in vzdrževanje zgradb.
Glede na splošno podporo  ponudnikov
avtomatizacije zgradb, bo LON nedvom-
no vodilo, ki bo osnova pri razvoju novih
izdelkov v naslednjih letih.

Če govorimo o novih rešitvah ne more-
mo mimo brezžičnih povezav, ki zelo
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hitro vstopajo  v svet računalništva in in-
dustrijske avtomatike. Zavedamo se, kako
je uporaba brezžične komunikacije
(GSM) v zadnjih nekaj letih spremenila
naše življenje. Neke vrste stranski pro-
dukt tega razvoja  je industrijska brezžič-
na komunikacija. Tehnologija je zelo za-
nesljiva, zato so nekateri proizvajalci že
izdelali prve krmilnike, ki lahko preko
brezžične povezave dostopajo do Ether-
neta in komunicirajo z drugimi sistemi
na omrežju. Uporabnost takega pristopa
v avtomatizaciji že vidijo v prehrambeni,
kemični in farmacevtski industriji, kjer
bi z uporabo krmilnikov z brezžično ko-
munikacijo lahko dosegli velike prihran-
ke zaradi manjše  potrebe po cevovodih,
kablaži  in infrastrukturi, ki  je na to po-
vezana. 

Senzorika, merilni pretvorniki
Razvojne aktivnosti ponudnikov senzo-
rike in merilnih pretvornikov v industriji
so v zadnjih letih usmerjene predvsem k
vgradnji inteligence in komunikacijskih
zmožnosti v pretvornike, v izboljšanje

natančnosti in stabilnosti meritev. Tako
so tehnološko zahtevnejši pretvorniki
fizikalnih veličin, kot so merilniki pre-
tokov in nivojev, zahtevni pretvorniki
vlage, tlaka, že opremljeni z mikroproce-
sorji, ki komunicirajo s krmnilno regu-
lacijskimi sistemi. Vgrajeni mikroproce-
sorji omogočajo tudi enostavnejšo kali-
bracijo in dignostiko delovanja. Trend
uvajanja inteligence na področje meril-
nih pretvornikov lahko pričakujemo tudi
v naslednjih letih. Povečal se bo tudi na-
bor naprav,  ki jih bo mogoče po standar-
dih vodilih (na primer LON) preprosto
povezati na nadzorne sisteme.

Nove tehnologije ponujajo široke mož-
nosti za izboljšanje proizvodnih koncep-
tov, povečanje učinkovitosti in prilagod-
ljivosti proizvodnje, a le če jih pravilno
ovrednotimo in uporabimo. Zato Vas va-
bim, da si ogledate, kako se v Metroniku
odzivamo na nove izzive, s katerimi se so-
oča naša industrija in katere od naštetih
tehnologij Vam lahko ponudimo že
danes.

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
AVTOMATIKA 2113/2001

AVTOMATIZACIJA - Trendi v avtomatizaciji procesov

A



AVTOMATIKA22 13/2001

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - OPC v sistemih avtomatizacije

Že nekaj časa je zaslediti v krogih avtomatikov veliko govora o OPC-ju ter njegovi
uporabi v stroki avtomatike. V prispevku so podane osnove delovanja OPC-ja ter prak-
tičen pristop k uporabi le-te, zadnje čase tako priljubljene kratice. Opisane so kompo-
nente, potrebne za vzpostavitev sistema avtomatizacije, ki temelji na OPC-ju. Na
kratko sta tudi opisani dve testni aplikaciji, ki smo jih izvedli v Laboratoriju za pro-
cesno avtomatizacijo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru.

Uporaba OPC v sistemih avtomatizacije
Avtorji: Stojan Peršin (na sliki), Božidar Bratina, Boris Tovornik, UM-FERI

Osnovno o OPC
O OPC-ju je bilo sicer že veliko napisane-
ga, pa vendar na kratko orišimo, kako
zadeva deluje. Za kratico OPC se skriva
ime OLE for Process Control (OLE - Ob-

ject Linking and Embedding) in predsta-
vlja mednarodni industrijski standard, ki
je bil razvit v sodelovanju Microsoft-a  in
številnih vodilnih proizvajalcev strojne
in programske opreme iz področja avto-
matizacije. OPC temelji na Microsoftovi
OLE/COM/DCOM tehnologiji in predsta-
vlja skupen komunikacijski vmesnik med
različnimi napravami pri kontroli in nad-
zoru tehnoloških procesov. Omeniti  je
potrebno, da je OPC zaščitena znamka
mednarodne organizacije - OPC Founda-

tion, ki združuje več kot 250 vodilnih
podjetij, ki se ukvarjajo s področjem kon-
trole in nadzora procesov, vizualizacije…
Če naštejemo nekaj največjih: Siemens,
Honeywell, Fischer-Rosemount, Wonder-
ware, Intellution, tudi Microsoft, … 
Razlogov, zakaj je bil OPC razvit je več.
Eden glavnih je zagotovo, da vsak krmil-
nik za povezavo na SCADA sistem potre-
buje svoj gonilnik (driver), povezavo z
računalnikom in programski paket za
kontrolo oziroma nadzor. Problem pa se
lahko pojavi pri povezavi več krmilnikov
različnih proizvajalcev z vsak svojimi
gonilniki in s svojim programskim pake-
tom. Tu se lahko začno dogajati nerodne
stvari, npr. pojavijo se spori med gonilni-
ki različnih proizvajalcev, komunikacija
med napravami je počasnejša, funkcio-
nalnost vseh naprav ni 100% izkoriščena,
dva programska paketa ne moreta sočas-
no dostopati do ene naprave saj uporab-
ljata vsaka svoj gonilnik, izbrani SCADA
sistem ne podpira vseh gonilnikov za
krmilnike, ki so nanjo priključeni… Od-
govor - rešitev proizvajalcev programske
opreme je, da zaradi vedno večje konku-
rence razvijajo dodatne in vedno nove
gonilnike, kar vodi v nepregledno množi-
co različnih rešitev. 

Tu pa je OPC potegnil črto med strojno
in programsko opremo in razvil stan-
dard po katerem komunicirajo vse na-
prave enako. Podatki se najprej zajamejo
in nato posredujejo aplikacijam naprej
ne glede na proizvajalca oziroma gonil-
nike, ki jih uporabljajo. Edini pogoj je, da
so vsi OPC kompatibilni. Tako se lahko
proizvajalci strojne opreme oziroma tudi
OPC serverjev bolj posvečajo izboljšanju
zajemanja podatkov s samih naprav.
Glavni cilj vmesnika OPC je torej prepre-
čiti, da bi bila programska oprema za
nadzor oziroma kontrolo odvisna od
strojne opreme proizvajalca.

Zaradi hitrega razvoja industrije je bilo
potrebno OPC čim prej standardizirati,
kar pa je zamudno in dolgotrajno delo, še
posebej kontinuirni postopek izboljšav.
Do sedaj je organizacija izdala več speci-
fikacij o OPC: 

OPC standard 1.0
OPC standard 1.0 with time stamp 
OPC standard 2.0 
Trenutno je v pripravi standard OPC
XML (podobno kot HTML), ki bo
povezal OPC z internetom…

Zaradi stiske s časom je najprej razviti
OPC standard 1.0 osredotočen na:

On-line dostop podatkov (On-line Da-

ta Access); učinkovito branje in pisan-
je podatkov med
aplikacijo in pro-
cesno kontrolno
napravo,
upravljanje z alar-
mi in dogodki
(Alarm and Event

Handling) ter nji-
hovo točnostjo,
beleženje podat-
kov (Historical
Data Access), br-
anje, obdelava in
urejanje podat-
kov.

Ker se je dobro izkazal, veliko aplikacij še
danes komunicira po standardu OPC 1.0.

Na koncu so dosegli, da je OPC:
enostaven za uporabo
fleksibilen in kompatibilen glede na
proizvajalce
nudi visok nivo funkcionalnosti 
omogoča učinkovito delovanje

Iz tega se lahko vidijo prednosti, ki jih
OPC prinaša:

Poudariti je potrebno, da se je razvoj
driverjev prenesel na proizvajalce str-
ojne opreme, ki svoje izdelke tudi naj-
bolje poznajo in tako razvoj driverjev
ni več problem proizvajalcev prog-
ramske opreme. 
Proizvajalec strojne opreme poleg
svoje opreme razvije le en "kos" prog-
ramske opreme (driver).
Razvijalcem programske opreme ni
potrebno razvijati novih gonilnikov
takoj, ko se na trgu pojavijo nove ver-
zije strojne opreme.
Največ pridobijo  kupci saj imajo na
voljo več različnih proizvajalcev stroj-
ne in programske opreme, ki je med
sabo kompatibilna ter si lahko na ta
način oblikujejo svoj sistem oziroma
avtomatizirajo tovarno z najvišjo stop-
njo integracije. 

I/O gonilniki v primeru uporabe OPC standarda
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Komponente OPC sistema
Kot pri vseh ostalih aplikacijah je še ved-
no potreben krmilnik oziroma naprava,
ki je vir podatkov. Prav tako je potreben
računalnik z operacijskim sistemom Win
98, Win 2000 ali NT 4.0, torej s siste-
mom, ki podpira komponente COM in
DCOM (za mreže). Tudi Win95 omogo-
čajo naknadno inštalacijo DCOM-a. Z vse-
mi temi sistemi je mogoče komunicirati
z uporabo  OPC-ja na enem računalniku
ali preko LAN mreže. OPC standard poča-
si prodira tudi v Linux aplikacije. 

OPC SERVER
Najprej je potreben OPC SERVER, ki ga
običajno zagotovi proizvajalec strojne
opreme (ni pa nujno). Ta je potreben  za
zajemanje podatkov na OPC platformo.
Večinoma so OPC Serverji univerzalni in
delujejo brez problemov z vsemi odje-
malci. Kar se tiče konfiguracije OPC Ser-
verja sta na voljo dve možnosti. Prva je
ročna metoda. Potrebno je poiskati nap-
ravo (Device), ki bo nadzorovana, od
koder se bo podatke bralo ali pa vnašalo
vanjo podatke. Nato je potrebno konfig-
urirati kanal (Channel), po katerem bo

potekala komunikacija in na koncu še
želeno spremenljivko (Item). Konfigura-
cijo se nato shrani in požene OPC Server.
Server med svojim delovanjem oddaja in-
formacije, kot so kvaliteta podatkov (da-

ta quality), število poslanih podatkov,
itd. Za končno delovanje aplikacije je
"obvezno", da je kvaliteta podatkov dobra

(good) in s čim manj napakami (errors).
Vendar je ta metoda dolgotrajna, zamud-
na ter se lako zgodi, da z njo ne doseže-
mo uspešnih rezultatov.

Druga metoda je veliko prijaznejša upo-
rabniku, vendar je ne podpirajo vsi OPC
Serverji. Dodano imajo namreč funkcijo,
ki omogoča hitro in enostavno konfigu-
racijo saj Server sam poišče možne nap-
rave, ki so priključene na računalnik, do-
loči kanal ter prikaže vse spremenljivke,
ki so lahko nadzorovane. Nato se z miško
izberejo spremenljivke, shranijo nastavit-
ve v obliki datoteke in požene se OPC
Server. Večinoma tu ni problemov pri
kvaliteti podatkov, še manj pa s časom, ki
smo ga porabili za konfiguracijo.

Nekateri OPC Serverji tudi dopuščajo, da
se lahko med samim delovanjem dodaja-
jo spremenljivke in se s tem proces ne
zmoti. Obstaja nekaj različnih tipov stre-
žnikov za isto napravo, od katerih so ne-
kateri vezani na naprave, drugi bolj splo-
šni pa na tip komunikacije, ki jo naprava
podpira. Prvi so običajno proizvod hiše,
ki proizvaja dotično napravo, drugi pa

prihajajo iz (bolj ali
manj) neodvisnih
programskih hiš in
so največkrat bolj
univerzalni od pr-
vih, a žal tudi draž-
ji. Je že tako, da ima
tudi v tehniki de-
nar svoje mesto…

OPC CLIENT
Potrebujemo pa tu-
di OPC CLIENT-a,
ki ga zagotovi pro-
izvajalec program-
ske opreme višjih
nivojev (SCADA,

MES, Matlab…). 
OPC client je potre-
bno konfigurirati
tako, da bo dosto-
pal do podatkov na
OPC platformi, ka-
mor jih posreduje

OPC Server, ter jih bo nato tudi tja za-
pisoval. Potrebno je določiti napravo, ki
bo povezana, določiti kanal in spremen-
ljivko. Nekateri OPC Clienti omogočajo
tudi definiranje povezav in spremenljivk
(tag) za kasnejše lažje delo v SCADA sis-
temu. Dobro pa je vedeti, da imajo različ-
ni programski paketi različne OPC

OPC strežniki različnih proizvajalcev
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Cliente, kjer postopek konfiguracije ene-
ga ni popolnoma enak drugemu. Glavno
je, da pravilno in smiselno povežemo
skupaj OPC Server ter OPC Client. Tudi
tu je narejenih mnogo programov, ki so
uporabnikom prijaznejši ter zelo poeno-
stavijo konfiguracijo in povezavo. Takšen
je na primer OPC Browser podprogram,
ki omogoči lažjo povezavo Serverja in
Clienta in je običajno "vgrajen" v Client.
Po končani konfiguraciji se le-ta shrani in
povezava je končana. Ostane le še defini-
ranje taga v SCADA sistemu. 

Posebno mesto ima "stand alone" OPC
Client, ki se uporablja za testiranje OPC
Serverjev s katerim se lahko vnaprej
odpravi dobršen del težav, ki se pojavlja-
jo pri komunikaciji. Mi smo uporabili
KEPServerEX-ov OPC Quick Client.

PROGRAMSKI PAKETI
Dandanes je velika izbira različnih prog-
ramskih paketov s katerimi se lahko učin-
kovito izvede aplikacijo, to so SCADA sis-
temi. Dva najuspešnejša proizvajalca pro-
gramskih paketov sta Intellution s pro-
gramskim paketom iFIX ter Wonderware
s programskim paketom InTouch. Obsta-
jajo pa tudi drugi proizvajalci SCADA sis-
temov kot je Siemensov WinCC, itd. Ne
glede kateri je izbran, je potrebno v
aplikaciji določiti povezave oziroma ta-
ge. Tudi tu je lahko metoda ročna, vendar
nudijo nekateri OPC Clienti dodatno
funkcijo, ki iz povezave z OPC Serverjem
oziroma iz konfiguracije avtomatsko do-

loči tip spremenljivke in hk-
rati omogoči, da se ustvari
tag, kar je že bilo omenjeno.
Takšna povezava v SCADA si-
stemu je nato samo izbrana
in stvar načeloma deluje ter
prihrani mnogo časa. Kot
bomo videli, se pri OPC-ju
kar nekajkrat srečamo z
besedo "načeloma", kajti v
praksi se izkaže, da vse le ni
tako univerzalno, kot je več-
krat prikazano na reklamnih
pamfletih.

Testni aplikaciji
Da vse skupaj ne bi ostalo le
pri teoriji, smo izvedli dve
zanimivi aplikaciji z OPC
vmesniki, ki naj potrdita ali
ovržeta resnično univerzal-
no povezljivost OPC-ja. Veči-
na programske opreme je

brezplačno na razpolago na Internetu, ali
pa jo zastopniki rade volje ponudijo. Go-
vorimo seveda o DEMO verzijah, ki imajo
običajno omejen "rok trajanja". Pri prvi
aplikaciji je bil uporabljen krmilnik ene-
ga proizvajalca, ki je bil povezan na
mrežo drugega proizvajalca, podatki se
se prenašali v računalnik preko OPC dri-
verja tretjega proizvajalca (SCADA sis-
tema), pri čemer pa je za prikaz uporab-
ljen konkurenčni SCADA sistem četrtega
proizvajalca. Uporabljen je bil krmilnik
ECL Comfort podjetja Danfoss, ki se
uporablja za regulacijo temperature v og-
revalnih sistemih in omogoča nastavitev
ogromnega števila parametrov, tipov
aplikacij, pa kup senzorjev in še kaj se
najde. Z njim je bila med drugim merjena
zunanja temperatura in  temperatura v
prostoru, brana in nastavljana je bila
želena vrednost temperature v prostoru
podnevi in ponoči, kar so tisti osnovni
parametri, ki naj bi bili dostopni tudi
daljinsko. Krmilnik (ki omogoča Lon-

Works povezavo) je bil povezan preko
mreže z računalnikom (PC kartica), ki
podpira omenjeno mrežo. LonWorks or-
ganizacije Echelon temelji na medseboj-
ni enakovredni povezavi vozlišč (node).
Najprej je seveda potrebno kartico inšta-
lirati in ustrezno konfigurirati tako, da je
komunikacija s krmilnikom uspešna, ka-
mor spada tudi vzpostavitev LonWorks
omrežja. 

Za OPC Server je bil uporabljen namens-
ki originalni ECLComfort OPC driver (ki
spada v skupino serverjev, vezanih na na-
pravo) ter za primerjavo tudi EasyLon
OPC Driver (iz skupine splošnih Lon-
Works serverjev). Povemo lahko, da je
EasyLon OPC Driver tehnično enostaven
za uporabo saj po zagonu avtomatsko po-
išče mrežo oziroma povezavo ter vse na-
prave, ki so nanjo priključene. Po kliku
na izbrano napravo so na voljo tudi vse
možne spremenljivke, ki so lahko opazo-
vane (monitoring) že kar v OPC Server-
ju. Vendar ni nujno, da je tehnično eno-
stavnejša varianta tudi finančno najugod-
nejša. 

