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Preglednost nad procesi 
in informacije ob pravem 
času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, 
dvig kakovosti, zvišanje 
prihodkov in izboljšale 
učinkovitost vaših sredstev. 
Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE 
IP, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo 
tudi dolgoročno varnost in 
hitro povrnitev investicije.

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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Spoštovani,

Objavljamo zanimive novice, med njimi tudi kakšno takšno, ki predstav-

lja ljudi, katere nam je čast poznati in z njimi sodelovati. Gospod Janez 

Škrlec je že eden od njih, saj se neprestano zavzema za razvoj slovenskega 

malega obrtnika/podjetnika z organizacijo dogodkov, ki pomenijo prenos 

znanja in novih tehnologij iz izobraževalnih ustanov v podjetja. Njegova 

trma in vztrajnost sta že prav legendarna :)

Tudi Kemijski inštitut v Ljubljani smo že večkrat predstavljali, saj so 

njihove raziskave ter nove tehnologije, ki jih tudi pripravijo do končnega 

produkta, znane po vsem svetu, obenem pa tako napredne, da pomenijo 

preboj pri varovanju okolja in celega našega bivanja...

No, nekatere novice so pa tudi plod dobrega marketinga :)

            Dragan Selan, odg. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-
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Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-

haja 11-krat letno.

Sostrska cesta 43C 1000 Ljubljana

Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

Reliable hardware & software
High quality distribution & display
Dedicated customer support
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 2 SIEMENS

 3 MATROX

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 ALKATRON

 7 ELEKTROSPOJI 

10 WAGO

13 DATALAB

16 SCHNEIDER ELECTRIC

17 INTRONIKA

17 TIPTEH

18 HAMTECH COMM.

19 INFOSEK

20 HAMTECH IDAS

22 PIES/HAMTECH

23 BECKHOFF

26 MIEL

29 HAMTECH VIDEO

30 TPVS

31 BRK KABEL

32 ČIP

33 ELEKTROSPOJI

35 TEHNA/DVS/PIES

37 PIES

37 FBS ELEKTRONIK

45 YASKAWA SLOVENIJA

46 PS LOGATEC

47 PS LOGATEC

48 LSO

49 TELEKOMUNIKACIJE

50 4WEB

51 COMPTECH

52 METRONIK

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član ZRS prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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EXPRESS NOVICE

Častna listina Instituta Častna listina Instituta 
Jožef Stefan ŠkrlecJožef Stefan Škrlec  JanezuJanezu

V četrtek 20. oktobra 2016 sta direktor prof. dr. Jadran Lenarčič 
in predsednik znanstvenega sveta IJS prof. dr. Dragan Mihailović 
po odločitvi Znanstvenega sveta IJS podelila Častno listino, članu 
Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Janez Škrlecu.

Janez Škrlec je po poklicu elektrotehnik in inženir mehatronike. 12. Let 
je uspešno vodil sekcijo elektronikov in mehatronikov in 10 let odbor 
za znanost in tehnologijo pri OZS. Je dolgoletni član Sveta za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije. Bil je štiri leta član Strokovnega 
meroslovnega sveta RS in podpredsednik področnega odbora RS za 
poklicne standarde na področju računalništva in tehnike. Bil je tudi član 
3. Razvojne skupine za nove materiale in nanotehnologijo pri nekdanji 

Službi Vlade RS za razvoj. Svoje 
znanje in izkušnje si je nabiral 
doma v Sloveniji in v tujini.

Že leta 2006 je bil podpisnik 
dogovora o sodelovanju med 
OZS in Institutom Jožef Stefan. V 
desetih letih vodenja odbora za 
znanost in tehnologijo pri OZS je 
zaslužen, da je OZS skupaj s tem 
inštitutom sodelovala več kot 60 

krat. Sodelovanje se navezuje na 
tehnološke dneve, nanotehnološke 
dneve, energetske tehnološke dne ve, 
konference, srečanja gos podarstva 
in znanosti, sejme IFAM-Intronika, 
LOS, MOS in druge. 

Najbolj odmevni in strokovni dogod ki 
so bili nanotehnološki dnevi, ki so 
hkrati tudi najbolj obiskani dogodki 
za področje nanotehnologije in 

Častno listino je prejel Janez Škrlec, na sliki levo, desno je 
prof. dr. Jadran Lenarčič, Foto: Marjan Smerke

Informacije: IJS
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EXPRESS NOVICE

Ljubljana, 25. oktober 2016 – Na Kemijskem inštitutu so 
predstavili pomemben znanstveni dosežek na področju 
recikliranja platine, ki je bil dosežen pod vodstvom dr. Nejca 
Hodnika v okviru projekta »Zeleno recikliranje platine s 
pomočjo efektivnega raztapljanja s procesom spreminjanja 
površinskega potenciala«. 

Nov način raztapljanja platine se v primerjavi z najbolj razširjenjim 
postopkom – raztapljanjem z zlatotopko (lat. aqua-regia) – izkaže kot 
okoljsko bistveno manj škodljiv proces. »Ta projekt je pomemben najprej 
na okoljski ravni, saj predstavlja korak k zelenim rešitvam »umazane 
kemije« kot je hidrometalurgija, kar je najpogostejša metoda za ekstrakcijo 
kovin iz mineralnih koncentratov. Projekt je pomemben tudi na ravni 
recikliranja in izrabe odpadkov, s čimer se bomo kot družba vedno bolj 
soočali. V prihodnosti bomo morali razviti tehnološke koncepte in procese, 
ki bodo v svojem življenjskem ciklu trajnostni, če želimo ohraniti čisto 
Slovenjo tudi za prihodnje generacije. Hkrati pa bi radi opozorili na problem 
izkoriščanja slabih zakonodaj v državah tretjega sveta, kjer se trenutno 
odlaga in reciklira večina naših električnih in elektronskih odpadkov,« je 
povedal dr. Nejc Hodnik, nosilec projekta na Kemijskem inštitutu. 

Slovenski znanstveni Slovenski znanstveni 
preboj prinaša bolj preboj prinaša bolj 
zeleno prihodnost zeleno prihodnost 
za cel svetza cel svet  

Informacije: Jadranka Jezeršek Turnes, Brigita Pirc, Kemijski inš  tut

sorodnih ved pri nas. Škrlec  je za 
obrtnike in podjetnike ter strokovne 
sekcije vrsto let organiziral tudi 
strokovne ekskurzije v različne 
odseke Instituta Jožef Stefan. V 
letu 2016 je zapustil vodenje 
odbora za znanost in tehnologijo 
pri OZS in že povsem samostojno 
organiziral dvoje letošnjih srečanj 
gospodarstva in znanosti in izjemno 
uspešen 12 nanotehnološki dan. 

Uspešno je izpeljal tudi projekt MIZŠ, 
»Stičišča znanosti in gospodarstva« 
v okviru mednarodnega sejma 
MOS 2016. Na stičišču je dobil 
zlato priznanje Celjskega sejma in 
uspelo mu je v stičišču združit 16 
razvojno-raziskovalnih inštitucij, 
fakultet, univerz in 14 tehnološko 
naprednih podjetji.

Častna listina Instituta Jožef Stefan 
se glasi: Institut Jožef Stefan podeljuje 
Častno listino, Janez Škrlecu, članu 
Sveta za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije za sodelovanje pri 
prenosu znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov ter znanj, ustvarjenih na 
institutu, v družbeno in gospodarsko 
zaledje doma in v tujini.
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ZELENO RECIKLIRANJE PLATINE

Dr. Hodnik je dodal, da če želi biti Slovenija ena 
izmed vodilnih držav na področjih za katera se ve, 
da bodo v prihodnosti pomembna, mora že »včeraj« 
začeti vlagati za »jutri«: »V našem primeru je to reci-
kliranje plemenitih kovin in tudi razvoj tehnologije za 
elektrokemične pretvorbe energije kot so gorivne celice 
in elektrolizerji – tehnologije, ki omogočajo brezoglji-
čno pretvorbo energije. Ko bo Evropa poostrila zakone, 
ki določajo količino odpadkov, izkoristke recikliranja 
in še dopustno raven izpustov toplogrednih plinov 
(TGP), bo treba imeti te tehnologije že pripravljene 
tu v Sloveniji,« je zaključil dr. Hodnik.

Projekt je potekal od začetka leta 2015, ko se 
je porodila ideja, in do januraja 2016, ko se je 
zaključilo eksperimentalno delo. Ustrezno znanje pa 
se je akumuliralo med večletnimi raziskavami, ki so 
potekale tako na Kemijskem inštitutu (predvsem v 
okviru sodelovanja Odseka za katalizo in reakcijsko 
inženirstvo, Odseka za kemijo materialov in Odseka 
za analizno kemijo), kot tudi na Max-Planck inštitutu v 
Dusseldorfu, kjer je dr. Hodnik opravljal podoktorsko 
strokovno izpopolnjevanje pod mentorstvom dr. 
Karla Mayrhoferja s prestižno štipendijo Marie 
Curie. Članek o projektu in njegovih rezultatih je bil 
objavljen tudi v izredno ugledni znanstveni reviji 
Nature Communications.