Zato pa je bilo potrebno v Danfossovem
OPC Serverju ročno nastaviti vse para-
metre želenih spremenljivk, kot so naslo-
vi naprav (adresse), določitev kanala in
tip spremenljivk. Vse to lahko povzroča
nekaj preglavic, vsaj dokler nismo z OPC-
jem "domači" in se po zagonu OPC Ser-
verja prikaže sporočilo, da je pri prenosu
"data quality good". Po drugi strani pa se
pozna, da so ECL driver pisali ljudje iz
hiše proizvajalca, zato ponuja več mož-
nosti. V mislih imamo predvsem dostope
do nekaterih bolj "skritih" parametrov
krmilnika.

Tako so podatki dostavljeni  na OPC plat-
formo. Zatem je potrebno izvesti še pove-
zavo iz OPC platforme v SCADA sistem in
nazaj. Kot SCADA sistem je bil uporab-

ljen program InTouch proizva-
jalca Wonderware ter za OPC
Client program OPCLink iste-
ga podjetja. OPCLink ima na-
logo, da poveže skupaj OPC
Server, oziroma podatke iz kr-
milnika ter nadzorni sistem -
SCADO. V OPCLinku smo de-
finirali povezavo z OPC Ser-
verjem, program pa se je akti-
viral s preklopom v monito-
ring način v InTouch progra-
mu, kjer je bil izdelan prikaz. S

OPC klienti različnih proizvajalcev
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funkcijo OPC Browser je bilo enostavno
ustvariti povezave, lahko pa bi bile ustva-
rjene tudi ročno. Grafični prikazi so bili
povezani s spremenljivkami preko tagov,
program je bil shranjen v obliki datoteke
ter nato preklopljen v monitoring način.
Na monitorju se je pokazala vrednost
temperatur, ki so se lahko tudi spreme-
nile in vpisovale v krmilnik. Komuni-
kacija je torej delovala obojestransko, to-
rej je bil cilj testiranja dosežen.

Enaka aplikacija je bila izvedena tudi s
programskim paketom iFIX. Ugotovlje-
no je bilo, da je sama konfiguracija pote-
kala enostavno in hitro, kar je bilo
pričakovano saj je bil uporabljen driver
ECL Comfort OPC napisan prav za
uporabo z iFIX. Torej v to že od samega
začetka nismo dvomili. Pomembno pa je,
da sta izvedljivi obe opciji, kar prinese
več možnosti izbire. Na tem mestu naj
omenimo, da nekateri OPC driverji niso
"stand alone", kar pomeni, da ne delujejo
brez določenega SCADA sistema, kar
zopet ponuja vsiljeno rešitev.

Pri drugi aplikaciji smo realizirali prenos
"real-time" podatkov v Matlab iz klasične-
ga industrijskega krmilnika. Programska
paketa Matlab in Simulink sta skupaj
namreč zelo močno matematično orod-
je, ki omogočata boljšo matematično ob-
delavo podatkov kot katerikoli SCADA
sistem. Zato je smiselno, da se med sabo
povežeta, če so potrebni v ozadju zahtev-
nejši matematični izračuni. Uporabili
smo Siemensov krmilnik S7-400, ki omo-
goča komunikacijo preko MPI ter s Profi-
bus. Hoteli smo doseči branje in vpiso-
vanje realnih on-line podatkov iz krmil-
nika v Matlab ter obratno. Povezava z ra-
čunalnikom je potekala preko MPI pove-
zave (MPI/RS232 vmesnik) na COM
vhod, ki je omejena na hitrost 19.200
bps. Z uporabo Profibusa je hitrost kom-
unikacije do 10 Mbit/s. Uporabljen OPC
S7 KEPServerEX, v katerem je bilo naj-
prej potrebno določiti napravo s katero
se bo komuniciralo, kanal in poiskati ozi-
roma vpisati naslove (adrese) želenih
spremenljivk. Tudi tu je možno preklopi-
ti v monitoring način in tako že v tej fazi
preveriti, če povezava sploh deluje. Po-
datki so bili tako spravljeni na OPC plat-
formo.
Za vmesnik "navzgor" je bil uporabljen
program OPC Client for Matlab, ki je spo-
soben iz OPC platforme zajemati in vra-
čati podatke Matlabu v realnem času (go-

vorimo o realnem času, primerljivem s
SCADA sistemi). Za konfiguracijo tega
programa je bilo potrebno vpisati ukaze
v samem komandnem oknu Matlaba. Po-
tem se je v Matlabu pognal program Si-
mulink ter se je preko blokov, ki so pred-
stavljali aplikacijo, bralo, vpisovalo in
nadzorovalo želene spremenljivke v kr-
milniku. Omenimo še, da so podatki pre-
ko istega vmesnika lahko prenešeni tudi
v Microsoft Excel.

Zaključek
OPC se vedno bolj uveljavlja na trgu med
kupci in med proizvajalci, kljub temu, da
je na trgu šele nekaj let. Razvoj OPC-ja,
kot smo omenili, ne bo samo pripomogel
k večji izbiri in konkurenčnosti, pač pa
tudi k vedno večji uporabnosti in
funkcionalnosti sistemov v vsakdanji
rabi v industriji. Vendar malce previdno-
sti le ne škoduje, saj ni nujno da sta dva
OPC-ja že po definiciji "Plug'n'Play" kom-
patibilna, saj se le-ti lahko v marsičem
razlikujejo:

podpirajo različne verzije (1.0, 2.0),
so zaprtega tipa, kar pomeni da  pod-
pirajo samo SCADA sistem določene-
ga proizvajalca,
eni so enostavnejši, drugi bolj kompli-
cirani itd.

Vendar, kot  že rečeno, OPC je realnost v
odprtih sistemih avtomatizacije - takih
pa si vsi želimo, mar ne? Pokazali smo, da
se da z nekoliko truda izdelati tudi aplika-
cije, ki so bile do nedavnega izjemno tež-
ko izvedljive. 

Pri avtomatizaciji proizvodnje pomeni
odločitev za OPC ne samo trenutno
prednost zaradi primerljivosti različnih
ponudb izvajalcev, ampak tudi - ali pa
predvsem, odprtost sistema za nadaljno
širitev, saj so enkrat zajeti realni podatki
resnično na voljo ostalim programom
brez morebitnih posegov v sistem.
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iDownTime - orodje za analizo
zastojev na proizvodnih linijah

prašajte se, kolikokrat v zadnjem mesecu ste imeli zastoj
na liniji? Koliko denarja ste izgubili lani zaradi okvar na
strojih in zastojev na linijah? Kateri so glavni razlogi za
zastoje na linijah? Za koliko bi se lahko povečal vaš

dobiček, če bi zmanjšali zastoje na linijah za samo 10 %?
Z Intellution-ovim iDownTime-om so te informacije neprestano na
voljo vsakomur v podjetju, ki te informacije potrebuje.

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

V

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - iDownTime

Kaj je iDownTime?
iDownTime je komponenta, ki sodi v
družino programov Intellution Dynami-
cs. Namenjena je sledenju in analizi zas-
tojev na linijah, ki so pod nadzorom SCA-
DA sistema. Ker so linije praviloma zelo
kompleksne, sestavljene iz več strojev in
transportnih trakov, je možnih dogod-
kov, ki lahko povzročijo zastoj, zelo ve-
liko. Še več je možnih vzrokov, ki pripel-
jejo do takšnih dogodkov. Nekateri vzro-
ki so načrtovani (na primer vzdrževalski
posegi), drugi so posledica okvar. Zado-

stuje že, da je v okvari en sam element
(tipalo na stroju) in lahko se ustavi celot-
na linija. Matrika korelacij med vzroki za
nastanek dogodkov, ki pripeljejo do zas-
tojev in zastoji, ki so se na liniji zgodili, je
preobsežna za ročno obdelavo, zato je in-
formacijska podpora pri takšnih analizah
zelo dobrodošla. Ni pomembno samo to,
da se opravi analiza, ampak tudi, da so
podatki na voljo takoj in vsakomur, ki te
podatke potrebuje. iDownTime nudi opi-
sano podporo v realnem času.

Dostop do kritičnih podatkov 
o zastojih

iDownTime skrbi za zajem in organizi-
ranje podatkov o zastojih na opremi in li-
nijah, tako da so ti podatki na voljo za

analize, poročila in nadaljno uporabo v
drugih sistemih (na primer informacijski
sistem ERP). Ena od poglavitnih lastnos-
ti iDownTime-a je, da dogodke, ki so na-
stali pred, med in po zastoju organizira
in kategorizira ter izvaja avtomatsko po-
ročanje o teh dogodkih. iDownTime zah-
teva prednastavitev logike zastojev. To
pomeni, da je potrebno vnaprej definira-
ti mejne vrednosti parametrov, ki jih na
proizvodni liniji spremlja SCADA sistem.
Iz vrednosti teh parametrov nato iDown-
Time po prednastavljeni logiki ugotovi,
če linija deluje ali ne in če ne, za kakšno
vrsto zastoja gre. 
Možno je nastaviti tudi poljubno kombi-
nacijo vrednosti parametrov, ki jih na
proizvodni liniji spremlja SCADA sistem
(lahko napišemo celo svoj program),
iDownTime pa nato iz te kombinacije
ugotovi, v kakšnem stanju je linija (delo-
vanje/zastoj) in za kakšno vrsto zastoja
gre. Za določene zastoje je mogoče s po-
močjo logike zastojev določiti potrebne
korektivne ukrepe, ki jih je potrebno iz-
vesti ob zastoju. Za-
stoj običajno opiše-
mo z naslednjimi
podatki: oznaka na-
pake, trajanje in
lokacija (stroj/op-
rema, ki je povzro-
čila zastoj). S pomo-
čjo prednastavljene
logike zastojev v
iDownTime-u lah-
ko sledimo tudi na-
ravi zastoja (načrto-
van/začrtovan zas-
toj, mehanski/elek-
trični) ali vključi-
mo korektivni uk-

rep, ki je potreben pri določeni vrsti zas-
toja, in podobno. Ko so ti podatki zbrani,
jih zlahka prikažemo s predpripravlje-
nimi poročili ali lastnimi poročili, ki jih
preprosto izdelamo v Microsoft Excelu.

Komponente iDownTime-a
iFix v2.21 ali v2.5: celotna iDownTime
aplikacija se izdela in upravlja na de-
lovni površini Workspace, vključno s
konfiguracijo sistema, izdelavo zaslo-
na, pregledovanjem poročil, konfigu-
riranjem sistema poročanja, admini-
striranjem iDownTime sistema in dru-
gim.
iDownTime strežnik: zaznava in shra-
njuje vse dogodke povezane z zastoji
in skrbi za komunikacijo med odje-
malcem in podatkovnimi bazami.
iDownTime odjemalec: omogoča pre-
gledovanje in spreminjanje podatkov,
povezanih z zastoji
iFIX Advanced Historian: shranjuje
procesne podatke in zagotavlja osno-
vo za delovanje iDownTime sistema
Excel Add-in: orodje za izdelavo last-
nih poročil
MS SQL 7.0 (Run-time verzija): baza
dogodkov, povezanih z zastoji.

Demo aplikacija za generiranje zastojev

na liniji, ki jo nadziramo z iDownTime

iDownTime je zelo zmogljivo orodje za

analizo zastojev in njihovo preprečevanje

Tok podatkov pri delovanju iDownTime-a
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AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA 
S ČRTNO KODO -

TISKANJE ČRTNIH KOD
okratno nadaljevanje našega niza člankov o črtni kodi
bomo posvetili tiskanju grafičnih simbolov. Ugotovili smo
že, da so področja uporabe črtne kode zelo različna, z
njimi pa so povezane tudi metode, ki jih za tiskanje

uporabljamo. Če gre za proizvode, ki jih izdelujemo v velikih seri-
jah, potem lahko črtno kodo neposredno na proizvod odtisnemo
kar med procesom izdelave ali pa ga odtisnemo na embalažo, v
katero bomo proizvod pred prodajo zapakirali. 

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

T

Tok podatkov pri delovanju
iDownTime-a

Ko Historian zabeleži podatek iz iFIX-ove
procesne baze, za katerega glede na
prednastavitev ugotovi, da je pomemben
za iDownTime, pošlje ta podatek asin-
hrono v iDownTime. Tam se podatek ob-
dela po prednastavljeni logiki zastojev.
Razčlenijo se dogodki, ki so pripeljali do
zastoja, in se skupaj z ostalimi informaci-
jami vezanimi na zastoj shranijo v arhiv
dogodkov (MS SQL 7.0 baza podatkov). 
Primer: Blok "Status_Stroja" je spremenil
vrednost iz 0 na 5. Historian shrani vred-
nost in prenese sporočilo o spremembi
trenutne vrednosti bloka "Status_Stroja"
iz 0 na 5 v iDownTime. Ta glede na pred-
nastavitev logike zastojev iz vrednosti
bloka ugotovi dogodek, ki je zastoj po-
vzročil (npr. okvara tipala na tekočem
traku 2) ter ga skupaj z informacijami
(čas trajanja zastoja, kateri stroj je v okva-
ri, narava zastoja, morebitni korektivni
ukrep,…) shrani v arhiv dogodkov. Pri
analizi zastoja se naredi korelacija med
omenjenimi informacijami in procesni-
mi podatki, ki so nastali sočasno (pred,
med in po zastoju). Tako je mogoče zlah-
ka ugotoviti vse vplivne veličine, ki so
pripeljale do zastoja.

Povzetek ključnih lastnosti
iDownTime-a

Zaznava dogodke, ki pripeljejo do
zastojev, in z njihovo analizo omo-
goča preprečevati možnosti za po-
novitve takšnih dogodkov.
Organizira in razvršča dogodke, ki
pripeljejo do zastojev.
Omogoča odkrivanje problemati-
čnih mest v proizvodnji (oprema na
liniji, ki povzroča največ zastojev).
Natančno sledi časom delovanja in
zastojev na liniji ter izvaja njihovo
sprotno analizo.
Omogoča izdelavo poročil ob do-
godkih (zahteva za izpis, ob zasto-
ju,...) ali periodično (ob koncu izme-
ne, vsako jutro, vsak teden, vsak
mesec, ...).
Omogoča uporabo že vgrajenih po-
ročil ter podpira izdelavo lastnih po-
ročil s pomočjo Microsoft Excela.
Postavitev sistema je preprosta in ne
zahteva programiranja.
Sodi med komponente družine Inte-
llution Dynamics.
Popolnoma integriran s programsko
opremo iFIX HMI/SCADA.

A

Kot zgled za prvi način si lahko ogleda-
mo časnik DELO, ki je označen z EAN-13
črtno kodo z naslednjo vsebino - 9770-
350752065. To črtno kodo na časopisni
papir v tiskarni odtisnejo hkrati z ostalo
vsebino. Pogosto simbola črtne kode se-
veda ne moremo odtisniti neposredno
na proizvod (prehrana, tekočine itd), za-
to ga odtisnemo na ustrezno embalažo.
Sola ledeni čaj z okusom breskve ima na
plastenko, ki vsebuje 1,5 l te pijače, prile-
pljeno nalepko s črtno kodo 3838999-
151390. Ta črtna koda seveda velja le za
to embalažo oziroma količino te pijače;
druge velikosti pakiranja iste pijače so
označene s črtno kodo z drugo vsebino. 

Za oba zgornja primera pa velja, da sim-
bole črtne kode tiskajo v zelo velikih seri-
jah, kar je rešeno z ustreznimi tiskarski-
mi stroji in mi v to področje v okviru tega
sestavka ne bomo posegali. Ogledali si
bomo situacije, kjer za tiskanje črtne ko-
de uporabljamo bolj ali manj standardno
računalniško opremo, ki je v teh časih
postala nepogrešljiv sestavni del opreme
različnih pisarn in proizvodnih prosto-
rov. Za tak način tiskanja, ki ga pogosto
imenujemo sprotno tiskanje, se odloči-
mo predvsem v primerih, ko je potrebno
črtno kodo z ustrezno vsebino natisniti
hitro in brez daljših predhodnih priprav,
ko so zapisane vsebine zelo različne, ko
vsebine ne moremo predvideti v naprej
(odvisna je na primer od rezultata proiz-
vodnega procesa, točnega časa, ...) in po-
dobno.

Hiter razvoj računalnikov je vplival tudi
na razvoj različnih tiskalnikov. Za tiska-
nje črtne kode velja, da jo lahko natisne-
mo s katerimkoli tipom tiskalnikov, ki jih

uporabljamo pri delu z osebnimi raču-
nalniki. Mi se bomo nekoliko podrobne-
je seznanili z matričnimi, laserskimi in
termalnimi tiskalniki. Za nekatere aplika-
cije so bolj primerni eni, za druge pa dru-
gi. V odvisnosti od naših zahtev izbere-
mo rešitev, ki nam najbolj ustreza.  

MATRIČNI IGLIČNI TISKALNIKI
To so bili prvi tiskalniki, ki so se v veli-
kem številu uveljavili za sprotno tiskanje
črtne kode. Sposobni programerji so jih
lahko krmilili tako, da so odtisnjene pike
lahko postavljali kamorkoli in tako so
seveda lahko natisnili tudi ustrezne sim-
bole črtne kode. Z razvojem specialne
programske opreme za tiskanje črtne ko-
de s takšnimi tiskalniki se je delo progra-
merjem in tudi bolj navadnim uporab-
nikom računalnikov poenostavilo. Pri
teh tiskalnikih ločujemo glede na števil
iglic v njihovi tiskalni glavi  v glavnem
dva tipa: 9-iglične in 24-iglične. Od veli-
kosti iglic je odvisna najmanjša dimenzi-
ja modula X (o tem, kaj pomeni "modul
črtne kode", smo govorili v uvodnem
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članku), ki jo z njim lahko odtisnemo in
se nahaja nekje med 0,3 mm in 0,5 mm.
To seveda pomeni, da črtnih kod z zelo
veliko gostoto zapisa z igličnimi tiskalni-
ki ne moremo natisniti. Kot lahko vidite
na spodnji povečani sliki odtisa črtne
kode z igličnim tiskalnikom, so črtice ses-
tavljene iz posameznih okroglih pikic,
zaradi česar so robovi črtic nekako
nazobčani, pa tudi znotraj širših črtic
lahko zaradi narave tiskanja dobimo
manjše površine, ki so brez odtisa.