Dr. Gregor Andreluh, direktor Kemijskega inštituta je 
dosežek projekta komentiral z naslednjimi besedami: 
»Na Kemijskem inštitutu smo izredno veseli in ponosni 
na tovrstne dosežke naših mlajših znanstvenikom in 
sodelavcev. Dosežek dr. Hodnika je izredno pomemben 
tako za slovensko kot za svetovno znanost, ker vodi 
k boljšemu jutri za vse prebivalce sveta. Hkrati pa je 
ta projekt lepa iztočnica in priložnost za neposredno 
sodelovanje z industijo ter za črpanje evropskega 
denarja preko projektov Obzorja 2020, kjer se že 
dogovarjamo s partnerji. Ta projekt je seveda na splošno 
tudi pomemben zaradi treh ciljev, ki utrjujejo poslanstvo 
Kemijskega inštituta, in sicer zaradi pozicioniranja v 
svetovni moderni znanosti, sodelovanja s svetovnimi 
institucijami ki izkazujejo prebojno vlogo na področju 
povezovanja znanosti in uporabnih zanj, in odpiranja 
novih priložnosti in utrjevanja ugleda, ki jih KI s tako 
vrhunskimi publikacijami v zadnjem času dosega«.

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Organizator: Društvo avtomatikov Slovenije in Univerza 
v Mariboru, FERI

Izvedba konference: 
Vabljena predavanja, predstavitve člankov, študentska 
sekcija, podelitev nagrad Tehnološke mreže, razstava 
pokroviteljev in borza kadrov.

Časovni mejniki:
Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 
16.1.2017
Prijava razstavljavcev: 1.2.2017
Obvestilo o izboru: 10.2.2017
Oddaja člankov: 1.3.2017
Prijava udeležbe: do začetka konference

Cenik konference
Kotizacija za udeležence: 200 EUR. 
Vključuje vstop na predavanja, ogled razstave, večerjo 
in družabno srečanje na prvem dnevu konference, 
zbornik referatov in priložene materiale.

Za informacije smo vam na voljo: 
dr. Boris Tovornik  boris.tovornik@guest.um.si, 
   tel. 041 742 327
dr. Nenad Muškinja nenad.muskinja@um.si, 
   tel. 02 220 7162
ali na:    http://www.aig.si/
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NOVE TEHNOLOGIJE

Ljubljana, 2. november 2016 – Ekipa mladih slovenskih 
raziskovalcev z različnih fakultet se je konec oktobra 
udeležila prestižnega tekmovanja iGEM v ZDA, na katerem 
so zasedli odlično prvo mesto na področju Temeljnega 
napredka (Foundational advance) in tako potrdili, da ima 
Slovenija vrhunske znanstvenike, ki s svojim znanjem in 
odkritji prebijajo meje v znanosti. 

iGEM je zelo prestižno tekmovanje za mlade razis-
kovalce, ki se ga je letos je v Bostonu, ZDA, udeležilo 
rekordnih 300 ekip, potekalo pa je med 27. in 31. 
oktobrom. Zaradi velikega zanimanja mladih slovenskih 
raziskovalcev in uspehov iz preteklih let so se mentorji 
na Kemijskem inštitutu odločili, da jim ponovno omogočijo sodelovanje 
na tekmovanju in sicer v okviru Sklada Janka Jamnika za iskrive mlade 
v znanosti, s katerim želi KI podpirati najbolj prodorne in motivirane 
mlade raziskovalce z izvirnimi idejami.

Sonicell, ekipa Kemijskega inštituta, ki se je udeležila tekmovanja iGEM 
pod vodstvom prof. dr. Romana Jerale se je lotila enega največjih izzivov 
sintezne biologije. Povečali so hitrost odziva na signale iz okolja z nekaj 
ur ali dni, kar zmorejo sedanji sistemi, na vsega nekaj minut ali sekund. 
Za pravilno delovanje organizma je namreč pomembno, da se telo v 
nekaj minutah odzove na spremembe, kot je npr. koncentracija glukoze 

Mladi slovenski raziskovalci Mladi slovenski raziskovalci 
dosegli odlično uvrstitev na dosegli odlično uvrstitev na 
prestižnem tekmovanju iGEM prestižnem tekmovanju iGEM 
v ZDA v ZDA 

Informacije: Jadranka Jezeršek Turnes, Brigita Pirc, Kemijski inš  tut
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IGEM

v krvi, saj bi bilo čez nekaj ur lahko že prepozno. Za 
hitre signale so uporabili svetlobo, majhne molekule. 

Najpomembnejša novost projekta pa je, da so naredili 
celice občutljive na dotik ali stimulacijo z ultrazvokom, 
kar pomeni, da bi lahko uravnavali tudi delovanje 
celic v notranjosti telesa. »Želimo si, da bi na podoben 
način lahko vplivali na celice v možganih, s čemer 
bi morda lahko pomagali bolnikom s Parkinsonovo 
boleznijo brez potrebe po operaciji, ali da bi sprožili 
hitro izločanje inzulina, kar bi v bodočnosti lahko 
pomagalo osebam z diabetesom,« je pojasnil dr. Jerala, 
»Kljub temu, da tokrat nismo osvojili velike nagrade 
kot že trikrat doslej, pa gre po mojem mnenju za doslej 
največji znanstveni preboj na tem tekmovanju in prvo 
mesto na področju razvoja temeljev te znanstvene veje 
je odličen dosežek.« 

»Strategija Kemijskega inštituta je pod pora in delo z 
mladimi raziskovalci, kar pomeni, da mlade poskušamo 
navdušiti za znanstveno-raziskovalno delo že na 
fakultetah. iGEM z vsemi napornimi pripravami, realizacijo 
in prezentacijo pred najboljšimi raziskovalnimi ekipami 
na svetu, je idealen projekt, ki nam pomaga identifi cirati 
najbolj ambiciozne in najbolj prodorne mlade, ki že 
v tej fazi pokažejo predanost cilju, osredotočenost, 
sodelovanje in delavnost ter raziskovalno radovednost. 

Delo mentorjev Kemijskega inštituta in delna fi nančna 
podpora inštituta za to tekmovanje, je za mlade velika 
referenca za iskanje bodočih priložnosti«, je povedal 
dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta.

Slovenska ekipa s pokalom za osvojeno 1.mesto na področju Temeljnega napredka na 
tekmovanju projektov sintezne biologije iGEM 2016.
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Ljubljana, 7. november, 2016. – Schneider Electric, globalni 
specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, v sodelovanju 
s podjetjem Panasonic Corporation, svetovnim vodilnim podjetjem 
na področju razvoja potrošniške elektronike in ostalih tehnologij, 
sta predstavila rešitev za ogrevanje, hlajenje in ventilacijo (HVAC 
- Heating, Ventilati on and Air Conditioning). Gre za sistem, ki 
dosega povsem novo stopnjo nadzora nad tovrstno opremo ter 
omogoča učinkovito upravljanje s porabo energije v objektih. 

Podjetji sta skupaj razvili novo, brezžično rešitev. Ta omogoča 
neposredno serijsko komunikacijo med dvema sistemoma. Sistem 
Schneider Electric za upravljanje porabe energije v objektih je 
odslej preko nadzornih sistemov in brezžičnega komunikacijskega 
protokola ZigBee® povezan s Panasonicovim sistemom za 
ogrevanje, hlajenje in ventilacijo VRF. Integracija teh rešitev 
lastnikom in upravljalcem objektov omogoča edinstven nadzor 
v vsakem trenutku, s kateregakoli mesta in na vsak del sistema, 
ki se nahaja v njihovih prostorih. Skupaj združuje opremo za 
ogrevanje, hlajenje, ventilacijo, varnostni nadzor, napajanje in 
distribucijo energije. Edinstveni vmesnik prikazuje informacije 
na podlagi katerih se lahko sprejema boljše odločitve ter znižuje 
porabo energije in posledično prihrani denar. 