Slika 1

Pri tiskanju črtnih kod z igličnimi tiskal-
niki moramo zelo paziti na kvaliteto tra-
ku za tiskanje. Ker se pri vsakem preho-
du preko tiskalne glave del barvila iz tra-
ku prenese na papir, se po določenem
času zaradi izrabe traku kontrast natis-
njene črtne kode zmanjša. Če je kontrast
črtne kode premajhen, se lahko celo zgo-
di, da je čitalnik kasneje ne bo uspel pre-
brati.
Da bi dobili čimbolj kvaliteten odtis
črtne kode, tiskajo ti tiskalniki kodo v
grafičnem načinu delovanja ali pri naj-
manjši hitrosti tiskanja. Takšen način
dela povzoroča, da je tiskanje črtnih kod
s temi tiskalniki počasno. Na drugi strani
pa je res, da so to edini tiskalniki, ki
omogočajo tiskanje v kopijah. Kadar pri
delu uporabljamo takšno rešitev, mora-
mo kopije razporediti tako, da prvo stran
dodelimo tja, kjer odtisnjeno črtno kodo
kasneje čitamo s čitalnikom, saj je na njej
odtis najkvalitetnejši.

LASERSKI TISKALNIKI
Z osebnimi računalniki in laserskimi tis-
kalniki lahko dandanes natisnemo v gra-
fičnem pogledu zelo lepe izdelke, za kar
dokaz najdemo tudi v zelo hitrem razvo-
ju namiznega računalništva. Kar sama od
sebe se torej ponuja tudi možnost za
uporabo te kombinacije za tiskanje črt-
nih kod. Dejansko lahko s primerno pro-
gramsko opremo natisnemo simbole
črtne kode z zelo dobrim kontrastom in
razmeroma veliko gostoto zapisa: s tiskal-

nikom, ki ima ločljivost le 200 dpi (kar
pri sodobnih laserskih tiskalnikih ni nič
posebnega), lahko tiskamo črtne kode z
modulom X širine 0,125 mm. Če nam to
ni dovolj, lahko uporabimo tiskalnik s še
večjo gostoto zapisa. Z laserskimi tiskal-
niki najpogosteje tiskamo na običajne lis-
te formata A4. Kadar pa želimo z njimi
tiskati nalepke, lahko uporabimo pose-
bej pripravljene liste formata A4, na kate-
rih imamo že narezane nalepke. Izbira-
mo lahko med večjim številom različnih
formatov teh nalepk. Slabost tega načina
tiskanja je, da porabimo cel list papirja
tudi tedaj, ko potrebujemo manj nalepk s
črtno kodo, kot jih je na enem listu. Na
sliki 2 so prikazani nekateri tipični for-
mati nalepk nemškega proizvajalca Zwe-
ckform, ki je pri nas široko uveljavljen. 
Potrebno je poudariti, da je pri tem
načinu tiskanja zelo pomembno, da upo-
rabljamo le kvalitetno izdelane nalepke,
ki se med tiskanjem ne odlepijo od nosil-
nega papirja. Odlepljene nalepke nam-
reč lahko močno poškodujejo boben tis-
kalnika, kar povzroči razmeroma velike
stroške popravila.

TERMALNI TISKALNIKI
Termalni tiskalniki na splošno niso tako
močno razširjeni kot iglični ali laserski,
so pa za tiskanje na nalepke zelo primer-
ni. Po svoji zgradbi so precej preprosti,
saj je mehanizem za pomikanje papirja
njihov edini gibljivi sestavni del. Njihovo
delovanje je tudi zelo tiho, kar je lepa
prednost pred igličnimi tiskalniki, kadar
nalepke tiskamo v svoji pisarni. 
Za tiskanje uporabljamo nalepke, ki ima-
jo površino premazano s snovjo, ki pod
vplivom toplote potemni. Pri tem gre za
kemični proces, katerega hitrost je odvis-
na od temperature: višja kot je, hitrejši je
proces. Pri temperaturah, ki so nižje od
60°C, lahko traja do 5 let, da papir potem-
ni, pri temperaturah nad 200°C pa se ke-
mična reakcija izvede v nekaj milisekun-
dah. Tiskanje poteka tako, da nalepke dr-
sijo preko tiskalne glave, ki ima preko
svoje celotne širine enega ob drugem
razporejene drobne grelne elemente, ki
jih krmili elektronika tiskalnika in ustre-
zno segreva v kratkih časovnih impulzih.
Pri vsakem segretem elementu dobimo
na nalepki temen odtis, ki ima obliko te-
ga elementa. S krmiljenjem posameznih
grelnih elementov in pomikanjem nalep-
ke preko tiskalne glave naredimo odtis,
kakršnega želimo. Ker imajo grelni ele-
menti obliko majhnega kvadratka, lahko
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s temi tiskalniki natisnemo zelo lepe sim-
bole črtne kode, ki imajo gladke robove
črtic. Zaradi drsenja papirja preko tiskal-
ne glave, prihaja pri slednji do obrabe in
po določenem času uporabe jo je potreb-
no zamenjati z novo. Običajna življenska
doba teh tiskalnih glav je nekje med 30
in 50 km potiskanega papirja.
Dobra lastnost teh tiskalnikov je tudi veli-
ka hitrost tiskanja. Običajno pomikamo
nalepke preko tiskalne glave s hitrostjo
od 5 do 15 cm/s, nekateri tiskalniki pa
omogočajo tudi tiskanje s hitrostjo 30
cm/s. Pri teh večjih hitrostih moramo
seveda uporabljati poseben toplotni
papir. Pogosto lahko z izbiro optimalne
hitrosti vplivamo na kvaliteto tiskanja.
Pomanjkljivost termalnega tiskanja je ta,
da potiskanih nalepk ne smemo izpo-
stavljati povišanim temperaturam, ki pre-
segajo 60°C ali pa jih izpostavljati daljše-
mu osvetljevanju z ultravijoličnimi žarki
(na primer več dni na neposredni sončni
svetlobi), ker potemnijo in lahko zaradi
tega izgubimo natisnjeno informacijo.

TISKALNIKI S TERMALNIM 
PRENOSOM

Ta tip tiskalnikov je zelo podoben zgoraj
predstavljenim termalnim tiskalnikom,
ki jih, mimogrede, včasih imenujemo tu-
di direktni termalni tiskalniki. Pri tiskal-
nikih s termalnim prenosom nimamo di-

rektnega stika med tiskalno glavo in nale-
pkami, temveč se vmes nahaja še poseb-
na folija za tiskanje, ki se v obliki traku
hkrati z nalepkami pomika preko glave.
Ob segrevanju tiskalne glave se barvilo,
ki je nanešeno na folijo, sprosti in prene-
se na nalepko. Odtis, ki ga dobimo na na-
lepki, je zelo stabilen in neodvisen od
temperature okolja ali osvetljevanja z ul-
travijolično svetlobo. Poleg tiskanja na
običajen papir, ki je brez toplotnega pre-
maza, lahko s temi tiskalniki tiskamo tudi
na nalepke iz drugih materialov kot so
polietilen ali poliester, paziti moramo le
na to, da glede na material nalepke izber-
emo ustrezno folijo za tiskanje. Oprijem-
ljivost barvil v foliji namreč ni enaka za
vse materiale in vedno moramo uporab-
ljati prave kombinacije. Sicer pa je za
vsak tip folije določeno, za katere mate-
riale je namenjena, tako, da izbirati med
njimi ni težko.
Poleg zgoraj predstavljenih prednosti
imajo tiskalniki s termalnim prenosom
tudi daljšo življensko dobo glave za tiska-
nje, saj je ta pred obrabo zaradi drsenja
papirja preko nje zaščitena z vmesno foli-
jo, ki je mehkejša. Slaba stran uporabe
teh tiskalnikov pa je, da moramo kot re-
produkcijski material poleg nalepk na-
bavljati še folijo za tiskanje. Ta folija je
običajno namenjena le za enkratno upo-
rabo in ker preko glave drsi z enako hi-

trostjo kot nalepke,
lahko iz tega določi-
mo količino folije, ki
jo potrebujemo. Naj-
pogosteje uporablja-
mo folijo s črnim bar-
vilom, možno pa je
uporabljati tudi folijo
drugih barv.
Tiskalnike s termal-
nim prenosom pa lah-
ko uporabljamo tudi
kot direktne termalne
tiskalnike: folije za tis-
kanje ne vstavimo v ti-
skalnik, nalepke pa
morajo biti takšne kot
za direktne termalne
tiskalnike. 
Posebna verzija tiskal-
nikov s ter malnim
prenosom omogoča
večbarvno tiskanje.
Pri teh tiskalnikih si
na poti, po kateri po-
tujejo nalepke, ena za
drugo sledijo štiri ter-Slika 2: Tipi nalepk nemškega proizvajalca Zweckform

malne tiskalne glave, preko vsake pa je
speljana tudi folija različne barve. S kom-
biniranjem teh barv dobimo kakršenkoli
barvni odtis. Seveda pa so ti tiskalniki
precej dražji od običajnih "enobarvnih".
Tiskalniki s termalnim prenosom (enako
velja tudi za direktne termalne tiskalni-
ke) imajo vgrajene termalne glave, ki se
razlikujejo po ločljivosti. Na milimeter
dolžine imajo lahko 6, 8, 12 ali celo več
grelnih elementov. Z velikostjo posamez-
nega grelnega elementa je določena tudi
najmanjša debelina modula X črtne ko-
de. Širši moduli so potem določeni kot
celoštevilski mnogokratniki tega najožje-
ga modula. Pri tiskalniku, ki na primer
uporablja glavo za tiskanje z ločljivostjo 8
elementov/mm (oziroma 8 pik/mm kot
tudi pogosto rečemo),  je širina najman-
jšega modula X enaka 0,125 mm, nasled-
nja možna širina je 0,250 mm, sledi 0,375
mm, itd.

KAKOVOST TISKANJA
Čeprav je tehnika črtne kode kot ena od
metod avtomatskega identificiranja tako
uspešna in razširjena prav zaradi enos-
tavnosti, s katero lahko izdelamo grafi-
čne simbole črtne kode, moramo ven-
darle paziti, da pri tiskanju upoštevamo
neke minimalne zahteve glede kvalitete,
ki so predvidene s standardi. Te zahteve
določajo, kolikšna so lahko odstopanja
oziroma tolerance dimenzij posameznih
črtic, kako velika so lahko nepotiskana
področja znotraj črtic (ali pa zaradi
nenatančnosti tiskalnikov naključno
potiskana področja znotraj presledkov
med črticami ali na svetlih površinah
pred prvo črtico in za zadnjo črtico črtne
kode), kolikšen mora biti kontrast črtne
kode t.j. razlika med reflektivnostjo črtic
in presledkov med njimi (seveda gledano
pri valovni dolžini svetlobe, ki jo
uporabljajo čitalniki črtne kode). Zgor-
nje zahteve so določene s standardi za
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Funkcije in lastnosti sistema PCS7
Sistem PCS7 temelji na Windows NT
tehnologiji in predstavlja integriran sis-
tem za avtomatizacijo zveznih, diskretnih
in šaržnih industrijskih procesov. Glavne
prednosti tega sistema ležijo v skupni
osnovi oz. temeljih in modularnih nad-
gradnjah. Implementacija takega sistema
je zato fleksibilna saj vsebuje skupni
temelj za vse vrste industrijskih pro-
cesov, z uporabo dodatnih modulov pa
se realizirajo rešitve za industrijske pro-
cese s specialnimi zahtevami.
Pomembene lastnosti in sestavine sis-
tema so možnost nadgradnje in vmesnik
na višje nivoje vodenja (SAP/R3), delitev
na inženirski sistem (Engineering Sys-
tem) in operaterske postaje (Operator
Station oz. vmesnik človek-stroj, ki ga
predstavlja SCADA - WinCC) ter sistem
avtomatizacije (Automation System oz.
visoko zmogljivi krmilniki serije S7-400),
komunikacija s sistemom avtomatizacije
preko široko uporabljanih komunikaci-
jskih protokolov (Profibus DP, Industrial
Ethernet) in povezava s procesom preko
distribuiranih vhodno/izhodnih enot
(ET200M) ter področnih naprav (Field
Devices).

Inženirski sistem (ES)
Opredelitev osrednjega in samostojnega
inženirskega sistema omogoča centrali-

Osnovo programskega dela sistema pred-
stavlja paket Simatic Manager, v okviru
katerega je zajeto konfiguriranje in para-
metriranje strojne opreme, programiran-
je algoritmov vodenja ter konfiguriranje
nadzornega nivoja vodenja. Realizacija
algoritmov vodenja je mogoča z uporabo
bločnih diagramov za zvezno vodenje
(t.j. CFC - Continuous Function Chart) in
sekvenčnih funkcijskih diagramov (t.j.
SFC - Sequential Function Chart). Podpo-
ra nadzornega nivoja je izvedena s samo-
stojnim programskim paketom za nadzor
in vodenje procesov SIEMENS SIMATIC
WinCC, ki je integriran v celoten sistem.
Realizirani algoritmi vodenja tečejo na
visoko zmogljivih in zanesljivih proce-
sorjih družine S7-400, ki predstavljajo
osnovo strojnega dela sistema PCS7.

Primer zahtevnega in kompleksnega
industrijskega procesa z implementiran-
im sistemom za vodenje industrijskih
procesov SIEMENS SIMATIC PCS7 z Ba-
tch Flexible opcijo, predstavlja projekt
posodobitve proizvodnje titanovega dio-
ksida v Cinkarni Celje, ki bo v končnem
obsegu eden največjih sistemov vodenja
v Evropi. Tehnična plat izvedbe posodo-
bitve sistema vodenja proizvodnje TiO2
je plod sodelovanja med SIEMENS d.o.o.
in konzorcijem Tehnološka vertikala
(INEA, IJS, FE), ki ga zastopa INEA d.o.o.

posamezne tipe črtnih kod in so lahko
različne. Zaradi omejenega obsega naše-
ga članka, se v podrobnosti tukaj ne
bomo spuščali.
Ali bo čitalnik lažje ali težje prebral črtno
kodo, ni odvisno le od odstopanja posa-
meznih zgoraj predstavljenih paramet-
rov, temveč tudi od njihovih medsebo-
jnih vplivov. Da bi nekako povezal vso to
kompleksnost in izdelal merila, po kater-
ih bi lahko uspešno preverjali odtise črt-
nih kod, je ANSI (American National
Standards Institute, New York) v letu
1990 izdal publikacijo z naslovom "Gui-
deline for Bar Code Print Quality" ali po
naše "Navodilo za preverjanje kvalitete
odtisov črtnih kod". Po tem predpisu v
črtni kodi preverjamo nekoliko drugač-
ne parametre in njihove medsebojne
vplive, za kar uporabljamo posebne nap-
rave, ki jih imenujemo verifikatorji črt-
nih kod. Z verifikatorji pri določeni črtni
kodi enkrat ali večkrat izmerimo vzdolž-
ni profil odbojnosti pri izbrani valovni
dolžini svetlobe in z določeno velikostjo
svetlobne pike, pri čemer v primeru, ko
kodo vzorčimo večkrat, te vzorce enako-
merno porazdelimo po površini črtne
kode. Po določenem algoritmu verifika-
tor potem ovrednoti kvaliteto odtisa črt-
ne kode in mu dodeli nek razred. Ti raz-
redi so lahko A, B, C, D in F. Razred A je
najboljši, črtna koda, ki je ocenjena z raz-
redom F, pa za čitanje z običajnimi čital-
niki črtne kode ni primerna. Za različne
valovne dolžine ali velikosti svetlobne pi-
ke lahko dobimo različne ocene oziroma
razrede.
Preverjanje po metodi ANSI je zelo do-
bro, hkrati pa počasno in včasih pred-
stavlja praktično nerešljivo nalogo, če
moramo preveriti zelo veliko število črt-
nih kod. Ta problem je pri nekaterih
tiskalnikih rešen tako, da imajo primeren
verifikator že vgrajen in ta sproti prever-
ja ustreznost natisnjenih črtnih kod. Če
odtis kakšne kode ni pravilen, tiskalnik
takoj ponovno natisne enako nalepko,
nepravilno natisnjeno pa kot takšno
posebej označi.
Pogosto za preverjanje črtne kode nima-
mo na voljo ustreznih verifikatorjev, je
pa vseeno priporočljivo, da vsaj z običaj-
nm čitalnikom črtne kode preverimo čit-
ljivost kode in njeno vsebino. Takšno pre-
verjanje sicer ni povsem zanesljivo, vse-
eno pa je boljše kot nič. Sicer pa si bomo
čitalnike črtnih kod nekoliko podrobne-
je ogledali v naslednjem nadaljevanju na-
šega niza člankov o črtni kodi.  A

Izvedba vodenja kompleksnih
industrijskih procesov z integriran-
im sistemom SIEMENS SIMATIC PCS7

in BATCH Flexible modulom
Avtorji: Jure Lukač1, univ. dipl. inž. el.; Peter Kosin1, univ. dipl. inž. el.; mag. Matjaž 

Šubelj1, Giovanni Godena2, univ. dipl. inž. el., Vladimir Vrečko3, univ. dipl. inž.
mag Dejan Ketiš3, Dušan Mestinšek, univ. dipl. inž. el.3 

1INEA d.o.o., 2Institut Jožef Stefan, 3Cinkarna Celje d.d.