“Interoperativnost sistema z večjo porabo energije, kot je sistem 
za upravljanje objektov HVAC, omogoča upravljalcem objektov 
enostavnejše upravljanje, optimizacijo dela in znižanje stroškov 
energentov”, je povedal Laurent Bataille, izvršni podpredsednik 
družbe Schneider Electric, sektor ekoloških zgradb. “Partnerstvo 
s Panasonicom nam omogoča celostni pristop k upravljanju 
objektov – od ravni samih naprav do povezovanja upraviteljskih 
sistemov in cloud platform, ne glede na tip objekta, njeno velikost 
ali starost. Takšni celoviti sistemi predstavljajo okostje objektov 
prihodnosti.  Omogočajo vpogled v notranjost objektov in prilagajanje 
zunanjemu okolju. Koncept Schneider Electric Innovation at Every 
Level upošteva vse prednosti tehnologije IoT (Internet Of Things.  
Na ta način spreminja mesta, preoblikuje industrije in bogati 
življenja ljudi preko povezanih naprav, vrhunskega nadzora nad 
opremo in aplikacijami, vse vključujočo analizo podatkov in vedno 
dostopnih storitev, dodaja Bataille.”

Skupna rešitve podjetij Schneider Electric in Panasonic se lahko 
namesti brezžično. Tako se ohrani obstoječo infrastrukturo, 
zaradi česar je idealen za obnavljanje starejših objektov. Prav 
tako je lahko s fi ksno mrežo povezan preko žic. Rešitev se lahko 
v celoti uporablja s pomočjo inovativnih tehnologij plug-and-
play, ki poenostavljajo konfi guriranje Sistema VRF. Namesti se 
lahko samostojno ali kot del nekega drugega sistema. Tovrstni 
sistemi omogočajo daljinski dostop. Tako se doseže največjo 
funkcionalnost v vsakem trenutku. 

Rešitev Schneider Electric za upravljanje energije SmartStruxure™ 
maksimira učinkovitost objektov in znižuje operativne stroške 
tekom celotne življenjske dobe objekta. 

UPRAVLJANJE ENERGIJE

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Schneider Electric in Panasonic poenostavljata upravljanje 
energije

• Uspešna integracija rešitve Schneider Electric Smart Struxure™ in pametnega nadzora s Panasonicovim 
sistemom VRF, omogočata inovativen pristop k upravljanju energije v objektih.

• Partnerstvo temelji na strokovnosti obeh družb in njunih vodilnih položajih v razvoju HVAC opreme in 
tehnologij upravljanja v objektih. 
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Podnebni ukrepi za trajnostno rast 

“Ponosni smo, da smo se tudi letos pridružili skupini podjetij, 
ki sledijo prepoznanemu Podnebnemu seznamu A, ki ga 
podeljuje organizacija CDP. To je priznanje naši strategiji, ki 
poganja inovativnost na vseh nivojih trajnostnega razvoja. 
Med poslovnimi rezultati in trajnostnim razvojem obstaja 
otipljiva povezava. Zavezani smo, da ponujamo trajnostne 
rešitve, ki rešujejo energetski paradoks: uravnavanje 
ogljičnega odtisa ob hkratni pravici vseh ljudi do dostopa 
do energije,” je povedal Jean-Pascal Tricoire, predsednik 
uprave Schneider Electric.

Inovativnost družbe Schneider Electric na vseh ravneh 
izkorišča moč in obljubo o internetu stvari, ki preoblikuje 
mesta, industrije in bogati življenja prek povezanih izdelkov, 
aplikacij, analitike in storitev.

Tranzicija do nizko ogljične družbe 

Podnebni seznam A izdaja organizacija CDP v poročilu 
Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate 
climate action. Poročilo postavlja osnovo za korporativno 
podnebno delovanje ter razkriva globalne korporacije, 
ki so že pričele s prehodom na nizkoogljično družbo. 
Nekatera podjetja so tudi že izkoristila priložnosti, ki jih 
ponuja trajnostni razvoj. Seznam je bil narejen na pobudo 
827 investitorjev, ki upravljajo s premoženjem v vrednosti 
100 trilijonov ameriških dolarjev. Zgolj 9 % podjetij, ki je 

oddalo svoje letne podnebne 
objave organizaciji CDP v 
neodvisno ocenjevanje, je 
bilo uvrščenih na seznam 
Podnebni seznam A. Podjetja, ki 
se pojavljajo na tem seznamu 
so bila nanj uvrščena zaradi njihovih prizadevanj v boju 
proti podnebnim spremembam.  

Paul Simpson, glavni izvršni direktor organizacije CDP 
je ob uvrščanju podjetij  povedal: “Čestitamo vsem 193 
podjetjem, ki so se uvrstila na Podnebni seznam A, saj  so 
vodilna na poti proti nižjemu ogljičnemu odtisu. Podjetja 
so ključni igralci pri preoblikovanju globalne ekonomije 
in doseganju podnebnih ciljev.”

Schneider Electric je uvrščen v različne  trajnostne 
indekse, kot so CDP-jev Podnebni seznam A pa tudi Dow 
Jones SustainabilityTM World & Europe Indices in World’s 
Most Ethical Companies©. Te uvrstitve dokazujejo zaveze 
podjetja, ki meri svoja prizadevanja tudi preko svojega 
Planet & Society Barometer, že od leta 2005. Poleg tega je 
lani novembra Schneider Electric na pariškem podnebnem 
vrhu dal 10 novih zavez.

Podnebni seznam A je skupaj z javno objavljenimi rezultati 
podjetij, ki sodelovala v program organizacije CDP, dostopen 
tudi preko spletne strani CDP.

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Med vodilnimi podjetji v boju proti podnebnim 
spremembam

Rueil-Malmaison (Francija), 2. november 2016 – Schneider Electric, globalni specialist 
za upravljanje energije in avtomatizacijo, je bil s strani organizacije CDP, uvrščen 
na Podnebni seznam A. CDP je mednarodna neprofi tna organizacija, ki spodbuja 
trajnostne ekonomije. Schneider Electric je edino podjetje iz panoge, ki je že šesto 
leto zapored prejelo oceno A za svoje prizadevanja na področju nižanja emisij in 
izpolnjevanja trajnostne zaveze. 

• Ena izmed 193 korporacij, ki so sodelovale v programu podnebnih sprememb organizacije CDP, ki je 
pridobila naziv Podnebni seznam A

• Edino podjetje iz svoje panoge, ki je že 6 leto zapored prejelo oceno A
• Priznanje strategiji družbe za inovativnost na vseh ravneh trajnostnega razvoja
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OGLASNO SPOROČILO

PREBOLD, 10. november 2016 – Skupina BISOL 
Group podpira kakovostnejše izobraževanje mladih 
z Aspergerjevim sindromom, ki si želijo nadgraditi 
svoja elektrotehniška znanja. V dobrodelni akciji 
Alumni kluba Fakultete za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani z naslovom »Naj otroci z Aspergerjevim 
sindromom izkoristijo svoje potenciale« je skupina 
BISOL Group nastopala kot edini sponzor dogodka 
z vlogo osrednjega donatorja. Zbrana sredstva 
so namenjena izvedbi aktivnosti tehnološkega 
usposabljanja in nakupa opreme s področja sodobnih 
tehnologij, kjer otroci z avtizmom skrivajo neslutene 
potenciale. 

Eden izmed največjih evropskih proizvajalcev fotonapetostnih 
modulov in osrednji promotor zelene energije, ki med 
drugim nudi celovite rešitve s področja sončnih elektrarn, 
na svoj seznam aktivnosti dejavno uvršča izobraževanje 
zaposlenih ter podpira različna strokovna udejstvovanja 
mladih pri širjenju znanj, potrebnih za sodobni družbeni 
razvoj. Posebna pozornost je mnogokrat usmerjena prav 
k mladim strokovnjakom s tehničnimi znanji, ki so gonilna 
sila inovacij in razvoja. Skupina BISOL Group v podpori 
strokovnega usposabljanja in s tem osebnostne rasti otrok 
s posebnimi potrebami vidi priložnost razvoja področja 
znanosti in širše družbe. Kot sponzor in osrednji donator 
današnjega dobrodelnega dogodka bo BISOL Group skupaj 
z Alumni klubom, Fakulteto za elektrotehniko in ostalimi 
donatorji omogočil organizacijo poletnih tehnoloških 
delavnic za otroke z Aspergerjevim sindromom. Na tovrstnih 
delavnicah otroci s sindromom sodelujejo z drugačno 
intenzivnostjo od ostalih otrok, rezultati njihovih izdelkov 
pa največkrat presegajo zahteve in pričakovanja. Ustrezno 
razvijanje potenciala otrok z Aspergerjevim sindromom 

je ključno za njihovo širšo družbeno vključitev, od katere 
lahko vsi zelo veliko pridobimo.

Na zaključni prireditvi dobrodelne akcije je predsednik 
Alumni kluba Fakultete za elektrotehniko in predsednik 
skupine BISOL Group dr. Uroš Merc poudaril: »Merilo 
uspeha je čut, ki ga premoremo do družbe. Uspešen je tisti, 
ki motivira in navdušuje. Da bomo skupaj še uspešnejši 
in še boljši, poskušamo svoje uspehe deliti z drugimi 
tako, da jih povabimo k sodelovanju. Lasten doprinos k 
tej akciji vidimo kot povabilo mladim, ki so drugačni, da 
se nam pridružijo in da se od njih nekaj naučimo. Skupaj 
nam bo lepše in bomo še boljši!«.

Dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
prof. dr. Igor Papič je dobrodelno akcijo povzel kot: »Veseli 
nas in ponosni smo, da naša Fakulteta namenja veliko 
pozornosti ljudem, ki so iz takih ali drugačnih razlogov 
drugačni od večine in jim pomaga pri težavah, s katerimi se 
zaradi tega srečujejo. To, da se tudi otroci z Aspergerjevim 
sindromom že nekaj let pridružujejo in uspešno sodelujejo 
na našem poletnem taboru, je pokazatelj, da poskušamo 
pomagati na pravi način. Vsekakor se bomo trudili, da bo 
tako tudi v prihodnje.«

V dobrodelni akciji »Naj otroci z Aspergerjevim sindromom 
izkoristijo« svoje potenciale je Alumni klub FE UL z vsemi 
do danes potrjenimi donacijami zbral vsa potrebna 
sredstva v skupni višini pet tisoč evrov. 

Zaključno prireditev v zavetju Šmarne Gore in Starega 
gradu v Restavraciji Evergreen je glasbeno zaokrožil 
ansambel Kranjci, prireditev je povezovala Nejka Golič.

Informacije: BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group prispeva k strokovnemu izobraževanju otrok 
z Aspergerjevim sindromom
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Ob tokratnem pregledu Keysightovih novic vas moramo opozoriti, da se bliža konec dobavljivosti za mnoge 
priljubljene, celo legendarne inštrumente. Skrajni rok za naročilo je 30. november, tako da ne oklevajte! Po 1. 
decembru bodo na voljo samo še nove generacije merilnikov. S koncem leta se prav tako poslavljajo naprave, 
ki niso skladne z RoHS smernicami. 

V nadaljevanju vas si lahko ogledate pregled novosti na področju programske opreme. Novi uporabniki ADS 
se lahko razveselijo bogate zaloge poučnih materialov. Družina BenchVue aplikacij je pridobila novega člana, 
SystemVue večjo posodobitev, IR termalne kamere pa kar novo sposobnost – snemanje termalnega videa.

Pregled zaključujemo z odličnim povzetkom lastnosti in pasti merjenja RMS vrednosti in povzetkom novih 
produktov.

Zaključek obdobja – s 30. novembrom se poslavljajo nekateri legendarni merilniki 

Obširen pregled pomembnih datumov, inštrumentov v odhajanju in vodičev za prehod na nove modele najdete 
na www.keysight.com.

To-be Discontinued 
Product Product Description Next Generation Replacement product

34401A Digital multimeter, 6.5 digit 34461A

34410A Digital multimeter, 6.5 digit 34465A

34411A Digital multimeter/Digitizer, 6.5 digit 34465A

L4411A Digital multimeter, 6.5 digit 1U-LXI 34465A with h.s. option (no 1U replacement)

33220A Function/Arbitrary Waveform Generator, 20 MHz 33511B

33250A Function/Arbitrary Waveform Generator, 80 MHz 33611A

53131A Universal Counter, 225 MHz, 10 digit/s, 500 ps. GPIB, RS232 53220A

53132A Universal Counter, 225 MHz, 12 digit/s, 150 ps. GPIB, RS232 53220A,53230A

53181A RF Counter, 225 MHz, 10 digit/s. GPIB, RS232 53210A

U8903A Audio Analyzer, 10Hz to 100 kHz U8903B

Keysight novice za inženirjeKeysight novice za inženirje
Informacije: Amiteh d.o.o.

Posamezni vodiči po migraciji:

• Digitalni multimetri - http://amiteh.us12.list-
manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d64
1fc1012d15&id=394e7a20ca&e=e717f1038a

• Števci - http://amiteh.us12.list-manage1.com/
track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&i
d=a73e7791f2&e=e717f1038a

• Funkcijski generatorji - http://amiteh.us12.list-
manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d64
1fc1012d15&id=a6dd5dd236&e=e717f1038a
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• Audio analizatorji - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44

411e3d641fc1012d15&id=914dfe6de8&e=e717f1038a

Naročila so mogoča še do 30. novembra. Za vse nadaljnje informacije 
in naročila v zadnjem hipu se obrnite na Amiteh.

31. december je skrajni rok za naročilo RoHS neskladnih naprav

Z 31. decembrom Keysight v Evropi ne bo več prodajal 
opreme, ki ni v skladu z evropskimi RoHS smernicami; 
izpostavimo naj  nanovolt/micro ohm merilnik 34420A 
in legendarni multimeter 3458A. Za naročila v zadnjem 
hipu nas kontaktirajte!

Novinci v ADS?

Za ogled in preizkušanje si lahko naložite 30-dnevno 
preizkusno različico ADS 2016 - posodobitev 1.

• Nova tehnologija ustvarjanja mrežnih modelov: 
Mesh Domain Optimization porabi manj pomnilnika 
in procesorskega časa

• Inteligentna mrežna tehnologija zmanjša velikost 
reševanega problema brez poslabšanja točnosti

• Različne simulacije v čakalnih vrstah na različnih vodilih v sistem
• Hkratno delo na več digitalnih kanalih
• Več informacij:

• Spletna stran posodobitve - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u
=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=4251337ac3&e=e717f1038a

• YouTube kanal razvojnih okolij - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/
click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=8288b1cddd&e=e717f1038a

• Pregled ADS knjige primerov - http://amiteh.us12.list-manage2.com/track/clic
k?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=48bf5a01a3&e=e717f1038a
• Poglavje o harmoničnem ravnovesju - http://amiteh.us12.list-manage.

com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=d7ea2c90f2&e=e
717f1038a

• Primer delovnega okolja za optimizacijo dizajna z vklopom in izklopom 
posameznih delov (samo za registrirane uporabnike) - http://amiteh.us12.
list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=be7ea207
9b&e=e717f1038a

• Video demonstracija SIPro orodja za signalno integriteto - http://amiteh.
us12.list-manage2.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=f7e
a18273b&e=e717f1038a

• Seznam predvajanja na temo signalne in močnostne integritete - http://
amiteh.us12.list-manage2.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&
id=628448b52f&e=e717f1038a

• 3D EM PCB video, analiza konektorjev na PCB - http://amiteh.us12.list-
manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=615261b6e9
&e=e717f1038a

• Vodstvo po korakih skozi delovni tok točne meritve na nivoju silicija - http://
amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id
=5e7eac0c1a&e=e717f1038a
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• Zajem moči iz brezžične povezave, študija primera - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d
641fc1012d15&id=f4f5cc8492&e=e717f1038a

Posodobitve

• Izšel je SystemVue 2016.08

• Omogoča formiranje snopa faznega niza (phased array beamforming) tako v Spectrasys kot v Datafl ow načinu

• Dodaja dinamične grafe

• Posodobitev več knjižnic (5G, LTE-A, Radar, WLAN, IBIS AMI),

• Podpora HIL na Xilinx Virtex 7

• Nova programska oprema za IR termalno kamero

• Posodobitev omogoča snemanje IR videov v do 8 slikah na sekundo

• Video se shrani avtomatsko – obravnava podatkov je mogoča tudi naknadno

• Prenos in več informacij - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=84d

1da6286&e=e717f1038a

• Univerzalni števec – nova aplikacija v BenchVue

• Preprosta in intuitivna kontrola univerzalnih števcev, kot so 53210A, 53220A, 53230A

• Določite stabilnost skozi čas v samo nekaj klikih

• Brezplačna verzija je zelo obširna, opcijska izboljšava Pro pa doda še dodatne sposobnosti

• Prenesite in preizkusite - http://amiteh.us12.list-manage1.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=058

aff 4de2&e=e717f1038a

Novi produkti

• 86120D Nov merilnik valovnih dolžin nadomešča 86120B and 86120C
• Stara merilnika ne bosta več dobavljiva po 31. decembru
• Baziran je na istem interferometru kot predhodnika, vendar vsebuje zajem podatkov in ogrodje od trenutnega 

vrhunca linije, 86122C
• S posodobitvijo družina pridobi širokospektralni model

• razpon 700-1650nm
• izboljšana točnost +/-1.5ppm
• hitrejši čas zajema 0.6s

• Skladnost z RoHS
• Naročila možna od 1. novembra naprej
• Več informacij - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d641fc1012d15&id=af79fb4f24&e

=e717f1038a
• FlexEye zmožnost za osciloskope družin DCA-X in DCA-M

• Hitra meritev očesnega diagrama
• Znižanje stroškov za proizvodnjo
• Avtomatiziranje testiranja vsakem osciloskopu tako, da vsak kanal simulira enokanalni inštrument
• Več informacij v vodiču po izbiri komponent - http://amiteh.us12.list-manage.com/track/click?u=8c9de44411e3d64