Vse večje potrebe po visoki kvaliteti in kvantiteti
izdelkov ter znižanju stroškov njihove proizvodnje
narekujejo razvoj kompleksnih in izvedbeno zah-
tevnih industrijskih procesov. Za doseganje tako
zastavljenih ciljev je nujno potrebna uporaba zane-
sljivega, fleksibilnega in integriranega sistema za
vodenje industrijskih procesov. Med sistemi, ki po-

nujajo tako rešitev je sistem za vodenje industrijskih procesov
SIEMENS SIMATIC PCS7 z modulom Batch Flexible. Sistem PCS7
omogoča razvoj rešitve za procese zvezne in sekvenčne narave,
modul Batch Flexible pa nudi dodatno rešitev za procese šaržne na-
rave.
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zirano inženirsko delo na enem računal-
niku nad katerim koli delom procesa v
okviru industrijskega objekta. S tako
definiranim inženirskim sistemom lahko
iz enega mesta upravljamo z vsemi sis-
temskimi komponentami, od operater-
skih postaj, sistemov avtomatizacije vse
do nivoja naprav. Na ta način se poveča
konsistentnost upravljanja podatkov
(podatki se za celotni industrijski objekt
upravljajo na enem mestu), vnos podat-
kov pa je enkraten ter s tem verjetnost
podvajanja podatkov manjša. Temelj in-
ženirskega sistema s skupno bazo podat-
kov Sysbase SQL Anywhere 5.0, tvori pro-
gramsko okolje imenovano SIMATIC Ma-
nager in je sestavljeno iz osnovnega inže-
nirskega paketa (STEP7), katerega dopol-
njujejo procesno orientirana orodja
(CFC, SFC, SCL, WinCC) in knjižnice
funkcijskih blokov (slika 1). 

Inženirski podatki se upravljajo kot pro-
jekt katerega ustvarimo in urejamo v
SIMATIC Managerju. Projekt upravljamo
v dveh oknih (slika 2), v gornjem oknu s
pregledom uporabljenih komponent
(Component View) in v spodnjem teh-
nološko orientiranem oknu s tehnološko
hierarhijo (Plant Hierarchy).

Slika 1:  Moduli aplikacije SIMATIC Ma-

nager

Okno s pregledom uporabljenih kompo-

nent ustreza programu STEP7. V okviru
programa STEP7 upravljamo projekt in
sistemsko konfiguracijo projekta, konfig-
uriramo in parametriramo strojno opre-
mo ter generiramo algoritme vodenja z
lestvičnimi diagrami (LAD), diagrami
funkcijskih blokov (FBD) in nižje nivoj-
skim jezikom STL. 

Slika 2:  Okno uporabljenih komponent

in tehnološko okno v SIMATIC Manager

Konfiguriranje strojne opreme sistema
avtomatizacije (AS) realiziramo s progra-
mom Hardware, ki teče samostojno in ga
najdemo v okviru programa STEP7. Kon-
figuriranje opreme opravimo z vgrajen-
im katalogom opreme, v katerem izbra-
no strojno opremo prenesemo v okno s
konfiguracijo strojne opreme (Hardware
Configuration). 

Konfiguriranje mreže vodene s krmil-
nikom poteka na enak način, tako da
izbrane V/I enote (ET200M) ali podro-
čne naprave izberemo iz kataloga naprav
in jih vnesemo na Profibus DP vodilo, ki
je pripeto h krmilniku (slika 3). Para-
metriranje V/I enot poteka programsko,
tako da ni potrebe po fizičnem posegu v
naprave (npr. nastavljanje ''Jumperjev'').

21. maja letos je podjetje
Tipteh v hotelu LEV In-

tercontinental  pripravilo
roadshow, na katerem so
se skupaj s strokovnjaki
podjetja Hirschmann
predstavili povabljenim
obiskovalcem, predvsem
pa predstavili svoje tre-

nutno najzanimivejše in
najnovejše programe. Ta-

ko so predstavljeni
izdelki za prenos
slike preko Ether-
net omrežij, kot tudi
industrijske Ether-
net rešitve, ki jih nu-
di družina izdelkov
"Rail Family". Med-

tem, ko smo o družini
MACH-3000 že nekaj
napisali, pa boste v nsled-
nji številki našli nekaj o
Hirschmannovih  izdelk-
ih za prenos slike po Eth-
ernet omrežjih. Sam sem

se prvič seznanil s Hi-
Vision 5.1 sistemom za
nadzor in upravljanje
VLAN omrežij. 
Tisti, ki ste predstavitev
zamudili, se lahko pozani-
mate pri podjetju TIPTEH
d.o.o. (www.tipteh.si).

TIPTEH - HIRSCHMANN Roadshow 2001 v Ljubljani
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Pomembno dopolnilo k programu STEP-
7 v okviru programa SIMATIC Manager
je tehnološki pogled na projekt. Tehno-
loški pogled na projekt ustreza oknu s
tehnološko hierarhijo, v okviru katerega
zgradimo strukturo projekta, ki ustreza
dejanski hierarhični strukturi v projekti-
ranem industrijskem procesu. Strukturo
projekta zgradimo s kontejnerji, ki imajo
analogen pomen kot mape na trdem
disku osebnega računalnika. V te kontej-
nerje lahko vnesemo nove kontejnerje,
slike nadzornega sistema, poročila, lest-
vične diagrame in zvezne, funkcijske dia-
grame (CFC) ter sekvenčne funkcijske
diagrame (SFC). S tako procesno orienti-
ranimi orodji lahko zelo enostavno in pr-
egledno generiramo algoritme vodenja.

Zvezni funkcijski diagrami nudijo pregle-
den in enostaven način generiranja algo-
ritmov vodenja. Diagram je sestavljen iz
šest strani kamor vnašamo funkcijske
bloke (slika 4). 

Slika 4:  Izgled aplikacije CFC in zvezne-

ga funkcijskega diagrama

Bloke, ki pripadajo različnim diagramom
povezujemo enako kot če bi pripadali
enemu. Ustrezno povezani funkcijski
bloki tvorijo zvezno orientiran algoritem
vodenja. Bloke vnašamo iz knjižnice fun-

kcijskih blokov, ki
je razdeljena v tri
dele: 

Knjižnica osno-
vnih blokov, s ka-
terimi generira-
mo odločitveno
logiko, vmesnike
na nadzorni nivo,
itn. 

Knjižnica teh-
noloških blokov.
Tehnološki bloki
so vmesnik za teh-
nološke entitete,
ki se pojavljajo v
procesni industri-
ji (motorji, ventili,

regulatorji, …). 
Knjižnica blokov področnih naprav.
Ti bloki predstavljajo vmesnik z inteli-
gentnimi področnimi napravami (fre-
kvenčni pretvorniki, zunanji regula-
torji, …), ki so priključene na Profibus
DP mrežo krmilnika.

Funkcijski bloki tehnoloških entitet, po-
dročnih naprav in nekateri osnovni bloki
imajo vgrajene diagnostične funkcije in
alarmiranje ter predkonfigurirane čelne
plošče z vsemi informacijami, ki jih pri-
kažemo na nadzornem nivoju. Vsi bloki,
ki se pojavljajo tudi v šaržnih procesih
(motor, ventil, …) so opremljeni z vhodi
in izhodi (npr. zasedenost šarže, identi-
fikacijska št. šarže, …), ki so namenjeni
vodenju šaržnih procesov.
Za generiranje algoritmov vodenja pro-
cesov ali delov procesa sekvenčne nara-
ve, uporabljamo program SFC, ki je bil
izdelan v skladu s priporočili standarda
IEC1131. S programom SFC, tvorimo sek-
venčne funkcijske diagrame (slika 5), ki
so sestavljeni iz korakov (Steps), katerim
obvezno sledijo prehodi (Transitions).

Slika 5:  Izgled aplikacije SFC in sekven-

čni funkcijski diagram

V korakih se izvršujejo akcije vrstično, ta-
ko kot v programskih jezikih. Vsak korak
je razdeljen na tri dele: inicializacijo (ak-

cije se izvršijo samo enkrat, ob aktivira-
nju koraka), obdelavo (akcije se izvajajo
ciklično, vse dokler je korak aktiven) in
zaključek (akcije se izvršijo enkrat, ko je
pogoj za prehod iz trenutno aktivnega
koraka izpoljnjen). Prehodi so stavki v
katerih deklariramo pogoje za prehod iz
enega koraka v drugega. Prehodi in kora-
ki se vedno pojavljajo v parih, kjer pre-
hod sledi za korakom, kateremu pripada.
Akcije v korakih enostavno deklariramo
kot povezave z funkcijskimi bloki v zvez-
nih funkcijskih diagramih in tako realizi-
ramo kombinacijo sekvenčnega in zvez-
nega vodenja. Programa SFC in CFC sku-
paj tvorita močno orodje za generiranje
algoritmov vodenja za vsa področja pro-
cesne industrije.
V primeru zahteve po funkcijskih blokih,
ki jih ne uspemo najti v knjižnici blokov,
imamo na voljo programski jezik SCL
(Structured Control Language), s kate-
rim generiramo uporabniško definirane
funkcijske bloke. Sintaksa programskega
jezika SCL je zelo podobna program-
skemu jeziku PASCAL in je v skladu s
standardom IEC 1131-3. Programski jezik
vsebuje tudi prevajalnik in razhroščeval-
nik (Debugger).
Za preverjanje kosistentnosti in pravil-
nosti inženirskih podatkov vnešenih v
sistem avtomatizacije, je na voljo interak-
tivni ''on-line'' testni način delovanja pro-
gramov SFC in CFC. V testnem načinu
programa CFC lahko v realnem načinu
testiramo spremenljivke funkcijskih bl-
okov, v programu SFC pa testiramo pre-
hode in korake sekvenčnih diagramov. Z
uporabo vseh naštetih orodij generi-
ramo algoritem in osnovo za sistem vode-
nja na procesnem nivoju. 
Sistem PCS7 ima vgrajeno tudi samosto-
jno programsko okolje za nadzor in
vodenje indusrijskih sistemov (SCADA)
imenovano WinCC (slika 6). 

Slika 6:  Izgled aplikacije WinCC

Z inženirskim sistemom vse spremen-
ljivke iz nivoja naprav preslikamo na nad-
zorni nivo, kjer konfiguriramo operater-

Slika 3:  Izgled aplikacije Hardware
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sko okolje oziroma operatersko(e) posta-
jo(e). Nadzorni sistem WinCC ima vgra-
jeno podporo za komunikacijski vmes-
nik OPC in DDE povezavo z zunanjimi
aplikacijami (npr. MS Excel). Konfigu-
riranje poteka modularno, glede na vgra-
jene urejevalnike oz. module. Z grafič-
nim urejevalnikom (Graphics Editor) iz-
delamo grafično okolje, v katerem je vg-
rajena knjižnica grafičnih objektov in tu-
di podpora za OCX kontrole. V urejeval-
niku arhivov (Tag Logging) konfigurira-
mo arhive spremenljivk, trende in tabele
za prikaz v grafičnem okolju. WinCC ima
vgrajena tudi čarovnika, ki sta posebej
prilagojena za delo s sistemom PCS7.
Čarovnik za izdelavo alarmiranja (Alarm
Logging Wizard) samodejno izdela alar-
miranje, na podlagi alarmov, ki smo jih
definirali v CFC-ju oz. na procesnem ni-
voju. Čarovnik za grafično okolje (Split
Screen Wizard) samodejno postavi osno-
vo grafičnega izgleda nadzornega siste-
ma. Osnovni grafični vmesnik se tako
samodejno razdeli na tri dele: pregledno
okno (Overview Area), delovno okno
(Work Area) in okno s sistemskimi tipka-
mi (Button Area). Inženir izdela le gra-
fično podobo tehnološkega procesa oz.

osrednji del grafičnega okolja, ki bo pri-
kazano v delovem oknu celotnega grafič-
nega vmesnika, okno s sistemskimi gum-
bi in pregledno okno pa ni priporočljivo
spreminjati. Za vsako sliko v delovnem
oknu lahko z modulom Picture Tree
Manager določimo tudi hierarhično stru-
kturo slike. Hierarhično struturiranje slik
nam omogoča izločitev podrobnih infor-
macij, ki na najvišjem hierarhičnem nivo-
ju niso potrebne, ampak jih prikažemo
na nižjem nivoju. Z urejevalnikom za alar-
miranje (Alarm Logging) konfiguriramo
dodatne zahteve po alarmiranju. Za izde-
lavo poročil nam služi urejevalnik poro-
čil, kjer konfiguriramo poročila, ki se lah-
ko izpisujejo dinamično (ob proženju
alarmov, ob vsaki novi šarži, ...) ali statič-
no (seznam uporabljenih spremenljivk,
konfiguracija arhivov, konfiguracija alar-
miranja, ...) v zvezi s procesom in nadzor-
nim sistemom. Konfiguriran nadzorni
nivo sistema vodenja prenesemo na ope-
ratersko(e) postajo(e), na kateri(h) teče
kot nadzorni sistem.

Operaterska postaja (OS)
Operatersko postajo predstavlja računal-
nik na katerem teče WinCC ali operater-

ski panel, ki je povezan v mrežo kot odje-
malec strežnika na katerem teče celotna
aplikacija sistema vodenja. V primeru
manjših industrijskih aplikacij je lahko
operaterska postaja, hkrati tudi inženir-
ska postaja, s tem postane tudi potreba
po strežniku odvečna.
Uporaba operaterske postaje je omejena
glede na konfigurirane uporabnike v up-
orabniškem administratorju. Vsakemu
uporabniku se dodeli tudi stopnja avtori-
zacije, glede na katero ima omejeno delo
v okviru nadzornega sistema. Kot opcijo
je možno vgraditi tudi čitalec kartic z mi-
kročipom ter s tem povečati stopnjo var-
nosti pred nepooblaščenimi vdori v sis-
tem.
V preglednem oknu grafičnega vmesni-
ka so sistemske tipke preko katerih spre-
minjamo slike v delovnem oknu. Te tipke
bi naj ponazarjale različne podprocese v
okviru industrijskega procesa, s pomočjo
navigacijskih tipk v oknu s sistemskimi
tipkami pa spreminjamo hirarhično glo-
bino izbrane slike v delovnem oknu. V
preglednem oknu je prikazana tudi vrsti-
ca za prikaz zadnjega alarma. Preko sis-
temskih tipk lahko dostopamo do arhiva
alarmov, kreiramo trende, izpisujemo



AVTOMATIKA34 13/2001

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Izvedba vodenja  s sistemom SIMATIC PCS7 in Batch Flexible

BATCH Flexible. Modul BATCH Flexible
teče na nadzornem nivoju kot samostojni
programski paket in uporablja ločeno
bazo podatkov od sistema PCS7, ki pa je
s PCS7 kompatibilna. Pri izdelavi modula
so bila upoštevana priporočila standarda
S88.01. Modul je sestavljen iz štirih apli-
kacij, ki tečejo v okviru programa Batch
Object Manager: Recipe System (RS oz.
sistem receptov), Batch Control (BC oz.
vodenje šarž), Batch Planning (BP oz.
planiranje šarž) in Batch Data Manage-
ment (BDM oz. upravitelj podatkov šarž).
Aplikacija Recipe System služi za uprav-
ljanje in parametriranje vseh podatkov v
zvezi z recepti. Z aplikacijo kreiramo
nove in odpiramo že obstoječe recepte,
specificiramo njihove lastnosti, jih shran-
jujemo, testiramo in arhiviramo.
Batch Control (slika 7) omogoča vode-
nje, nadzor in izvrše-
vanje šarž v realnem
času oz. v "on-line"
načinu ter koordina-
cijo, iniciacijo in
nadzor faz (AF - Au-
tomation Funct i -
ons). Faze predstav-
ljajo izvrševanje šarž
(Batch Execution),
vizualizacijo in vo-
denje šarž ter vmes-
nike za operaterske
postaje.

Z aplikacijo Batch
Planning obvladuje-
mo planiranje šarž v
tabelarični obiki, izdelovanje in urejanje
delovnih nalogov ter njihovo implemen-
tacijo v šarže.
Obdelavo in shranjevanje sporočil ter iz-
merjenih vrednosti, prejetih od šarž med
njihovim delovanjem opravlja aplikacija
Batch Data Management, ki teče v ozadju

in nima uporabniš-
kega vmesnika.
Za vodenje šaržnih
procesov je potreb-
no izdelati tudi algo-
ritem vodenja na
procesnem nivoju.
Algoritem realizira-
mo z uporabo kom-
binacije programov
CFC in SFC. V prog-
ramu CFC imamo na
voljo posebne funk-
cijske bloke namen-
jene vodenju šarž-

nih procesov (Automation Functions,
Unit in Transitions).

Primer implementacije sistema
PCS7 z BATCH Flexible modulom 

v industriji
Uspešna realizacija obsežnih projektov z
kompleksnimi sistemi za vodenje pro-
cesov, zahteva sistematičen pristop k
vodenju, koordinaciji, načrtovanju in
izdelavi projekta za izvedbo. Dobro zas-
tavljen koncept dokumenta oz. projekta
za izvedbo olajša nadaljne nadgrajevanje
že postavljenega sistema za vodenje pro-
cesov ter zmanjša stroške vzdrževanja.
Glede na naravo tehnološkega procesa je
treba tudi ločiti koncept dokumentov, saj
so standardi in terminologija za šaržne,
zvezne in diskretne procese različni.
Koncept dokumenta "Specifikacija zah-

tev in funkcij ter koncept sistema voden-
ja" smo v sodelovanju razvijali INEA
d.o.o. in IJS. Pri razvoju dokumenta oz.
specifikacij za šaržne procese smo upo-
števali tudi standard ISO S88.01.

Začetna poglavja dokumenta namenjene-
ga specifikaciji šaržnih procesov pokri-
vajo: uvod, opis procesa, cilje in lastnosti
sistema vodenja ter strukturo procesa. 
Osrednji in obenem najpomembnejši del
dokumenta obsega definicijo vodenja
tehnološkega procesa, faze in opremo,
opredelitev nadzornega nivoja in kon-
cept sistema vodenja tehnološkega pro-
cesa. Dokument je zaključen z dodatki in
pojasnili. Konfiguriranje in programira-
nje sistema PCS7 je izvedla. INEA d.o.o,
vodenje in koordinacija projekta pa je
potekala v sodelovanju med INEA d.o.o.
in Cinkarno Celje.
Projekt "Posodobitev proizvodnje TiO2 v

poročila, dodajamo ali odstranjujemo
uporabnike in kličemo opcijske module
nadzornega sistema. Med opcijske mod-
ule spadajo prikaz video posnetkov iz
proizvodnje v realnem času, prikaz sek-
venčnih funkcijskih diagramov konfigu-
riranih v SFC-ju ter modul BATCH Flexi-
ble, katerega uporabljamo za vodenje
šaržnih procesov.

Sistem avtomatizacije (AS)
Sistem avtomatizacije predstavlja strojni
del opreme sistema PCS7. Osrednji del
opreme predstavlja PLK oz. CPU na
katerem teče algoritem vodenja. PCS7
teče le na določenih modelih krmilnikov
serije S7-400, in sicer:

CPU 414-2 DP
CPU 416-2 DP
CPU 417-1 DP

Vsi našteti krmilniki imajo vgrajen
Profibus DP vmesnik za komunikacijo s
procesnim nivojem oz. za priključitev
preifernih naprav. Periferne naprave
predstavljajo vmesnik med krmilnikom
in procesom. K preifernim napravam
prištevamo porazdeljene vhodno/izho-
dne enote ET200M in vse inteligentne
področne naprave, ki uporabljajo Profi-
bus DP standard za komunikacijo. Z upo-
rabo Profibus DP/PA vmesnika lahko pri-
ključimo tudi naprave, ki uporabljajo ko-
munikacijski standard Profibus PA. Stroj-
na opreme sistema PCS7 dopušča tudi
odstranjevanje oz. dodajanje strojne op-
reme (samo določeni moduli, ki morajo
biti prej konfigurirani v Hardware apli-
kaciji) med delovanjem, tako da posegi v
strojno opremo niso moteči med delo-
vanjem procesa.

Opcijski Modul BATCH Flexible
Za vodenje šaržno orientiranih industri-
jskih procesov je v okviru sistema PCS7
priporočano uporabljati opcijski modul

Slika 7:  Izgled aplikacije BATCH Control med vodenjem šarže

Slika 8:  Nadzorni nivo izvedenega projekta
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Cinkarni Celje" je preobsežen, da bi ga v
celoti obdelali, zato bomo omenili le
izvedbo posodobitve enega izmed pod-
procesov.
Priprava natrijevega titanata je šaržen
podproces. V rekcijski posodi pomeša-
mo želeno količino koncentriranega na-
trijevega hidroksida in želeno maso sus-
penzije TiO2 z znano koncentracijo. Med
mešanjem raztopino segrejemo in jo
določen čas vzdržujemo pri določeni
temperaturi. Kuhan natrijev titanat nato
vodimo v podproces alkalnega pranja.
Predmet izvedbe projekta je bil: izdelava
analiz potreb in funkcionalnih specifi-
kacij, vzpostavitev in vzdrževanje razvoj-
nega okolja  na sistemih SIMATIC PCS7,
vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega
okolja BATCH Flexible, razvoj aplikacij
vodenja, programiranje, funkcionalno
testiranje, instalacije in zagon sistemov
in šolanje kadrov.

Zaključek
Realizacija zahtevnih in obsežnih tehno-
loških procesov, je s sistemom PCS7 v
kombinaciji z ustrezno zastavljenim kon-
ceptom za izvedbo projetkov postala:
pregledna, cenejša in lažja za vzdrževan-
je. Ustrezna uporaba sistema PCS7 omo-
goča hitro in pregledno konfiguriranje
nadzornega in procesnega nivoja sistema
vodenja ter konsistentno in enkratno
vnašanje podatkov za celoten projekt
INEA d.o.o. in Inštitut Jožef Stefan tvorita
močno skupino več kot deset ljudi, ki
svoje znanje pridobiva s šolanjem v ok-
viru strokovnih tečajev SIEMENS in na
podlagi izkušenj na konkretnem projek-
tu. S tako oblikovano skupino ljudi nudi-
ta INEA d.o.o. in IJS, celovite rešitve avto-
matizacije industrijskih procesov od ele-
ktroprojektiranja, izvedbe elektroprojek-
tov, izvedbe sistema vodenja s PCS7 siste-
mom do izvedbe višjih nivojev vodenja s
PCS7 kompatibilnimi MES sistemi. 
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Članek je bil predstavljen 5. in 6. ap-
rila v Mariboru na 2. konferenci - Av-
tomatizacija v industriji in gospodars-
tvu ter je objavljen v Zborniku konfe-
rence.

A

Miti o LonWorksTM in BACnetTM

odprtih sistemih
V naslednjem članku bom predstavil razmišljanja,
ki mi jih je poslal gospod Gerry G. Hull, glede
interoperabilnosti in tekmovalnosti na trgu siste-
mov avtomatizacije zgradb. Na tem področju se že
nekaj časa bije bitka med posameznimi sistemi, ki
jim lahko rečemo lastniški, saj jih podpira samo po
eno ali malo število podjetij ter pravimi odprtimi
"interoperabilnimi" sistemi. Ta bitka je v bistvu že

v zaključni fazi, saj je odprtost že praktično premagala zaprte sis-
teme. Nekaj zadnji poizkusov, je da bi se zasejala negotovost med
načrtovalce in uporabnike odprtih sistemov glede borbe in konku-
renčnosti odprtih sistemov. Toda odprtost ni stvar sistema ampak
razmišljanja. Odprti sistemi bodo ostali odprti tako na osnovi
lastne kot tudi drugih tehologij.

Priredil: Miha Erklavec, univ. dipl. inž., (sposojen članek)

Lastniki in upravniki zgradb že dolgo ne-
strpno pričakujejo možnosti razbitja
okov posameznih proizvajalcev sistemov
za avtomatizacijo zgradb. BACnet in Lon-
Works sta dve tehnologijo oziroma pro-
tokola, ki to omogočata. Seveda niso vsi
navdušeni nad LonWorks in BACnet teh-
nologijo. Obstajajo nekateri, ki želijo
zmago enemu ali drugemu in upajo, da
bo nasprotnik nekako izginil iz tržišča.
Tako ustvarjajo zmedo in negotovost
med uporabniki na tržišču. Ta članek bi
rad pojasnil nekatere mite, ki nastajajo in
poizkusil postaviti stvari na svoje mesto.

MIT #1: Je dvoboj na smrt in samo 
eden bo ostal

Vendar temu ni tako. Ta mit išče primer-
javo in jo najde v bližnji zgodovini. Gre za
borbo med Betamax in VHS sistemom na
področju video tehnike. Toda primerjava
je nemogoča, saj sta sistema Betamax in
VHS ekskluzivna produkta in ne moreta
biti med seboj v sožitju, dočim se lahko
elementi  BACnet in LonWorks povezuje-
jo v istem omrežju. LonWorks in BACnet
sta tekmeca, to drži. Vendar imata na-
vkljub temu oba mesto v industriji in oba
imata kritično maso uporabnikov. Obsta-
ja kar nekaj proizvajalcev avtomatizacije
zgradb, ki uporabljajo v svojih elementih
hibrid LonWorks in BACnet tehnologije.
Poglejmo štiri konfiguracije na nasled-
njih slikah
Konfiguracija A je preživeto včerajšnje
načrtovanje z namenom približevanja
zahtevam in standardom industrije ne pa
jih upoštevati. Sistem je lastniški in zaprt

in bo s časom izginil ali pa bo pokril maj-
hno specifično tržno nišo kjer odprtost
in medsebojno delovanje ne bo potreb-
no.
Konfiguracija B je lahko boljša ali pa
slabša. Na nek način predstavlja sanje
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oddelkov trženja. Na ta način lahko izjavl-
jajo, da so osvojili LonWorks sistem, ki
dovoljuje uporabnikom mešanje proizvo-
dov različnih dobaviteljev. Sliši se lepo,
toda ali je to res. Uporabniki še vedno ne
morejo izrabiti prednosti odprtega sis-
tema. Se pravi, ko hoče uporabnik zame-
njati dobavitelja, ga mora v bistvu v celo-
ti, oziroma se mora uporabnik prilagodi-
ti delovni postaji prvotnega dobavitelja
ali plačati drago rekonfiguriranje siste-
ma. Torej ima prvotni dobavitelj še vedno v
roki največje škarje za svoj kos platna.

Konfiguracija C pokrije potrebe in zahte-
ve uporabnika za odprto "interoperabil-
no tehnologijo". V najboljši meri izrablja
oba odprta sistema tako BACnet kot Lon-
Works. Uporabnik ni priklenjen na dolo-
čenega dobavitelja in lahko izrabi tržne
prednosti odprtosti sistema. Med seboj
lahko meša različne elemente različnih
dobaviteljev.
Konfiguracija D je podobna konfiguraci-
ji C, le da se BACnet razširi tudi na krmil-
nike. Zakaj bi se uporabniki odločila za
konfiguracijo C ali konfiguracijo D? V
bistvu ni veliko razlogov. Vprašanje je
načrtovalcev, projektantov in dobavitel-

jev za kaj se odločijo. Mogoče za sistem C
govori več dobaviteljev in več konkurene
na področju LonWorks tehnologije, kot
je na področju BACnet tehnologije.
Torej LonWorks ne odhaja. Glavni razlog
je njegova razširjenost in podpora velike-
ga števila proizvajalcev. Poleg tega ima
tudi trenutno verjetno največje številu
uporabnikov v svetu. BACnet tudi ne od-
haja s tržišča, saj je tehnologija, ki jo pod-
pira združenje proizvajalcev in bo vedno
našla svoje uporabnike.

MIT #2 To je idila, oba sistema delu-
jeta v medsebojni harmoniji

Ne ni idila. Sistema sta konkurenčna. Se-
veda oba lovita končni cilj in to je odpr-
tosti in "interoperabilnost". Znotraj vsake
grupacije obstajajo člani, ki želijo konec
nasprotniku in verjamejo v mit #1.
Toda velika veči-
na članov Lon-
Mark in BACnet
grupacij pa si že-
li propad mita
#1 in tvorno sožitje obeh sistemov pri av-
tomatizaciji zgradb. Sodelovanje že da-
nes obstaja med obema grupama in se s
časom samo poglablja.

MIT #3 Eden je drag, drugi je 
dostopen

Po pregledu ni v bistvu nobenih razlik
med stroški uporabnika za postavitev po-
sameznega sistema. Cene elementov, ki
temeljijo na BACnet ali LonWorks siste-
mu so med seboj primerljive. Če so sedaj
nekje razlike se bodo te uravnale na dan
oddajanja ponud ali sklenitve pogodb pri
končem uporabniku. Če je cena glavni
razlog so poglavitni prihranki med izbiro
sistemov C ali D nasproti sistemoma A li
B. Tu so v igri veliki denarji.

MIT #4 Eden je zapleten, drugi je 
enostaven

No pa smo zopet tam. Veliko ljudi izgub-
lja svoj čas na dokazovanju te trditve, ker
verujejo v mit #1. LonWorks in BACnet
sta podobno kot INTERNET brskljalniki.
Zelo zapletena, če hočete vedeti kako de-
lajo in enostavna za uporabo.

MIT #5 Načrtovanje katerega koli je
nočna mora

Sigurno. Seveda če želite prisiliti, da raz-
lični proizvajalci med seboj izmenjujejo
podatke, oni pa niso za to pripravljeni
oziroma to preprečujejo. Načrtovanje ta-
kega sistema je res nočna mora in je ne-
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mogoče. Na drugi strani, če proizvajalci
podpirajo odprtost in "interoperabilno-
st", je načrtovanje enostavnejše kot je bi-
lo kadarkoli.
Iz tega članka je razvidno, da bodo v pri-
hodnosti uporabniki, tisti ki bodo imeli
največje prednosti pri uporabi teh teh-
nologij. Proizvajalci se bodo morali pri-
lagoditi zahtevam uporabnikov. Tisti, ki
se ne bo, bo izločen. Moja podpora je
popolnoma na strani odprtih sistemov
ne glede katera tehnologija je osnova
oziroma tehnologija ne sme preprečevati
odprtosti. Mislim, da nas razvoj pelje s
hitrimi koraki v poenotenje vseh omrežij
za prenos podatkov, tako poslovnih kot
tudi krmilnih omrežij. V enem od pri-
hodnjih člankov bom poskusil predstavi-
ti tudi povezavo med temi omrežji. Moje
prepričanje je, da bo najuspešnješe tisto
omrežje, ki se bo najhitreje prilagodilo in
najhitreje izkoristilo obstoječa računal-
niška omrežja.

Simatic S7-200 CPU 226XM mikroproce-
sor ima preko 40 digitalnih vhodov in iz-
hodov, ki so lahko nadgrajeni do 128 di-
gitalnih vhodov in 120 izhodov. Preko
razširitvenih modulov je moč priklopiti
analogne naprave in module za tempera-
turne meritve.  Dva ločena komunikacij-
ska vhoda ponujata simultano delovanje
naprave na dveh ločenih različnih omre-
žjih. Tako je lahko prvi komunikacijski
vhod povezan na S7-200 industrijsko om-
režje drugi pa je kot "MPI-slave" v Simatic
S7-300/400 omrežju. Alternativno je lah-
ko vsak od obeh komunikacijskih vho-
dov nastavljen kot prosto nastavljen vme-
snik, ki nadzoruje pogone, modeme ali
tiskalnike z ASCII protokolom. Z upora-
bo komunikacijskih razširitvenih modu-
lov je CPU 226XM lahko "slave" v Profi-
bus ali kot "master" v ASi mreži. Procesor
obvladuje aritmetiko s plavajočo vejico,
trigonometrične funkcije in PID regula-
cije.
SIMATIC S7-200 CPU 226MX mikro kr-
milnik je, kot je že uveljavljena praksa pri
ostalih 22x procesorjih,  poleg verzije z
24 VDC napajanjem in tranzistorskimi
izhodi na voljo tudi z 230 VAC napajan-
jem in relejskimi izhodi. Zaradi širokega
razpona napajalne napetosti od 85 do

264 VAC je uporaben širom sveta. Upo-
rabnik lahko nastavlja in programira no-
vo procesno enoto na enak način kot
ostale procesorje družine S7-200, to je s
pogramskim orodjem Step7-Micro/Win.
Pri tem lahko izbira med pisanjem lestvi-
čnega diagrama, tekstovnega programi-
ranja in uporabo funkcijskih blokov.
Projekti tečejo vzporedno. "Drag-and-
drop" funkcije skupaj z uporabo tipkov-
nice in miške, rezanjem, kopiranjem ter
lepljenjem poenostavijo izdelavo progra-
ma.  Step7 Micro/Win ponuja razširjene
funkcije iskanja in zamenjav ter več mož-
nosti tiskanja. Informativna simbolična
preglednica ponazarja posamezno indus-
trijsko omrežje. Step7 MicroWin V3.1
omogoča urejanje programov za CPU
226XM tudi med samim delovanjem
krmilnika. AA

”Reklamca” za BACnet na Velikem kitaj-

skem zidu

Najmočnejši procesor za Simatic S7-200

iemensova skupina Automation & Drives (A&D) razširja obseg
mikrokrmilnikov Simatic S7-200 z novim članom CPU 226XM,
napravo z izjemno velikim pomnilnikom. Procesor ima 16 KB
programskega in 10 KB podatkovnega prostora. Namenjen je

za zahtevne aplikacije z velikimi pomnilniškimi potrebami.

Informacije: Andrej Maselj, univ. dipl. inž., Siemens d.o.o.

S
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TestStand
TestStand je narejen za avtomatizacijo
širokega kroga testnih sistemov. Brez
kakršnihkoli sprememb je že pripravljen
za organizacijo, nadzor in izvedbo avtom-
atizacije vaših prototipnih, validacijskih
ali produkcijskih testov. TestStand  je
seveda popolnoma nastavljiv, kar vam
omogoča, da ga oblikujete tako, da
ustreza vašim specifičnim zahtevam.
TestStand teče v Windows 2000/NT/9x
okoljih in je kompatibilen z vsemi vodil-
nimi programskimi jeziki, vključno z
LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Basic
in Visual C++. Poleg tega lahko TestStand
izvaja testno kodo prevedeno kot DLL,
ActiveX Server ali EXE. Tako lahko enos-
tavno podprete več programskih okolij
in hkrati obdržite že napisane rutine.
TestStand je popolnoma združljiv z Lab-
VIEW in LabWindows/CVI programski-
ma okoljema v smislu generacije kode,
polnega razhroščevanja, vključno z vsto-
pom v kodo neposredno iz TestStanda.
TestStand ponuja zmogljivosti potrebne
za vzdrževanje koraka z vedno večjimi
potrebami za krajšimi časi izvajanj, kra-
jšimi časi razvoja testov ter boljšo izmen-
javo podatkov. Z uporabo 32-bitnega, ze-
lo hitrega in večnitnega jedra, sposobne-
ga za paralelno izvajanje več sekvenc ter
prilagodljivega okvirja za delitev spreme-
nljivk, vam TestStand pomaga testirati
več produktov hitreje.