1fc1012d15&id=e3ff 2b6226&e=e717f1038a
• Meritev TDECQ za DCA podpira porajajoče se standarde 200 in 400G

• Optični transmiterji bodo v novih standardih uporabljali PAM4 tehnike
• Tehnika zapiranja očesa zaradi oddajnika in raztrosenja za PAM4 (TDECQ) bo primarna za specifi kacijo oddajnika
• Meritev je kompleksna in ima veliko korakov, vendar je implementacija na osciloskopu DCA kar se da hitra in 

preprosta, del osnovnega merilnega seta
• Na voljo kot opcija za 86100D DCA-X, N1092X DCA-M, or N1010A Flex DCA software
• Za več informacij se obrnite na Amiteh
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Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23 
1000 Ljubljana,  Slovenija  

tel.: +386 1 200 51 50 
fax: +386 1 200 51 51

www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si 

Vizija 
avtomatizacije

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

ENERGETSKO VARČNI SPRiPM PAKET
 presega energetski razred IE4
 enostavna in hitra vgradnja
 hitra povrnitev investicije
 okolju prijazen
 manjši in lažji

SPRiPM 
Energetsko varčni 
SPRiPM paket

EEEEEENENENENENNERGRGRGRGRGETETETETETE SKSKKSKSKSKOOOOOO VARARARRRRČNV II SPRiPMPMPM PAKKET

M
o varčni 
ket
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Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 

uporabnikov.

Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon -
kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je 
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero 
spremljate poslovanje svojega podjetja. 

PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do iz-
hoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in 
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno 
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med pro-
dajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali 
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj 
denarni tok.

S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo 
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo -
vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore. 

www.datalab.si/pantheon/manufacture

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor-
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam, 
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije, 
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali pod-
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa 
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo-
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter 
manj operativnemu delu.

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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Pozicioniranje brez  
merilnikov položaja

Vgrajeni krmilnik gibanja (IMC – Integrated Motion Controller) je nova Danfoss-ova programska rešitev, 
ki omogoča izvedbo pozicioniranja in sinhronizacije s frekvenčnim pretvornikom VLT® Automation Drive 
FC302. S kombinacijo IMC in FC302 lahko krmilite tako asinhronske motorje kot tudi motorje s trajnimi 
magneti, z inkrementalnimi dajalniki ali brez.  
 
V mnogih aplikacijah se pojavlja potreba po servo lastnostih kot sta natančno pozicioniranje in sinhronizacija. 
Kljub temu pa mnoge od takšnih aplikacij ne zahtevajo visoke dinamike servo motorjev. Zaradi visokih 
stroškov in kompleksnosti se je servo pogonom bolje izogniti, kjer je to mogoče. 

Danfoss je razvil inovativno alternativo servo pogonom z imenom IMC – Integrated Motion Controller, ki je 
na voljo kot programska oprema frekvenčnega pretvornika VLT® Automation Drive FC302.  Takšna rešitev 
je primerna za vse klasične tehnologije motorjev. Omogoča izvedbo avtomatske prilagoditve motorju 
(AMA-automatic motor adaptation) in zaznavanje pozicije rotorja brez senzorja. VLT® Automation Drive je 
robustna in zrela serija Danfoss-ovih frekvenčnih pretvornikov, ki je uporabnikom domača in enostavna 
za parametriranje in zagon. 

Avtor: Peter Savšek, OEM prodajni inženir, Danfoss Trata d.o.o.

IMC odlikuje visoka natančnost regulacije pozicije, 
hitrosti in pospeška. V preteklosti je implementacija 
krmiljenja gibanja preko frekvenčnega pretvornika 
zahtevala dodatno strojno opremo: krmilnik gibanja 
in merilnik položaja rotorja (npr. inkrementalni 
dajalnik). Zahvaljujoč IMC je VLT® Automation Drive 
sedaj konkurenčen izdelek na področju pozicionirnih 

in sinhronizacijskih aplikacij – brez dodatne strojne 
opreme. V mnogih primerih je mogoče vzpostaviti 
krmiljenje gibanja brez merilnikov položaja rotorja.  
To predstavlja cenovno zelo ugodno rešitev. VLT® 
Automation Drive z IMC odpira nove priložnosti, ne 
glede na moč in lahko nadomešča servo pogone v 
aplikacijah kot so:
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POZICIONIRANJE BREZ MERILNIKOV POLOŽAJA

 rotacijske mize,
 rezalni stroji,
 pakirni stroji,
 tekoči trakovi,
 stroji za označevanje,
 brizgalni stroji,
 stroji za paletiranje.

... in mnoge ostale v skoraj vseh panogah.

Z uporabo IMC prihranite na stroških investicije in 
tudi čas:
 ker ni potrebe po merilniku položaja rotorja, 

se prihrani na času načrtovanja, montaže, 
kabliranja in parametriranja,

 ni potrebe po servo pogonih in posledično po 
kompleksnem programiranju le-teh,

 z uporabo funkcije 'Homing on torque level' 
ne potrebujete indikatorja položaja.

IMC programska rešitev zagotavlja enostaven in varen 
zagon vaših aplikacij:
 nastavitev pozicioniranja ali sinhronizacije v 

parametrih frekvenčnega pretvornika, brez 
programiranja. Izognete se kompleksnosti in 
možnim napakam, prihranite čas,

 z uporabo SLC (Smart Logic Controller), ki je 
kompatibilen z IMC, še dodatno pridobite na 
funkcionalnosti,

 z uporabo funkcije 'Homing on the run' pridobite 
na natančnosti.

Pozicioniranje

Krmilnik pošlje frekvenčnemu pretvorniku ukaz za 
pozicioniranje. To je lahko linearno ali krožno gibanje 
z absolutnim ali relativnim položajem. Frekvenčni 
pretvornik preračuna profi l gibanja, hitrost, pospešek 
in pozicijo. Nato izvede premik. Obstaja več metod 
pozicioniranja: 
 Absolutno pozicioniranje,
 Relativno pozicioniranje,
 'Touch probe' pozicioniranje.

Sinhronizacija

Enkoder glavnega pogona da signal frekvenčnemu 
pretvorniku, ki regulira drug pogon na osnovi 
prestavnega razmerja gonila. Lahko sinhroniziramo 
več pogonov s signalom enega enkoderja. Različna 
prestavna razmerja se določijo s parametrizacijo.

Funkcija Korist
IMC funkcionalnost integrirana
v frekvenčni pretvornik

Prihranek na stroških investicije za dodatno opremo in času

Regulacija brez merilnika položaja
rotorja

Nižji stroški zaradi manjšega števila komponent
Robustnejša izvedba
Krajši čas montaže, kabliranja, parametriranja

Ni potrebe po servo pogonih Enostaven, varen in hitrejši zagon
Nižja stopnja kompleksnosti in števila napak
Nižji stroški

Nastavitev IMC s parametri frekvenčnega 
pretvornika

Prihranek na času zagona
Nižja stopnja kompleksnosti
Z znanjem parametriranja frekvenčnega pretvornika se 
izvede pozicioniranje ali sinhronizacija

Funkcija 'Homing on the run' Visok nivo natančnosti skozi celoten cikel delovanja
Funkcija 'Homing on torque level' Ni potrebe po indikatorjih položaja

Nižji stroški zaradi manjšega števila komponent
Krajši čas montaže, kabliranja
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Najhitrejši* industrijski krmilnik za avtomatizacijo 
strojev serije NX7

Nov model NX7 je paradni model, ki ponuja izredno 
hitrost brez zmanjšanja zanesljivosti. Najvišjo hitrost* 
dosega zahvaljujoč Intel® Core ™ i7 4-jedrnem 
procesorju z veliko zmogljivostjo pomnilnika in 
dosega ciklične čase do 125 μs. Osredotočen je 
na prihodnje izboljševanje proizvodnih obratov, ki 
bodo uporabljali daljinski dostop do naprav preko 
interneta. Tako je omogočena velika prilagodljivost 
proizvodnje zunaj okvirov zmogljivosti prejšnjih 
krmilnikov.

*Hitrost obdelave. Na podlagi naše preiskave marca 2015.

Krmilnik stroja serije NJ1

Sysmac NJ platforma je s serijo NJ1 dobila najmanjšega 
brata. Vstopni model ponuja krmiljenje do 2 osi in 
je popolnoma združljiv s serijo NJ5 in NJ3. NJ1 deli 
skupen koncept Sysmac platforme in se ga programira z 
enako programsko opremo Sysmac Studio, ki omogoča 
hitro oblikovanje različnih aplikacij in funkcionalnosti 
ter povezovanju ostalih komponent, tako Omronovih 
kot tudi komponent ostalih proizvajalcev. Zasnova 

omogoča hitro vključitev najnovejše informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT).