Klici testov napisanih v 
poljubnih jezikih

Izvajalno jedro TestStanda je združljivo z
vsemi vodilnimi programskimi jeziki,
vključno z LabVIEW, LabWindows/CVI,
Visual Basic, Visual C++, DLL, EXE in
ActiveX Server, kar omogoča, da združite
vaše že napisane testne rutine z novon-
apisanimi v celovit in zmogljiv testni sis-
tem. TestStand je seveda popolnoma

vajanje testov
Interaktivno ponavljanje testov

Poročila
ASCII datoteke
HTML datoteke
Shranjevanje v ODBC baze podatkov
(Access, Oracle, SQL Server)
Osnovna statistika napreovanja
Samodejna dokumentacija testov

Popravljanje sekvenc
Izreži in prilepi
Povleci in izpusti
Intuitiven Win32 vmesnik

združljiv z Lab-
VIEW in LabWin-
dows/CVI prog-
ramskima okolje-
ma. Tako lahko
postavite prekini-
tvene točke in ko-
rak za korakom
vstopite v kodo
neposredno iz
TestStanda.
Odprta arhitektu-
ra TestStand jedra pa vam omogoča, da
vključite nove tipe datotek in imate odpr-
ta vrata za stvari, ki prihajajo.

Standardne lastnosti
Izvajanje

Intuitiven uporabniški vmesnik ( pri-
lagodljiv)
Klici testov napisanih v poljubnem
jeziku (LabVIEW, LabWindows/CVI,
VB, DLL, EXE, ActiveX Server)
Odločitve, zanke in sekvence
Večnitno izvajalno jedro (lahko izvaja
paralelno več
testov)
Delitev podat-
kov/spremen-
ljivk med tes-
ti/sekvencami
Sledenje serijs-
ki številki testi-
ranca (prilago-
dljivo)
Dinamično na-
laganje različ-
nih testnih mej

Razhroščevanje
Prekinitve/ko-
račno izvajanje
Sproten vpog-
led v spremen-
ljivke
Interaktivno iz-

TestStand - popolno okolje za izvajanje testov 
Že leta stojijo razvijalci testnih programov pred
isto dilemo pri odločanju o testni aplikaciji: kupi-
ti že narejeno, neodvisno testno aplikacijo ali
zgraditi lastno rešitev v podjetju? Že narejene testne aplikacije ponujajo odlične
lastnosti in dobro podporo, vendar običajno žrtvujejo zmogljivost in funkcije lastne
določenim testnim sistemom. Lastne rešitve mnogokrat ponujajo potrebne lastnosti

za izvedbo zmogljivih testov vendar so zelo drage za razvoj in še bolj za vzdrževanje. Že več kot dve
leti pa obstaja rešitev za omenjene težave: TestStand - pripravljen za uporabo, a vendar uporabniško
nastavljiv program podjetja National Instruments za izvajanje testov.

Avtor: Roman Plevnik, National Instruments d.o.o.
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Upravljanje uporabnikov
Upravljalnik uporabnikov za defini-
ranje/spreminjanje dostopnih pravic

Nastavljive lastnosti
Operatorski vmesnik

Opcije za popravljanje prototipnih
vmesnikov narejenih v LabVIEW,
LabWindows/CVI in Visual Basic in
priložene izvorne kode

Uporabniški moduli
Okno za vnos serijske številke UUT
Opcije za generiranje poročil
Procedure za prijave/odjave uporab-
nikov
Procedure za nalaganje sekvenc

Potek izvajanja
Režim hkratnega izvajanja
Uporabniško definirani tok izvajanja

Podatkovne baze/poročila
Knjižnice za integracijo z ODBC kom-
patibilnimi bazami podatkov
Knjižnice za statistično kontrolo pro-
cesov 

Uporabniški testni podatki
Podatki prenešeni med testi in
TestStand jedrom
Uporabniški algoritmi za oceno rezul-
tatov

Zadnja novica
V začetku aprila 2001 je izšla že druga
verzija TestStand-a, TestStand 2.0, ki pri-
naša precej novosti in ponuja bistveno
izboljšane zmogljivosti.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja in
pojasnila, prosimo pokličite National
Instruments d.o.o., Kosovelova 15, 3000
Celje, tel.: 03 4254200 ali pošljite
eletronsko pošto na naslov: ni.slove-
nia@ni.com 

O CyBro krmilniku smo pred ča-
som nekaj malega pisali v povezavi
s programom Cypro, ki se uporab-
lja za programiranje krmilnikov po
standardu IEC 1131-8, to pa med
drugim pomeni programsko pre-
nosljivost.

Elektronika
Radovednost mi ni dopuščala, da
ne bi vrgel pogled v drobovje kr-
milnika. In imel sem kaj videti! To-
liko elektronike na kubični centi-
meter že dolgo nisem videl in gle-
de na to, da so mi omeni-
li ceno okoli 50 tisoča-
kov, se kar čudim, kako
da ne delajo CyBroja z iz-
gubo. Očitno je, da so bi-
li tudi stroški razvoja kar
precejšnji, saj so oprav-
ljeni tudi testi za CE kom-
patibilnost. Brez pričako-
vanja prodaje na tujih tr-
gih se razvoj takšnega iz-
delka prav gotovo ne bi
izplačal.
Na osnovni plošči (CyBa-
se) je nameščen napajal-
nik z mrežnimi filtri, 6 iz-
hodnih relejev, konektor
za razširitvene module ter vhodno/izho-
dne sponke. Dva slota nosita procesorski
ploščici, ki sta zaradi pomanjkanja pro-
stora zreskani na zelo čudno obliko. Vse
skupaj je narejeno zelo lično in premiš-
ljeno (in se mi zdi, da tudi precej drago),
saj se ploščice med sabo zlagajo v tri nad-
stropja kot lego kocke in jih drugače niti
ne moreš obrniti. Očitno so na razširitve
in nadgradnje mislili že pri načrtovanju
prve verzije, saj lahko katerokoli ploščo
zamenjamo z novo. Pravokotno na osnov-
no ploščo je fiksno vgrajena povezovalna
plošča na katero je nataknjena glavna

procesorska plošča (CyCpu), ki nosi
ploščico z LED (CyLed), priključke za
serijske porte, razširitveni priključek za
displej (originalno so samo LED diode),
rezervno napajanje ter stikali za termi-
nacijo A-busa in načina delovanja po
vklopu napetosti (slika 2). Jasno, vse
ploščice so v kar največji meri narejene
iz SMD komponent s čimer so elektroni-
ko zmanjšali na minimum.

Ohišje
Plastično ohišje (ali je iz negorljive plas-
tike nismo preverjali) ima na dnu meha-

A

Slika 3: Priključne sponke krmilnika

Slika 2: Razširitveni in mrežni priključki ter stikala za

nastavitve krmilnika CyBro

Slika 1: Komplet za programiranje

CYBRO: mali krmilnik z velikim srcem

o je kurir hitre pošte prinesel približno 1/2 m3 veliko škatlo,
smo se spraševali, kaj neki je notri? No, ja. Ko smo odstranili
plastične makarone se je prikazala škatla z napisom CYBRO,
kabli, navodila in zgoščenka. Aha, z Robotino smo se dogo-

varjali, da bi svojega malčka vključili v naš vzporedni test ”mikrokr-
milnikov”, ki so ga pripravljali fantje iz CPA-ja. Vendar pa nas je že
kratek pogled na dokumentacijo odvrnil od te namere, saj smo kaj
hitro ugotovili, da malček ne sodi med ”malčke”, katerim je bil test
namenjen.  Pri tem je potrebno poudariti, da gre za plod domačega
znanja, kar je za to področje elektronike zares velik podvig!

Avtor:  Janez Bučar, Avtomatika

K
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nizem za pritrditev na montažno letev, celo ohišje pa lahko razs-
tavimo in sestavimo z manjšim izvijačem (ali nožičkom) ne da bi
odvili en sam vijak. Vse je narejeno na klik! 
Zelo kakovostne priključne vijačne sponke so jasno oštevilčene
in pokrite s plastičnimi pokrovčki, ki ščitijo pred dotiki vod-
nikov in s tem povečujejo varnost naprave.

Prikaz podatkov in signalizacija
CyBro je precej fleksibilna napravica tudi glede prikaza podat-
kov. Omenil sem že tiskanino CyLed, ki je nameščena tik pod čel-

no ploščo. Ker je na procesorsko ploščo priključena preko ko-
nektorjev, jo je enostavno zamenjati z drugo s čimer smo dobili
nekakšen Custom de-

sign. Čelna ploščica
(slika 4) je enostavno
snemljiva in zamenlji-
va z novo. Kakor koli
že, originalna ploščica
nam dopušča ogled vh-
odnih (INPUT 0 do 7) in izhodnih stanj (OUTPUT 0 do 5) ter sta-
nja delovanja krmilnika. LED Power pač signalizira vključenost
naprave na napajalno napetost, LED Status ima tri stanja (vklju-
čena/izključena/utripajoča), ki signalizira delovanje progra-
ma/zaustavitev programa/napako (slika 5), LED COMM pa z utri-
panjem signalizira delovanje komunikacij. 
Krmilnik CYBRO je dobavljiv s posebnim LCD modulom in
nekaj tipkami. Modul lahko nataknemo neposredno na krmilnik
tako, da odstranimo čelno ploščico, ali pa ga preko priloženega
kabla priključimo kamorkoli na stroj. Z LCD displejem se
možnosti prikaza podatkov občutno povečajo saj lahko prikazu-
jemo tako analogne veličine (stanja količin, ...) kot stanja raznih
števcev in drugih veličin. Seveda lahko s tipkami tudi spremin-
jamo tok programa krmilnika (ročno delovanje), določimo tek
programa po korakih, itd...

Slika 5: Stanja delovanja krmilnika

LCD modul s programirljivimi tipkami

Slika 4: Snemljiva čelna plošča z I/O signalizacijo
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PRIKLJUČKI IN RAZŠIRITVE
Kot smo že rekli, je krmilnik CYBRO
hudo flesibilna zadevica. Osnovni krmil-
nik vsebuje osem 24-voltnih digitalnih
vhodov in 6 relejskih izhodov. Po trije
kontakti relejskih izhodov imajo skupno
sponko, kar je morda po eni strani sla-
bost, po drugi pa se s tem znebimo več-
jega števila sponk. 
Omenjenih osem digitalnih vhodov
lahko realiziramo kot N-tip tranzistorske
vhode s skupno maso, P-tip trnazistorske
vhode s skupnim plusom ali kot brez-
napetostno stikalo v eni ali drugi vezavi.
Napetost 24VDC generira sam napajalnik
krmilnika in je pripeljana na sponke
23(+) in 24(-). 
Za različne regulacijske zanke pa so bolj
zanimivi priključki Slota 1 in Slota 2. Kaj
pa je sedaj to? Zanimivost, ki je najprej
nisem dojel, genialnost pa sem opazil
šele potem, ko sem ugotovil, da ima sam
krmilnik v notranjosti dve prazni mesti
za dodatne IEX kartice  - Slot 1 in Slot 2.
Kot vidite na sliki 6, je možno sponkam
16-17-18 in 34-35-36 določiti kakšen
vhod ali izhod naj bo na njih. Naredite si
lahko:

tokovna vhoda (0 - 20 mA ali 4 - 20
mA),
napetostna vhoda (0 - 10 V),

generatorja toka
(0 - 20 mA ali 4 - 20
mA),

napetostna izho-
da 0 - 10 V ali pa

uporovni vhod s
kompenzacijo.
Seveda lahko tudi
kombiniramo: dva
enaka, dva različna
ali samo eden. Kaj
bomo izbrali je od-
visno od aplikacije,
nakar pri proizva-
jalcu naročimo že-
leni model. Ta z

enostavno vstavitvijo ustrezne kartice v
Slot 1 ali 2 pripravi želeni vhod ali izhod.

Na ta način dobimo točno tisto kar
želimo. 
Kaj pa, če potrebujemo več vhodno/izho-
dnih sponk? Tudi ni problem! V tem pri-
meru uporabimo IEX razširitveni pri-
ključek na katerega lahko priključimo
IEX razširitvene module z navadnim tele-
fonskim kabelčkom z RJ4/4 priključki.
IEX razširitveni moduli lahko zasedejo
naslednjih 14 slotov (od 16-tih). Slot 0 je
namreč zaseden z lokalnimi vhodi in
izhodi krmilnika, slot 1 in 2 pa sta razširi-
tveni mesti v samem krmilniku. Na ta na-
čin lahko krmilnik
razširimo na do
256 I/O točk. Raz-
širitveni moduli so
lahko analogni, di-
gitalni, RTD, števci,
itd... Vse to ima pro-
izvajalec že v ponu-
dbi, načrtujejo pa
se vedno novi mo-
duli. Nekatere od
razširitvenih modu-
lov, ki jih tudi lahko
izberemo v razvo-
jnem okolju (Hard-
ware setup) poleg

že omenjenih analognih I/O pa kljub te-
mu lahko naštejemo:

analogni vhod (Pt100/1000, Ni100/
1000, R500/5000, ...)
analogni vhod (termostiki različnih
tipov, tokovne zanke, Pt100, ...
šest kanalni modul z analognimi
vhodi (0 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V)
analogni izhod (0 ... 20 mA, 0 ... 10V)
16 binarnih vhodov, 16 binarnih
izhodov
LCD displej 2 x 16 znakov, 5 tipk
števni moduli, ...

OMREŽJE
Krmilnikov program pozna vse vrste pri-
ključnih modulov, če pa nam je tudi to
premalo, lahko po A-bus vodilu priključi-

mo do 64 krmilnikov CyBro v omrežje.
Za komunikacijo uporabimo trižilni pre-
pleteni oklopljeni kabel. Prvi in zadnji
CyBro morata imeti stikalo za terminaci-
jo vključeno (on), vsi ostali v mreži pa
izključeno (off). 
V takšnem omrežju je možno programi-
rati in nadzirati katerikoli CyBro na vsaki
lokacijo omrežja. Če je na primer PC pri-
ključen na programirni vhod prvega kr-
milnika, je možno  (preko A-busa) poslati
program na drugi, tretji ali katerikoli dru-
gi CyBro. Določiti moramo le omrežni

Slika 6: Možni analogni vhodi/izhodi na Slotih 1 in 2

Slika 7: Omrežje krmilnikov CYBRO s pravilno vključeno terminacijo

Slika 8: Določanje razširitvenih modulov po slotihSlika 8: IEX razširitvena kartica
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naslov željenega CyBroja in komunikaci-
ja deluje.

Komunikacije
Tudi na področju komunikacij je CyBro
pravi mali čudež. Fieldbus kompatibilno
A-bus omrežje sem že omenil. Z njim
lahko gradimo mreže, ki zadostujejo tudi
za nekaj deset tisoč I/O točk. S svojim
programirljivim serijskim portom pa
lahko vsakega Cybroja povežemo v svet
preko modema, ali GSM mobilnega tele-
fona s pomočjo SMS sporočil. CyBro je s
TCP/IP protokolom pripravljen za Inter-
net, prav tako pa je tudi OPC kompati-
bilen, kar pomeni, da ga lahko upravlja-
mo in z njega beremo podatke brez težav
v kateremkoli SCADA nadzornem siste-
mu, ki je tudi OPC kompatibilen (to pa so
danes praktično vsi). Podatke lahko be-
remo tudi s katerim od programov za
matematično obdelavo ali tabelarične
preračune (Mathlab, Excel, itd).  

RAZVOJNO OKOLJE
No, nekajkrat smo se dotaknili programi-
ranja. V kompletu smo namreč prejeli
tudi zgoščenko - razvojno okolje CyPro
ver. 1.6. - pop-
olno IDE oko-
lje (Integra-
ted Develop-
ment Enviro-
nment) za programiranje družine VCP
krmilnikov, kamor sodi tudi CyBro.
VCP je splošno ime za družino krmil-
nikov, ki vsebuje različne modele, so pa
programsko združljivi. VCP-ji imajo
lastne 6-mestne mrežne številke, ki so
uporabljene za identifikacijo vsake
naprave v omrežju. Vsak VCP ima vsaj
dve serijski liniji, od katerih je ena name-
njena programiranju in mrežni povezavi,
druga pa razširitvenim modulom. CyBro
ima torej kar štiri serijske linije: COM1 -
linijo za programiranje, COM2 - progra-
mirljivo serijsko linijo za modem, GSM,
SMS, ..., IEX razširitveno linijo in A-bus li-
nijo.
CyPro vsebuje Editor, Compiler in On-
line monitor. Razvojno okolje CyPro
smo v osmi številki Avtomatike že pred-
stavili (tedaj sicer v različici 1.2), dobili
pa ste ga lahko tudi na sejemski zgoščen-
ki Avtomatika CD Pack1 (nekaj primer-
kov lahko še naročite v uredništvu - naro-
čilnica je tudi na spletnih straneh portala
Hydra na naslovu www.avtomatika.com).
Na zgoščenki CyPro je tudi precej doku-
mentacije v word in pdf obliki, poleg te-

ga pa je priložen še
tiskan priročnik za
programiranje. 
V dokumentaciji so
opisane sistemske
in hardverske zahte-
ve, nameščanje pro-
grama, ki je zares
enostavno, uporab-
niški vmesnik in de-
lovno okolje in pa
seveda programira-
nje.
Le na kratko bi ome-
nil nekaj lastnosti
razvojnega sistema,
saj upam, da se bo-
mo uspeli dogovori-
ti za kratko šolo pro-
gramiranja VCP kr-
milnikov s podjet-
jem Robotina, ki je
orodje za programi-
ranje tudi razvilo.
CyPro je namreč na-
rejen po specifikaci-
ji standarda IEC-
1131-3. V neprestani
težnji po povezljivo-
sti in kompatibilno-
sti se vsi proizvajalci trudijo izdelati
krmilnike, ki jih lahko programiramo po
tem standardu. Seveda so hardverske os-
nove različne, programiranje pa je enako
in ni se potrebno učiti kode za vsak kr-
milnik posebej. 

Delovno okolje
Delovno okolje je sestavljeno po vseh
zahtevah sodobnih razvojnih okolij. Ima
menujsko vrstico, standardno orodjarno,
komunikacijsko orodjarno, urejevalnik
projektov, vrstico s hitrimi tipkami
(Button bar), statusno vrstico in seveda
urejevalnik (Edit Window) v katerem pi-
šemo VCP program. Vsako Edit okno vse-
buje en programski modul.  Vsak pod-
program se odpre v ločenem oknu.
Spremenljivke, konstante, funkcije, klici
podprogramov in drugih elementov se
samodejno barvajo v različnih barvah,
prav tako se v zankah samodejno za-

mikajo gnezdene instrukcije. Obenem
se preverja pravilna sintaxa in semanti-

ka kode, saj se besedilo obarva le pri pra-
vilnem vnosu. To močo pripomore k hit-
rosti in pravilnosti programiranja. 
Programiranje nam olajša tudi seznam
instrukcij in spremenljivk (Instruction/
declared variables list), ki se pojavita s

pritiskom na tipko Insert, odvisno od te-
ga, kje v programski vrstici se nahajamo.
V veliko pomoč je tudi večkratni Undo,
ki nas vrne za poljubno korakov nazaj
(Ctrl-Z).
Z Variable monitorjem lahko spremlja-
mo trenutno vrednost spremenljivk v kr-
milniku. Prikazane vrednosti se osvežu-
jejo vsakih 100 ms. V oknu History pa
lahko spremljamo grafično zgodovino
izbranih  signalov.
Hardware setup sem že omenil pri opi-
su IEX kartic in modulov. Omenim naj le,
da lahko dobite seznam priključenih raz-
širitvenih modulov in kartic s funkcijo
Autodetect. Seveda le v primeru, da je ko-
munikacija med PCjem in priključenim
krmilnikom z moduli tudi dejansko vzpo-
stavljena.
Programiranje po konvenciji IEC-1131-3
nikoli ne dostopa neposredno k pomnil-
niku ampak se obrača na dodeljena ime-
na. Vsaka spremenljivka mora imeti edin-
stveno ime in podatkovni tip. Zato upo-
rabimo Allocation Editor v katerem fizič-
nim naslovom dodelimo imena spremen-
ljivk. Poznamo štiri vrste podatkovnih ti-
pov spremenljivk:

vhodno/izhodne (in bit, out bit, in

word, out word), ki neposredno pred-

Slika 9: Delovno okolje razvojnega paketa CyPro

Slika 10: Dodeljevanje imen spremenljivk in konstant
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stavljajo vrednosti fizično priključe-
nih binarnih in analognih signalov
osnovne podatkovne tipe (bit, word,

integer, longint, real)
strukturirane podatkovne tipe (tim-

er, counter) in
konstante (const)

Ko kodo pošljemo krmilniku se samode-
jno prevede v strojno kodo in naloži v
spomin želenega krmilnika, obenem pa
se resetirajo tudi vse spremenljivke. VCP
uporablja štiri naslovne prostore za I/O
dostop, dva binarna in dva analogna. 
VCP ponuja več predefiniranih internih
spremenljivk, katerih vsaka ima speci-
fično funkcijo. To so razni urini impulzi
(clock_), prehodi (scan_), osveževanja
(_refresh_), itd. Interne spremenljivke
označimo v Allocation editorju nakar
jih prevajalnik samodejno vključi v VCP
programsko kodo.
Posebna tipa spremenljivk sta tudi Timer
in Counter. Posebna tipa spremenljivke
Timer sta Pulse timer in On-delay ti-
mer. Posebno poglavje je seveda Real-ti-
me clock. To je sicer hardverska ura/ko-
ledar, ki teče tudi, če je napajalna nape-
tost izključena. RTC se sinhronizira s PC-
jevo uro vsakič, ko krmilnik znova spro-
gramiramo. To možnost lahko tudi izklju-
čimo v nastavitvah. 

POVZETEK
O CyBroju in programiranju bi lahko na-
pisali cel roman. Pa žal za to ni prostora.
Fleksibilen, majhen, razširljiv do nezave-
sti, omrežljiv (ne vem kako naj se druga-
če izrazim), komunikativen, obenem pa
programirljiv po standardu s solidnim
razvojnim okoljem, ki se še vedno razvija
in izboljšuje. Vsekakor so to razlogi ZA!
Če še ugotovimo, da se bo razvoj nadalje-
val, da je tehnična podpora v Sloveniji,
saj je tudi proizvajalec slovenski, so to še
dodatni razlogi za njegovo uporabo.
Uporabnost krmilnika CyBro je torej vse-
stranska: od uporabe posameznega kr-
milnika za avtomatizacijo domače cent-
ralne kurjave (če bo čas, si bom poskusil
narediti še alarmno centralo) ali nekega
obdelovalnega stroja, do  nadzora in up-
ravljanja zapletenih industrijskih proce-
sov v velikih omrežjih.
Razvoj in proizvodnja krmilnika v Slove-
niji je marsikoga presenetila, saj so tre-
nutno takim podvigom v svetovnem me-
rilu nenaklonjeni časi. Z dobro promoci-
jo doma in v tujini ter z relativno nizkimi
cenami, pa bo Robotini verjetno uspel
prodor na zahtevni  trg PLC-jev.

Klasifikacija optičnih senzorjev je možna
glede na njihov A) princip ali B) uporabo
delovanja.

A) Glede na princip delovanja optičnih

senzorjev ločimo tri generacije senzor-
jev:
I. generacija senzorjev spremlja neko fi-

zikalno spremembo v merjenem me-
diju, ki povzroči spremembo karakter-

A

Avtor: dr. Andrej Holobar; Saša Vodopivec

OPTIČNI KEMIJSKI SENZORJI
ptične metode, kot sta: absorpcijska spektroskopija in fluo-
rimetrija, so analizne metode, ki se uporabljajo v kemiji že
dolgo časa. Glavni napredek je bil narejen v zadnjih 10 letih

z uporabo optičnih kemijskih senzorjev in uporabo tehnologije
prenosa svetlobe skozi optična vlakna. To je omogočilo razvoj teh-
nologije imobilizacije indikatorjev na različne nosilce in uporabo
optičnih vlaken. Možnost prenosa svetlobe na dolge razdalje z maj-
hno izgubo intenzitete in intrerakcija svetlobe z merjenim sistem-
om predstavljata glavno značilnost opisanega sistema. Senzorji ni-
so občutljivi na elektromagnetske motnje, imajo fleksibilno obliko
in so korozijsko odporni, imajo pa tudi možnost miniaturizacije. 

O
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stik svetlobe (sprememba intenzitete,
valovne dolžine ali polarizacije vpad-
ne svetlobe) ;

II. generacija senzorjev, kjer se za mer-
jeni element uporablja kemijski indi-
kator, katerega reakcija z merjenim
medijem povzroči spremembe karak-
teristik svetlobe (absorpcijo, flures-
cenco, kemoluminiscenco);

III. generacijo senzorjev, kjer se uporab-
lja encimske  ali biokemične  reakcije
v kombinaciji s senzorji I. ali II. gene-
racije.

B) Glede na možnosti uporabe ločimo
štiri skupine senzorjev:
1. Fizikalni, ki se uporabljajo za merjenje

fizikalnih parametrov kot sta temper-
atura in tlak;

2. kemijski, ki merijo koncentracije ion-
ov (pH, kationi, anioni,) in plinov (ki-
sika, ogljikovega dioksida, amonijaka
v vodni ali plinski fazi);

3. biosenzorji na bazi encimov, ki reagi-
rajo na določeno skupino, ki sodeluje
v bioprocesu (npr.: analiza sladkorja,
penicilina ali NADH);

4. imunosenzorji, pri katerih se uporab-
lja metoda antigen in antitelesa za spe-
cifično analizo bioloških komponent
v biotehnologiji in medicini.

Prenos svetlobe skozi optično vlakno
poteka na principu totalnega odboja
svetlobnega žarka, ki vstopi v optično
vlakno. Pri tem mora biti izpolnjen
pogoj, da je refrakcijski indeks notranje-
ga jedra večji od refrakcijskega indeksa
zunanjega sloja optičnega vlakna, ki
obdaja jedro. Pri tem pride do totalnega
odboja v plasti med jedrom in ovojem,
kot je prikazano na sliki 1. Okoli se naha-
ja še zaščitni sloj iz plastike, ki skrbi za
mehansko zaščito.

Slika1: Princip potovanja žarka skozi

optično vlakno.

Princip uporabe optičnih vlaken v anali-
zni kemiji je prikazan na sliki 2. Svetloba
potuje po optičnem vlaknu in se na
koncu fokusira na področje optičnega
senzorja, kjer je merjeni sistem. Foton
elektromagnetnega valovanja lahko
povzroči vrsto interakcije med molekula-
mi ali atomi. Ta se lahko odraža kot spre-
memba intenzitete, valovne dolžine ali

polarizacije vpadne svetlobe. Vpadna
svetloba lahko izzove tudi flurescenco,
kemoluminiscenco ali spremembo
absorpcije v merjenem sistemu. Rezultat
je svetloba, ki potuje od merjenega sis-
tema po istem ali drugem optičnem
vlaknu do detektorja.

Slika 2: Shema merilnega sistema za

merjenje z optičnimi vlakni.

SPEKTROSKOPSKE METODE
Analiza z optičnimi kemijskimi senzoerji
poteka po enakih principih spektroskop-
skih metod, ki se uporabljajo v klasični
analizni kemiji. Spektroskopske metode
so osnovane na interakciji snovi M (anali-
ta) z elektromagnetnim valovanjem E:

Energija, ki se je pri absorbciji porabila,
privede delec iz osnovnega stanja v
nestabilno "vzbujeno" stanje M*, ki je
kratkotrajno (od 10-9 do 10-6 s). Vrnitev
v osnovno stanje imenujemo relaksacija,
pri tem procesu pa delec odda (emitira)
energijo.
Glede na to ali so delci, ki jih vzbujamo,
molekule ali atomi, lahko spektroskop-
ske tehnike razdelimo na molekulske ozi-
roma atomske. Z ozirom na vrsto interak-
cije jih delimo na:

absorpcijske tehnike - merimo absorp-
cijo vzbujevalne energije,
emisijske tehnike - merimo intenzite-
to oddane energije pri relaksaciji.

Absorpcija
S prepuščanjem elektromagnetnih valov
znane intenzitete iz določenega območja
spektra skozi neko snov in z merjenjem
intenzitete prepuščenih žarkov po
posameznih valovnih dolžinah, dobimo
absorpcijski spekter snovi. Pri določenih
valovnih dolžinah najdemo EM valove
zmanjšane intenzitete, to je absorpcijski
maksimum, pri katerem je prišlo do
interakcije med EM valovi in snovjo. Po-
jav maksimalne absorpcije pri določeni
valovni dolžini daje informacijo o struk-
turi snovi, zato absorpcijske spektre

uporabljamo za kvalitativne analize.
Intenziteta absorpcije pri določeni val-
ovni dolžini pa je odvisna od koncen-
tracije snovi, ki stopi v interakcijo s svet-
lobnim žarkom in se zato uporablja v
kvantitativne namene.
Absorpcijske metode temeljijo tako na
merjenju zmanjšanja intenzitete (moči)
elektromagnetnega valovanja (svetlobe)
pri prehodu skozi vzorec. Absorpcija
lahko povzroči v molekulah elektronske,
vibracijske, rotacijske ter translacijske
spremembe. Tako UV in vidna svetloba
povzročata spremembe v elektronskih
stanjih, infrardeče valovanje pa spre-
membe v vibracijskih, rotacijskih in
translacijskih energetskih stanjih. 
Kvocient med izstopajočo svetlobo in
svetlobo s katero vzorec osvetljujemo,
imenujemo prepustnost, T (transmitan-
ca)

(2.2.1.1)

kjer je:
T - transmitanca

I0 - intenziteta vpadne svetlobe

I - intenziteta izhodne svetlobe

Absorpcija predstavlja proces zaradi ka-
terega se pri prehodu skozi snov, ki valo-
vanje absorbira, intenziteta valovanja
zmanjša. Absorpcija je komplementarna
prepustnosti

(2.2.1.2)

Pri absorpcijskih metodah, ki jih uporab-
ljamo za analizo snovi, potrebujemo za
vzbujanje stabilen monokromatski vir va-
lovanja, katerega izbira je odvisna pred-
vsem od narave prehodov in vrste delcev
ki jih vzbujamo (molekule, atomi). 
Lambert-Beerov zakon absorpcije velja za
vse tipe elektromagnetnega valovanja in
je sledeč:

(2.2.1.3)

kjer je :
P0 - intenziteta
A - absorpcija
e - molarna absorptivnost
c - koncentracija [mol/l]
b - prehodna dolžina oziroma 

absorbtivnost [cm]
Svetloba se pri prehodu skozi snov bolj
ali manj absorbira. Delež absorbirane
svetlobe je odvisen od vrste in debeline
snovi ter od valovne dolžine sevanja. To
odvisnost izražamo s parametrom, ki ga
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imenujemo absorpcijski koeficient seva-
nja. Optične kemijske senzorje, ki deluje-
jo na principu absorpcije moti zunanja
svetloba, zato se večinoma uporabljajo v
zaprtih celicah ali so prevlečeni z zaščit-
nim črnim polimernim materialom.

Flurescenca
Absorbirano energijo večina molekul
izgubi pri trkih z drugimi molekulami v
obliki sproščene toplote. Okrog 5 - 10%
organskih spojin pa pri relaksaciji emiti-
ra fotone nižjih energij, to je odda svet-
lobo pri daljših valovnih dolžinah. Pojav
imenujemo fluores-
cenca. Pri relaksaci-
ji vzbujenih mole-
kul gre za dve vrsti
prehodov. Pri fluo-
rescenci se pri pre-
hodu iz višjega v os-
novno stanje ohrani
spinsko kvantno št-
evilo, medtem ko
gre pri fosforescen-
ci za elektronske pr-
ehode med stanji z
različnim kvantnim
številom.
Fluorescenca se ze-
lo pogosto uporabl-
ja za določevanje
biološko pomemb-
nih snovi, saj ima
večina naravnih in
sintetičnih makro-
molekul sposobno-

st emitiranja svetlobe. Intenziteta fluore-
scence F je sorazmerna absorbirani ener-
giji.

(2.2.1.4)

Fluorescenca je pri nizkih koncentraci-
jah (< 0.05) linearno sorazmerna kon-
centraciji merjene snovi. Za fluorescen-
co potrebujemo posebno aparaturo, ker
jo merimo pod kotom 90° glede na vpad-
ni žarek. Selektivnost dosežemo z izbiro
vzbujevalne svetlobe (monokromator ali
filter) in selekcijo valovne dolžine emiti-
rane svetlobe.
Najpomembnejaša prednost fluorome-
trije je njena občutljivost. Spodnje meje
so več kot za faktor 0.1 boljše od absorp-
cijske metode. Tudi selektivnost je boljša
od drugih metod. Kljub določenim pred-
nostim je fluorometrija manj uporabna
od absorbcije, saj je omejena s številom
kemijskih sistemov, ki fluorescirajo.
Resonančna fluorescenca je tip fluores-
cence, kjer se absorbirano sevanje remi-
tira brez sprememb.
Skoraj vsi fluorescenčni sistemi, ki so up-
orabni so kompleksne organske kompo-
nente, ki vsebujejo eno ali več aromats-
kih funkcionalnih skupin. Do fluoresce-
nce oziroma emisije pride takrat, ko se
vzbujena molekula vrača iz najnižjega
vibracijskega vzbujenega stanja v osnov-
no stanje. Torej se prehodno izvršijo ma-
njše relaksacije iz višjega vibracijskega
vzbujenega stanja na najnižje vibracijsko
stanje vzbujenega stanja. Posledica tega

Slika 4: Prikaz  optičnega kemijskega senzorja.

Tabela 1: Indikatorji, ki se uporabljajo za določanje pH 

Merjenje hemoglobina s pomočjo optič-

nega senzorja Ocean Optics - ECHO,

d.o.o., Slov. Konjice.

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.

pa je, da je fluorescenčni pik premak-
njen k daljšim valovnim dolžinam v pri-
merjavi z absorpcijskimi. Do spremembe
fluorescenčne intenzitete pa pride, ker
deaktivacijski procesi vzbujenega stanja
vsebujejo tudi interakcije s topili oziro-
ma drugimi prisotnimi raztopinami.
Optični kemijski senzorji, ki delujejo na
principu fluorescence so manj občutljivi
na interference iz okolice in lahko ob
nižji koncentraciji indikatorja merijo
nizke koncentracije snovi ali sledove.

Slika 3: Primer absorpcijskega in flures-

cenčnega spektra

ZGRADBA OPTIČNIH SENZORJEV
Zgradba kemijskih optičnih senzorjev
lahko opišemo na primeru pH senzorja
(na transparentnem nosilcu). pH optični
senzor ima v sol-gelu imobilizirano barvi-
lo, ki je hkrati tudi indikator. Indikatorji
so barvila, ki spremenijo barvo, če pride
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do interakcije z
različnimi mole-
kulami spojin.
Bistvo tako ime-
novane kemije
indikatorjev (ba-
rvila v- ali na- po-
limernem nosil-
cu v optičnem
senzorju je, da
spremenimo ko-
ncentracijo kem-
ijskega analita v
merljiv optični
signal. Pri pH
senzorjih ja ta
sprememba bar-
ve odvisna od
ko n c e n t r a c i j e
H3O+ ionov v raztopini. Optični kemični
senzor sestoji iz naslednjih elementov:

polimerni nosilec (folija, steklo,
papir, sol-gel...)

kemijski indikator (pH indika-
torji...)

zaščitna mebrana (sol-gel, sili-
kon...). Služi nam kot zaščita zuna-
nje svetlobe, mehanskega vpliva,
možnost ločbe ionov.

Za primer določanja pH se upo-
rabljajo indikatorji iz tabele.

Kot polimerni nosilci se naj-
pogosteje uporabljajo:

transparentne folije,
majlar,
premazni papirji,
sol-gel.