Odgovor na globalni trend

Današnje proizvodnje podjetij so pod velikim pritiskom, 
saj se morajo hitro odzivati na najrazličnejše potrebe 
kupcev. Vse to jih sili v posodobitev in vpeljavo inovacij 
v bolj prilagodljivo in hitrejšo proizvodnjo. Sysmac 
platforma je ena najprimernejših podlag za nadaljnjo 
hitro nadgrajevanje in izboljševanje proizvodnje. 
Poleg zmogljive in zanesljive strojne opreme za njo 
stojijo tudi izkušeni Omronovi strokovnjaki, ki nudijo 
vso potrebno tehnično podporo.

Krmilniki strojev OMRON 
Sysmac serije NJ1 in NX7

Sysmac platforma za avtomatizacijo in krmiljenje strojev je bogatejša z dvema novima serijama krmilnikov 
in sicer seriji NJ1 in NX7. Tako se je k ponudbi dodal vstopni in najzmogljivejši model (poleg že znanih 
serij NJ3 in NJ5). Tako platforma pokriva avtomatizacijo najnaprednejših in enostavnejših strojev in naprav.

Informacije: MIEL d.o.o.
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KRMILNIKI STROJEV

Avtomatizacija in pogoni
- PLK sistemi 

- SCADA 
 

Industrijske komponente

Senzorika

Varnostna tehnika POSEBNE CENE KOMPONENT ZA ELEKTRO 
OMARE IN KRMILNE NAPRAVE 

do 31.12.2016

Sysmac platforma za avtomatizacijo

Po predstavitvi krmilnika serije NJ5 v letu 
2011, se je ponudba razširila tudi z modeli, 
ki podpirajo podatkovne baze in krmiljenje 
robotov. Razširila se je tudi ponudba kom-
ponent na področju senzorike, varnostnih 
komponent, enot s hitrimi vhodi in izhodi in 
sistemov strojnega vida, ki podpirajo hitra 
omrežja kot je EtherCat. 

S tesnim sodelovanjem s podjetji in vsem 
pridobljenim znanjem iz preteklosti, je pred 
vami edinstvena rešitev, ki omogoča hitro 
posodobitev proizvodnje in razvoj novih in 
zmogljivih aplikacij. 

Več informacij na: 
E: info@miel.si; 
T: +386 (0)3 77 77 000; 
W: www.miel.si;  

Samo
Samo

€ € 19190,-0,-
+DD

V
+DD

V
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Dinamično spremljanje stanja strojne Dinamično spremljanje stanja strojne 
opreme (Condition Monitoring)opreme (Condition Monitoring)

Andrej Kolmanič, TEHNA d.o.o.

Oprema Rockwell Automation – Allen Bradley za spremljanje stanja predvsem vrtečih strojev 
je bolj znana pod angleškim nazivom Condition monitoring. V ponudbi je celoten spekter 
opreme, ki je potreben, da omogoča zajem vibracij in obdelavo meritev v realnem času. Moduli 
Dynamix 1444 (Slika 1), ki jih vključimo v integrirano arhitekturo Logix krmilnikov s pomočjo 
programskega okolja Studio 5000, senzorje za zajem (brezkontaktne 1442 in kontaktne 1443), 
prenosni merilnik 1441 in programsko opremo Emonitor CMS za podrobno analizo meritev in 
napovedovanje odpovedi oz. potrebnega vzdrževanja. 

Pomembno je poudariti, da je povezava s krmilnikom 
nujna le na začetku ob konfi guraciji, kasneje pa 
moduli Dynamix 1444 delujejo povsem neodvisno od 
krmilnika. Namreč poleg samega zajema in obdelave 
podatkov, je njihova funkcija tudi zaščitna, saj lahko 
preko digitalnih ali relejskih izhodov aktivira zaščitne 
akcije, kot je npr. zaustavitev stroja, dodatnega 
mazanja ležaja ipd.

Prednosti frekvenčnih pretvornikov, natančna 
nastavitev vrtilnega momenta in nadzor hitrosti, 
spremljajo tudi negativni učinki, ki jih je potrebno 
upoštevati:

• Vgrajena 2 ethernet porta (možnost DLR redundančne 
povezave)

• dinamični vhodi (za vibracije)
• hitri vhodi (TTL)
• digitalni vhodi/izhodi (programabilni)
• SPDT releje
• integrirano redundančno napajanje, 
• SD spominska kartica

Robustnost in podpora standardom
• delovanje -25°C do +70°C, 
• CE, CSA & UL, 
• IECex-Zone 2, 

Slika 1: Dynamix 1444 moduli za zajem signalov
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CONDITION MONITORING

• cUL- Class 1 Div 2 grupe A,B,C,D
• tiskana vezja so prevlečena z lakom
• časovna sinhronizacija (IEEE 1588 Ver.2, CIP Sync)

Senzorji:

Delujejo s pomočjo vrtinčnih tokov in imajo možnost merjenja dinamičnih 
pomikov od 0,1 do 29mm. 

Uporabljamo jih za kontaktno merjenje vibracij z pomočjo merjenja 
pospeškov.

Slika 2: Brezkontaktni senzorji družine 1442

Slika 3: Kontaktni senzorji družine 1443 (horizontalni in vertikalni model)
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Prenosni merilnik Dynamix 2500

Zelo zmogljiv, lahek in robusten prenosen inštrument, 
ki omogoča zbiranje, shranjevanje in analiziranje 
podatkov vibracij zbranih preko do štirih merilnih 
vhodov. Analizo vibracij opravi v realnem času s pomočjo 
hitre Fourirerjeve transformacije FFT. Pridobljene 
rezultate uporabimo za planiranje (analiza in napoved) 
vzdrževanja rotacijskih strojev oz. za poglobljeno 
analizo, ki jo lahko naredimo v programskem paketu 
Emonitor CMS (Condition monitoring software)

Z aktivnim spremljanjem stanja strojne opreme 
zagotovimo:

- zmanjšanje stroškov vzdrževanja in proizvodnje
- povečevanje učinkovitost in zanesljivost vaših 

strojev
- preprečevanje neplaniranih zastojev
- minimizacija planiranih vzdrževalnih izklopov
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje

Aplikacije

• El. motorji, generatorji, črpalke, ventilatorji, 
kompresorji,…

• vibracije ležajev, opletanje gredi..
• vibracija ohišij el. strojev
• ostale dinamične spremembe vrtečih strojev

Povezave:
www.rockwellautomation.com
www.tehna.siSlika 4: Prenosni analizator vibracij Dynamix 2500
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Kapacitivni Kapacitivni 
senzorji z IO-Linksenzorji z IO-Link
Informacije: TIPTEH d.o.o.

IO-Link poenostavi nastavitev senzorja pri težavnih 
aplikacijah ter s pomočjo preventivnega vzdrževanja 
povečuje zanesljivost sistema.

Turck predstavlja novo serijo BCT kapacitivnih senzorjev z 
vmesnikom IO-Link. IO-Link omogoča enostavno nastavitev 
stikal v aplikacijah kjer je to potrebno kot npr. za detekcijo 
nivoja. Do notranjih vrednosti parametrov senzorja lahko 
dostopamo preko programske opreme Pactware ali preko 
IO-Link kanala na krmilniku. Na ta način je nastavitev 
parametrov tudi težavnih aplikacij poenostavljeno, 
omogoči pa se tudi spremljanje vrednosti in diagnostika 
senzorja kar je pomembno predvsem takrat ko umazanija 
ali prah prekrijeta senzor in zaradi tega spremenita nivo 
preklopne točke. Poleg omenjenega načina pa je možno 
senzor nastaviti tudi s pomočjo “Teach” tipke ali “Teach” 
signala. Zadnji način onemogoči zlorabo pri dostopu do 
senzorskih parametrov.

Kapacitivni senzorji BCT z IO-Link povezavo omogočajo 
izvedbo preventivnega vzdrževanja. Senzor tako preko 
IO-Link povezave javi, če temperatura preseže kritično 
vrednost. Prav tako se spremlja in javlja stanje napajalne 
napetosti. Uporabnik tako odkrije prekinitev napajanja 
in ustrezno ukrepa še predno se zaradi okvare zaustavi 
sistem.

BCT kapacitivni senzorji ustrezajo IP67 zaščiti in so na 
voljo v štirih variantah. V oplaščeni varianti sta na voljo 
v M18 ohišju s 5mm preklopne razdalje ter M30 ohišju 
z 10 mm preklopne razdalje.