Spremembe optičnih last-
nosti, ki so lahko v optičnih
senzorjih podane kot anal-
izni signal, vključujejo:

absorbcijo,
refleksijo,
luminescenco in fluores-

cenco,
lomni količnik ter
polarizacijo

ZAKLJUČEK
Prednosti optičnih senzorjev so: 

z enim aparatom lahko opravimo več
analiz,
enostavna izvedba v miniaturni obliki,
brez elektrolitov
enostavno umerjanje
optode-optične poti ne potrebujejo
referenčne celice,
optične senzorje so povezali s poceni
optičnimi vlakni, kar omogoča prenos
optičnih signalov na večje razdalje
tudi do 1 kilometer daleč.
zelo majhne površinske napetosti -
zanemarljive 
Možnost merjenja pri visokih tlakih,
ker ne vsebujejo elektrolita

Velika slabost pH optičnih senzorjev pa
je, da merijo samo v omejenem pH
območju in da ne obstaja noben indika-
tor, ki bi pokril celotno pH skalo, kot je
to na primer pri stekleni elektrodi.
Zaradi velike miniaturizacije in novih
možnosti merjenja v okoljih, kjer merjen-
ja do sedaj niso bila možna se uporaba
optičnih senzorjev veča. 

V podjetju ECHO, d.o.o. smo razvili in
izdelali nekaj vrst pH senzorjev, ki so v
končni fazi testiranja in za katera iščemo
možnosti uporabe v različnih okoljih.
Prav tako izvajamo raziskovalno delo na
področju merjenja kisika s fluorescenčn-
imi indikatorji, kar bi omogočilo ob
uporabi biosenzorjev izvedbo miniatur-
nih inštrumentov za merjenja onesnaže-
nosti vod. A

Optični mikro-senzor kisika. Ocean

Optics 

Optroda Ocean Optics 

PC kartica spektrofotometer Ocean Optics 

Najmanjši spektrometer Ocean Optic

Senzor za optično merjenje pH raztopin Ocean Optics 
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RAČUNALNIŠKA OMREŽJA - Poslovni sistem NETIX

Sistem NETiX je osnovan na operacijskem
sistemu Linux, le ta pa znan po svoji sta-
bilnosti in zanesljivosti. Skoraj vsakdo je za
sistem že vsaj slišal, večina resnih uporab-
nikov interneta pa ve, da Linux slovi po
svoji hitrosti in zanesljivosti. Njegova glav-
na prednost je, da je "Open source", torej,
da je izvorna koda sistema splošno znana
in ni nobena skrivnost, kar omogoča
hiter razvoj in razhroščevanje, oziroma
odpravljanje napak.
Čeprav se morda sliši nekoliko absurdno,
zmore sistem NETiX za dobrih dvesto
tisočakov prav vse, kar zmorejo večji stre-
žniški sistemi, le v bistveno zmanjšani
kapaciteti, saj zmore streči tam nekje do
petnajstim delovnim postajam, saj je stroj-
na kapaciteta zavoljo cene bistveno zre-
ducirana. Sistem torej avtomatsko dode-
ljuje IP naslove računalnikom znotraj lo-
kalnega omrežja, ter jim omogoča priklju-
čitev na internet, ne glede na tip pove-
zave. Pri "nestalnih" oziroma dinamičnih
internet povezavah (DOD - dial on de-
mand) omogoča tudi samodejno priklju-
čitev na klik nemškega uporabnika, ter se
po iztečenem času neaktivnosti samode-
jno tudi odklopi (npr. 60 sekund).
Omogoča tudi IP maskiranje. Uporablja se
v primeru, ko nekdo nima zakupljenih

dovolj realnih IP naslo-
vov, zato NETiX celotno
lokalno omrežje, ali po
potrebi le del, na inter-
netu predstavi kot
en IP. 

Uporabniki s stalno po-
vezavo v svet lahko uporabijo spletni stež-
nik APACHE, ki je en izmed najbolj razšir-
jenih in prilagodljivih spletnih strežnikov
na internetu. APACHE je v sistemu NETIX
pripravljen prav tako, kot pri večjih sis-
temih na vse servise (www, wap, …) s
katerimi bo predstavitev lastnega podjetja
ali gostovanju drugih spletnih strani
dotop tudi zavaroval (SSL) in s tem omo-
gočil prenos osebnih podatkov preko in-
terneta, plačevanje storitev z kreditnimi
karticami, ipd. Strežnik SENDMAIL bo
zadovoljil potrebe po elektronski pošti
majhnih in srednje velikih organizacij za
prenos elektronske pošte iz lastne, ali gos-
tujoče do’’mene, kot POP3 in IMAP
strežnik hkrati in s tem stregel elekronska
sporočila na način, ki ga želi uporabljati

posamez-
ni nosilec
poštnega
računa. 
Kot pom-
emben čl-
en siste-
ma NET-
IX je zago-
tovo DNS
strežnik

nternet je že nekaj let dostopen pravzaprav vsakomur, za po-
slovanje večine podjetij, pa je že danes takorekoč nepogreš-
ljiv. Velik korak naprej so v zadnjem letu ponudile nove mož-

nosti fiksne povezave s ponudnikom internetnih storitev, cene ka-
terih so danes dostopne tudi manjšm podjetjem in organizacijam.
Skoraj vsi operaterji kabelske TV v svoji ponudbi že vključujejo tudi
dostop do  interneta, slovenski telekom oz. Siol ponuja ADSL prik-
ljuček, pojavili so se celo ponudniki "WIRELESS" oziroma brezžič-
nega dostopa do interneta. S tem so se potrebe pisarniške infra-
strukture bistveno spremenile, zato smo se v podjetju Neosystems
odločili trgu ponuditi sistem NETiX.

Informacije: Neosystems d.o.o., Ljubljana

Sistem NETIX - Office
clients server

I

Brodi�èe 7, IOC Trzin, SLO-1236 Trzin
tel: (+386)61/1623070, FAX: (+386)
61/16232208 sales@asystelectronic.si
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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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CAD PROGRAMSKA OPREMA - EDWin

disi vodi lastno ali gostujočo internet do-
meno (www.podjetje....si), ali pa zgolj po-
sreduje informacije o domenah lokalne-
mu omrežju. PROXY strežnik SQUID,
katerega naloga je predpomnjenje, oziro-
ma shranjevanje že obiskanih WEB strani
ali posameznih elementov in na ta način
bistveno zmanjša porabo prometa in časa
na internetu. Za hitrejše in hkrati cenejše
brskanje po internetu, lahko strežnik
SQUID uporabljajo tudi računalniki izven
lokalnega omrežja z veljavnim upo-
rabniškim računom za dostop na sistem.
Uporabniki sistema NETIX lahko uporabi-
jo tudi FTP strežnik ProFTPD, ki se upo-
rablja za distribucijo ali transport večjih
datotek preko interneta. Kot najpo-
membnejši člen sistema NETIX velja dato-
tečni strežnik SAMBA. Strežnik SAMBA
bistveno olajša delo z datotekami, saj
omogoča Windows postajam in uporab-
nikom shranjevanje vseh datotek in apli-
kacij  na omrežni datotečni sistem, do njih
pa lahko dostopajo s kateregakoli raču-
nalnika znotraj lokalnega omrežja, glede
na nivo dostopa posameznega uporabni-
ka.
Kot opcijo smo vključili v sistem tudi t.i.
DIAL IN  strežnik, ki omogoča priklop na
sistem tudi prenosnim računalnikom pre-
ko mobilnega telefona ali telefonske linije.
Na ta način bo prenosniku na terenu, ali
pa delovni postaji doma, omogočen do-
stop do datotek shranjenih na sistemu, ter
dostopa na internet. Za varnost pred ne-
pooblaščenimi dostopi ali vdori z interne-
ta je sistem temeljito  zavarovan s  požarno
pregrado (FIREWALL). 
Za enostavno administriranje sistema skr-
bi web strežnik WEBMIN. Aplikacija
omogoča konfiguriranje strežnikov (WEB,
MAIL, WAP, FTP…), terminalskega dosto-
pa, skratka, konfiguriranje  celotnega sis-
tema.

V izvirni konfiguraciji strojne opreme,
vsebuje sistem NETIX ob primarni 30 GB
kapaciteti še dodaten 20 GB interni trdi
disk za samodejno arhiviranje dnevno
spremenjenih ali dodanih datotek. Sistem
samodejnega arhiviranja se izvaja ob pred-
nastavljenih terminih (npr. ob 24h), tako
da v primeru izbrisa ali poškodbe podat-
kov lahko restavrira stanje datotek ali po-
datkovnih baz v stanje prejšnjega dne.

Naštete elemente sistema povezuje SuSE
7.1 Professional z novim jedrom 2.0.4.,
ki je postavil nove standarde med linux
distribucijami.

izdelati pa sem moral svoj upor R,
keramični kondenzator C in še nekaj drob-
narij.
Sama shema predstavlja nek fiktivni sis-

tem okrog MC68000, ki pa pravzaprav v
praksi ne bi bil uporaben (saj nima RAM-a,
I/O in prekinitev, da drugega ne omen-
jam), mišljen je kot začetno ogrevanje, saj
vsebuje večino elementov načrtovanja, ki
bodo prišli v poštev pri poznejšem delu. 

Zanimivo pri delu s knjižnicami je dejstvo,
da EdWin loči tri vrste knjižnic:

knjižnice simbolov, ki jih potrebuje v
shemi,
knjižnice ohišij, ki so potrebne pri izri-
su konkretne tiskanine,
knjižnice elementov (=parov simbol-
ohišje), ki posebej ponazarjajo konkret-
ne elemente ter
knjižnice z različnimi oblikami padov.

Čeprav shranjuje EdWin vse bistvene ses-
tavne vsakega elementa v ločenih knjižni-
cah, pa pomeni vsak element neko dolo-
čeno kombinacijo delov. Tako imam lahko
denimo en sam simbol za upor, kateremu
pa lahko namenim več oblik ohišij, glede
na moč upora. Vsako zaželjeno kombinaci-
jo zajamemo pod konkretnim elementom.

Do sedaj smo spoznali kar nekaj modulov
in značilnosti programskega paketa
Edwin, sedaj pa se lahko lotimo bolj
konkretnih primerov. Čisto tako za primer

si bomo omislili vezje, ki je sestavljeno iz
procesorja MC68008, nekaj RAM in ROM
pomnilnika in preproste selekcijske
logike.

V nasprotju z denimo Protelom (katerega
sem vajen), je EdWin-ov shematik precej
manj avtomatiziran. Treba mu je stalno
dopovedovati, kaj mislim početi. Ne da se
denimo kar zagrabiti za kos žice, ki vas na
shemi moti in jo kar nekam prestaviti,
ampak je treba klikniti gumb "sedaj se
bom ukvarjal z žicami" in nato gumb pre-
makni/izbriši/dodaj/popravi žico. Enako
je z vsem ostalim. Po eni strani me je to
zelo motilo, vendar me je po drugi strani
prisililo v disciplinirano delo. 

Tako se je bilo treba najprej vprašati, ali
imam vse potrebne komponente na voljo
ter predelati obstoječe in kakšno tudi
dodati.
U2 (MC68008) sem sicer našel v obsto-
ječih knjižnicah, prav tako EPROM U1,
GLUE (AMD 16L8) in kvarčni oscilator U3,

ako kot druga razvojna orodja za delo v elektroniki je tudi
EdWin naredil nekaj korakov naprej od prvih verzij za Win
okolje. Tako je sedaj na razpolago z integrirano bazo

podatkov za odprte projekte (EdWin2000), ki poleg tega prinaša
številne druge izboljšave in je, kar je še najlepše, na razpolago na
Visionicsovem Websiteu zastonj kot časovno omejena evaluacijska
verzija...

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika IV. del

EDWin - program za
načrtovanje TIV

T

A

Slika 1: Shema sistema z

68008, na osnovi katere

je narisana tiskanina...



AVTOMATIKA 4913/2001

CAD PROGRAMSKA OPREMA - EDWin

Tako imam lahko v knjižnici elementov
več različnih uporov, ki imajo vsi popol-
noma isti shematski simbol, vendar ima
vsak svojo obliko ohišja.

Zanimivo pri definiciji elementov je ED-
Winovo pojmovanje pinov. Pri večini dru-
gih programov ki sem jih videl, ima poleg
ostalih vsak pin vsaj dve bistveni lastnosti;
simbolično ime signala, ki ga pin nosi (na
primer CLK) in referenco konkretne nogi-
ce na ohišju, ki naj jo zaseda na tiskanem
vezju. Pri EdWinu so stvar malce zakom-
plicirali, vendar je rešitev verjetno bolj
fleksibilna. Vsak pin nosi zaporedno šte-
vilko vnosa pri izrisu samega simbola in
simbolično ime. V dodatni definiciji ele-
menta pa definiramo, katero simbolično
ime gre na katero dejanjsko nogico čipa. 

Slika 2: Definicija  simbola 

Ta komplikacija me je malo motila, treba
pa je pohvaliti izredno temeljitost progra-
ma pri delu s knjižnicami. Tako lahko v
knjižnico precej natančno vnesete samo
vrsto elementa (aktiven/pasiven, analo-
gen/digitalen itd), določite vrsto vsakega
pina (napajalni, signalni itd) in mu
določite zamenljivost z drugimi pini v
okvirih dane skupine.
Za primer sem podal taktni pin na že
prikazenem 68008.
Tu vidimo, da pin s simboličnim imenom
"CLK" ima "swap level", to je nivo
zamenljivosti enak -1, kar pomeni, da ni
zamenljiv z nobenim drugim. Če pa bi mu
dovolili zamenjavo z denimo signalom E,
bi pač obema dali nek pozitiven nivo
zamenljivosti, ki bi bil pri obeh enak. To je
bistvo "swap level" vnosa. Vsi pini z
enakim (a pozitivnim) nivojem so med
seboj izmenljivi in vsi pini z negativnim
nivojem (ne glede na sam nivo) so neza-
menljivi. Na podlagi tega nivoja računal-
nik torej "ve", katere pine v okvirih istega
simbola lahko med seboj na zahtevo
uporabnika zamenja na tiskanem vezju, ne
da bi se delovanje vezja zaradi tega zaz-

n a v n o
sprem-
enilo. 

Slika 3:

Lastno-

sti pin-

ov

Možno pa je delati zamenjavo tudi na viš-
jem nivoju pri elektronskih elementih, ki
združujejo v istem ohišju več logičnih ele-
mentov, kot je to recimo pri 74LS04 (6
inverterjev v istem ohišju) ali 74LS00 (4x
NAND vrata). Pri slednjih lahko zamenja-
mo med seboj vhoda na istih vratih ali pa
vrata iste vrste.

Če se boste med risanjem sheme mučili in
iskali napajalne pine elementov, vedite da

jih EdWin zelo vztrajno skriva. Ti so nam-
reč definirani kot napajalni pini že ob kre-
iranju elementa in programu se zdi samo-
umevno, da mu tovrstnih povezav ni treba
risati in da so vsi napajalni pini z enakim
imenom, čeprav nevidni, vendarle pove-
zani med seboj. Pri tem v knjižnicah niso
definirana imena, na kat-
era bi verjetno najprej
pomislili (GND, Vcc itd),
ampak SPLx, ki na prvi
pogled ne povedo dosti.
Tako vam zgornja slika
kaže, da Edwin ve, da od
48-tih nogic procesorja
68008 tri pripadajo napa-
janju, preostalih 45 pa so
signalni pini. SPL1 pri
68008-ki pomeni pozi-
tivno napajalno napetost (+5V), SPL0 pa
ponavadi maso (0V).  Zato boste tudi v
shemi videli, da so napajalne linije
poimenovane SPL0 (GND) in SPL1 (VCC)
in so preko ustreznih simbolov povezane
in označene.
Program uporablja tudi precej zanimiva

(in uporabna) pravila za določanje imena
spojenih povezav.
Če staknete dve žici na shemi, bo ena do-
bila ime druge. Katero ime bo prevladalo,
je odvisno od narave imena in žice. Če ste
eni žici sami nadeli ime, drugo pa je po-
imenoval računalnik z nekim generičnim
imenom, bo prevladalo vaše ime. Če je ena
od žic napajalna ("power line"), druga pa
signalna, bo prevladalo ime napajalne žice
in če sta obe napajalni, je spet vse odvisno
od imena. 

Kljub temu bodite pri imenovanju signa-
lov previdni. Ena od stvari, ki mi je vzela
precej živcev je ta, da sem žice poimeno-
val preko menuja "Wire"-> "Add Net/Bus
Label". Tako sem dobil oznake žic, ki pa
niso veljale. Program se je mirno požvižgal

na moje oznake in uporabil
svoje. To sem izvedel šele
pozneje, ko sem preko me-
nuja "Net"-> "Property" vi-
del, da moje oznake ne
držijo. Tako sem moral de-
finirati znova vse povezave,
tokrat uspešno preko "Wi-
re"-> "Properties".
Tu lahko nastavimo lastnos-
ti vsake povezave. Ko damo
žici konkretno ime, ji mora-
mo spremeniti status iz
"Unnamed" v "Named" in
tako dopovedati računalni-

ku, da smo žici dali neko ime, katerega naj
ne spreminja brez dobrega vzroka. V nas-
protnem bi ime obveljalo do spoja konkre-
tne žice s prvo žico, ki nosi kakršnokoli
drugo ime... Kot vidimo, so prikazani tudi
drugi pomembni podatki, kot so recimo
vsi pini v povezavi, njena morebitna pri-

padnost vodilu itd... Zanimivo pri EdWinu
je, da lahko povežemo dve žici preko vodi-
la ("Bus"), če sta speljani torej v isto vodilo
kot člana z enako oznako. Takrat veljajo
ista pravila prevlade imen, kot pri
neposredni povezavi žic.

Nadaljevanje prihodnjič!

Slika 4: Lastnosti elementa (delitev pinov na napajalne 

in signalne)

Slika 5: Lastnosti povezav, kot jih prikaže EdWin

A
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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
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