V primeru neoplaščene montaže se doseg senzorjev 
poveča še za 50%. Obe varianti pa sta na voljo tudi z ali 
brez “Teach” tipke.
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SENZORIKA IN VARNOSTNA STIKALA

Varnostno stikalo Varnostno stikalo 
v Ex izvedbiv Ex izvedbi
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostno stikalo za temperature do -60°C 

v Ex izvedbi

Na številnih področjih izkoriščanja rud, nafte 

in zemeljskega plina prihaja do ekstremno 

nizkih temperatur, kjer se s svojimi lastnostmi 

izkaže nova družina eksplozijsko varnih, 

varnostnih pozicijskih stikal Ex 97 podjetja 

Steute. S svojo edinstveno zasnovo in uporabo 

inovativnih materialov so uporabna za temperaturo 

okolice do -60°C. 

Primerna so za uporabo v Ex conah 1 in 2 za plin in 21 

in 22 za prah. Kot varnostna stikala s pozitivno vodenimi 

kontakti dosegajo stopnjo zaščite do PLe oziroma SIL3.
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KONTRASTNI SENZOR KRT 18B
Informacije: Robert Urankar, TIPTEH d.o.o.

Kontrastni senzor KRT 18B  iz Leuze za hitro in zanesljivo zaznavanje.

Predvsem v industriji pakiranja se vse pogosteje srečujemo z zahtevo po izjemno visokih 
zmogljivih senzorjih. Pri tem pa od senzorjev pričakujemo tudi visoko fl eksibilnost, 
vzdržljivost in široko uporabnost.

Kontrastni senzor Senzor KRT 18B ponuja ekstremno preprosto rokovanje, avtomatsko 
prilagajanje občutljivosti in  vgrajen dvokanalni IO-Link vmesnik. Poleg tega je se 
senzor ponaša še z izredno kompaktnim kovinskim ohišjem in je tako primeren tudi 
za uporabo v okoljih, kjer je zahtevana visoka stopnja čistoče.

Nekaj glavnih značilnosti senzorja je:

• LED prikazovalnik na hrbtni strani senzorja nam omogoča 
preprosto in hitro nastavitev preklopne točke. Na 
voljo sta dve izvedbi senzorja, v prvi izvedbi imamo 
na hrbtni strani dva gumba s prvim določimo kaj je 
oznaka in z drugim kaj je ozadje. V drugi izvedbi pa 
imamo na hrbtni strani potenciometer s katerim ob 
pomoči LED prikazovalnika določimo preklopno točko.

• Avtomatsko spreminjanje občutljivosti, to funkcijo 
imenujemo tudi tracking control. Funkcija vse skozi 
avtomatsko prilagaja občutljivost senzorja, na ta način 
senzor postane bolj robusten in manj občutljiv na prah, 
ki se nabere ne optičnih delih senzorja. Končnemu 
uporabniku pa predvsem podaljšuje čas med dvema 
čiščenjema senzorja. Funkcija pa je seveda še kako 
koristna, če se prične zmanjševati kontrast med 
oznako in ozadjem.

• Več barvna LED svetloba. V senzor je vgrajena LED 
tehnologija v vseh treh osnovnih barvah (modri, rdeči 
in zeleni). Med nastavitvijo senzorja lahko sami ali pa 
to stori senzor avtomatsko izberemo ustrezno barvo 
LED, ki nam omogoča največji kontrast med oznako in 
ozadjem, na ta način senzor postane še bolj robusten 
in bolj univerzalen.

Široka paleta modelov, na voljo je kar 6 različnih modelov:
• Standard, osnovna izvedba za najbolj preproste 

aplikacije.
• Teach, verzija z dodanim LED prikazovalnikom za bolj 

preprosto nastavljanje preklopne točke.
• MultiTurn potentiometer, verzija s potenciometromi 

za precizno nastavljanje preklopne točke.

• Tacking, verzija, ki ma vgrajeno funkcijo za avtomatsko 
spreminjanje občutljivosti.

• Speed, verzija s krajšim odzivnim časom, ki v tem 
primeru znaša zgolj 22.5μs in hitrostjo preklopa kar 
22kHz.

• Analog, verzija z analognih izhodom.
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Zmogljiv industrijski 
računalnik dlančne 
velikosti
Informacije: Robert Urankar, TIPTEH d.o.o.

Priznan proizvajalec industrijskih računalnikov 
Axiomtek, je predstavil novi model eBOX560-500-
FL, kateri izstopa predvsem zaradi svoje majhne 
velikosti. Industrijski računalnik kompaktnih 
mer, odlikuje zmogljivost in energetska varčnost 
procesorjev šeste generacije Intel i7 ali družine 
Celeron, pasivno hlajenje in širok spekter priključkov 
za povezovanje.

Kompakten, zanesljiv in robusten računalnik je na-
menjen delovanju v zahtevnih razmerah, s širokim 
temperaturnim območjem delovanja (-10 °C ~ +50 
°C), zaščito pred prašnimi delci (IP40) in odpornostjo 
na vibracijske pospeške do 3G.

Opremljen je s širokim naborom I/O vmesnikov (4x 
USB 3.0, 3x COM, 2x GbE LAN, 2x SMA in 2x HDMI), 
z možnostjo razširitvene kartice PCI Express Mini, 
še hitrejšim vmesnikom mSATA za SSD in 260-pin 
SO-DIMM vtičem, ki omogoča priključitev do 16 GB 
pomnilniškega modula. Napajalni del je izveden s 
priročnim AT/ATX DIP stikalom, s katerim določimo 
opcijo zagona računalnika.

Lastnosti hitre mrežne kartice omogočajo prenos večjih 
paketov – Jumbo Frame (9.5K), zagon računalnika 

preko mrežnega sporočila (wake-on-LAN)  in možnost 
združevanja mrežnih kanalov (Teaminga).

Konfi guracija sistema podpira operacijskega sistema 
Linux in Windows (7, 8.1 in 10), ter omogoča uporabo 
programskega paketa Axiomtek AXView 2.0, za 
oddaljen dostop in nadzor.

EBox560-500-FL je s svojimi specifi kacijami strojne 
in podprte programske opreme zasnovan z mislijo 
na prihodnost, ter tako primeren za širok spekter 
uporabe, predvsem za IIoT aplikacije, strojni vid, 
digitalno oglaševanje, industrijsko krmiljenje naprav 
in avtomatizacijo.

Industrijski računalnik eBox560-500-FL:

• Intel® Core™ i7-6600U 3.4 GHz ali Celeron® 3955U 
2.0 GHz ULT SoC

• Visoko zmogljiv 204-pinski DDR4-2133 SO-DIMM 16GB
• Pasivno hlajenje in neslišna zasnova
• 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 in 4 x USB 3.0 port
• 1 x 2.5” SATA HDD/SSD in 1x mSATA
• 1 x PCI Express Mini Card reža
• 2 x SMA antenski priključek
• 2 x HDMI (dvojni zaslon)
• Podpira Jumbo Frame (9.5K), WoL, PXE in Teaming
• Široko temperaturno območje delovanja (-10°C ~ +50°C)
• VESA, stenska vgradnja ali DIN-rail montaža
• Napajanje 12V DC in AT/ATX s  kalo
• Dimenzije 141.5 x 106 x 55 mm
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AMR/AMI rešitve za merjenje porabe, zmanjševanje izgub 
in hidravlično optimizacijo v vodovodnih distribucijskih 

omrežjih
Kristjan Gašperin, Bojan Likar

Kolektor Sisteh, d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče
kristjan.gasperin@kolektor.com, bojan.likar@kolektor.com

AMR/AMI solutions for measuring of consumption, 
reducing of losses and for hydraulic optimization in water 
distribution networks 

The era of smart devices has brought a series of smart 
solutions that facilitate and allow us a better overview 
of any operational system. Water distribution systems, 
as strategic systems for drinking water supply, are no 
exception. Also in this fi eld are being used increasingly 
sophisticated solutions for establishment of a smart 
distribution networks on the basis of remote monitoring 
and management of measuring equipment, with a wide 
range of adjustable performance options, which are 
becoming a very powerful diagnostic tool. Good diagnostics 
and good measurements and thus a good knowledge 
of the distribution system, are the foundation of any 
optimization. With the help of AMR/ AMI solutions and 
indication of strategic measuring points, together with 
proper selection of the measuring equipment, we get a 
powerful tool with a wide range of useful information 
for the creation of adaptive and resilient distribution 
networks with an emphasis on automated monitoring 
of water consumption, the elimination of water losses, 
overload in certain parts of the network and failures in 
distribution network.

Kratek pregled prispevka

Doba pametnih naprav je prinesla vrsto pametnih rešitev, 
ki nam olajšujejo in omogočajo boljši pregled nad katerim 
koli sistemom delovanja. Vodovodni distribucijski sistemi, 
kot strateški sistemi za oskrbo s pitno vodo, niso pri tem 
nobena izjema. Tako se tudi na tem področju uporabljajo
vedno bolj dodelane rešitve za postavitev pametnih 
distribucijskih omrežij, ki na podlagi daljinskega nadzora in 
upravljanja merilne opreme, z vrsto nastavljivimi možnosti 
delovanja, postajajo zelo močno diagnostično orodje. 
Dobra diagnostika oziroma dobre meritve in s tem dobro
poznavanje distribucijskega sistema, pa so temelj vsakršne 
optimizacije. S pomočjo AMR/ AMI rešitev in postavitvijo 
strateških točk merjenja, s pravilno izbiro merilne opreme, 

dobimo močno orodje z vrsto uporabnimi podatki za 
vzpostavitev prilagodljivih in stabilnih distribucijskih 
omrežij s poudarkom na avtomatiziranem spremljanju 
porabe vode, odpravljanju vodnih izgub, preobremenjenosti 
določenih delov omrežja in okvar distribucijskega omrežja.

1   Zgodovina merjenja

V razvoju človeštva imajo merjenje in meritve zelo 
pomembno vlogo. Že preprosta ljudstva so potrebovala 
osnovne meritve pri mnogih opravilih: gradnji bivališč, 
ustrezne oblike in velikosti, oblikovanju oblačil in menjalnem 
trgovanju s hrano in naravnimi materiali. Enote merjenja 
so bile tako med zgodnejše izumljenimi orodji človeštva in
dolžina ena prvih merjenih količin. Pri določanju enot jim 
je služila kar uporaba delov človeškega telesa in pojavov 
iz naravnega okolja kot merilnih instrumentov (glej sliko 1) 
[3].

Slika 1: Nekatere enote merjenja, povzete po delih 
človeškega telesa.

Vsaka kultura je morala imeti enote, s katerimi so merili 
blago, ki so si ga izmenjavali. To pa za trgovanje ni bilo 
ugodno, saj se za enoten sistem merjenja niso mogli 
dogovoriti. Z vse večjim razmahom obrti in trgovine je bila
potreba po enotnih merah vedno večja. Težave so reševali 
tako, da je navadno vladajoči kralj določil obvezno enoto in 
tako vsaj za večje področje rešil zadrego, vendar nikomur 
izmed njih ni uspelo popolnoma poenotiti merskega 



37AVTOMATIKA 148/2016

AMR/AMI REŠITVE

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

- kapacitivni senzorji 
- REED senzorji - temperaturna tipala - elektronski sklopi in krmilniki 

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LO V E N S K I  P R O I Z VA JA L EC   
I N D U S T R I J S K E  S E N Z O R I K E   

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

-  
SIL1, SIL2, SIL3 
-varnostni pohodni tepihi 
-  sistemi … 

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
- razvoj  
-  
-  

sistema – niti Juliju Cezarju (1. stoletje pr. n. št.), ki je 
uspel preurediti koledar, niti kasneje angleškemu kralju 
Henriku I. (1068 - 1135), ki je za merjenje dolžine uvedel 
jard (0,944 m), ki ga je določil kot razdaljo od nosu do 
vrha prstov svoje iztegnjene levice, kakor tudi ne kralju
Edvardu II. (1284 – 1372), ki je uvedel colo ali palec (inčo) 
tako, da je v vrsto postavil tri ječmenova zrna iz sredine 
klasa [3].

2   Sodobno poznavanje merjenja

Ne glede na dobo, v kateri opredeljujemo merjenje, je 
rezultat merjenja vedno isti. To je fi zikalna količina, kakor 
danes v fi ziki in tehniki pojmujemo izsledek merjenja. 
Količina nam daje boljši uvid v poznavanje objekta merjenja,
poleg tega pa je osnova za katero koli nadaljnjo delitev, 
menjavo in trgovanje.

Zgodovinsko gledano se je kar velik preskok zgodil zlasti 
na področju merilnih instrumentov in načina merjenja 
fi zikalnih količin. Če so prvotno za merilne instrumente 
uporabljali predvsem dele človeškega telesa in pojave iz
narave, ki so dajali le eno meritev (npr. določen del telesa 
se je uporabljal samo za merjenje dolžine, naravni pojav 
samo za merjenje mase oz. volumna,itd.), pa so sodobni 
merilni instrumenti nekakšni ''hibridi'', ki omogočajo več 

meritev hkrati (npr. današnji ''pametni'' vodomeri lahko 
merijo trenutni pretok, skupno količino, temperaturo, 
tlak…), predvsem pa omogočajo bistveno hitrejše merjenje,
diagnostiko, zgodovino predhodnih meritev, analizo 
medsebojnega vpliva meritev, skratka ''razmišljajo'' namesto 
človeka, poleg tega pa omogočajo še daljinski prenos 
podatkov merjenja. Zato jih v sodobnem času označujemo
s pojmom pametni merilni instrumenti. Prednost tovrstnega 
''razmišljanja'' pametnih merilnih instrumentov je v 
avtomatizaciji procesov merjenja in analiziranja, ki dajejo 
objektivne, fi zikalno natančne in hitre informacije, kar se
najbolje obnese v kritičnih situacijah, ko je za učinkovito 
reševanje potreben prav hiter odziv na podlagi objektivnih 
meritev.

3   Razvoj pametnega merjenja (Smart Metering)

Če smo pri razvoju merjenja šli v najzgodnejšo dobo 
civilizacije, pa je pojav pametnega merjenja bistveno novejši 
pojav in sega v leto 1972, ko je Theodore George “Ted” 
Paraskevakos med konstruiranjem Boeinga v Huntsvillu, 
Alabama, razvil sistem nadziranja senzorjev, ki je uporabljal 
digitalni prenos v primerih alarmov za varnost, požar in 
nujno medicinsko pomoč, omogočal pa je tudi možnost 
daljinskega odčitavanja merilnih instrumentov za vsa 
gospodarska podjetja. Na podlagi te tehnologije se je 
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razvila tudi avtomatska identifi kacija telefonske številke, 
poznana kot Caller ID, za katero je leta 1974 prejel tudi  
priznanje ''U.S. patent''. 

Z razvojem je šel še naprej, tako je leta 1977 razkril 
Metretek, Inc., s katerim je proizvedel prvo popolnoma 
avtomatsko, komercialno dostopno postajo za daljinski 
popis merilnikov in ''primitivni'' programski paket za sistem
upravljanja s temi podatki (glej sliko 2) [3]. 

Slika 2: Postaja za daljinski popis merilnikov.

S to pridobitvijo, se je daljinski nadzor merilnih instrumentov 
samo še stopnjeval in razvijal do te mere, da danes 
govorimo samo še o pametnih rešitvah daljinskega nadzora 
s popolnoma avtomatiziranim beleženjem podatkov, 
analizi, daljinskem prenosu in upravljanju teh podatkov.

4  Pametne tehnologije in vodovodna distribucijska 
omrežja

4.1 Pomembnost in značilnost pametnih tehnologij 

Pomembnost pametnih tehnologij je strnil g. Mike 
Lawrence, U.S. Department of Energy’s Pacifi c Northwest 
National Laboratory’s associate laboratory (PNNL), direktor 
za energijo, zanost in tehnologijo, ''Lahko investiramo v 
načine, ki jih poznamo še iz preteklosti, ali pa uporabimo 
inteligentne sisteme, da za distribucijo energije napravimo 
tisto, kar je internet napravil za komunikacije.'' Rob Pratt, 
znanstvenik na PNNL pri tem dodaja, ''Do sedaj informacijska 
tehnologija ni beležila pretiranega vpliva na energetsko 
infrastrukturo.  Vendar se bo to spremenilo.'' 

Vse cenejša informacijska tehnologija v kombinaciji 
s poceni širokopasovno komunikacijsko infrastrukturo 
bosta  odigrala pomebno vlogo v postavljanju pametnih 
omrežij (smart grid).

Pomembnost pametnih tehnologij se da razumeti na 
osnovi pametnih merilnih instrumentov, ki beležijo detajlne 

podatke uporabe energije in omogočajo telemetrijo - 
pametne merilne instrumente se lahko odčitava na daljavo, 
zaradi česar ni več potrebe lokalnega popisovanja [6].

4.2 Kaj je pametno omrežje?

Pametno omrežje je sestavljeno iz povezav med dobavitelji, 
distributerji in potrošniki. Dobavitelji in distributerji 
predstavljajo gospodarska podjetja, za dobavo elektrike, 
zemeljskega plina in vode. 

Trenutno se pametna omrežja omejujeo zgolj na dve 
veliki področji izboljšave: avtomatiziranega prenosa 
informacij vključno z real time podatki in standardizacijo 
omrežja, pri čemer lahko vsi udeleženi sektorji medsebojno 
komunicirajo. Tovrstne spremembe bodo zmanjšale 
stroške celotnega sistema in izboljšale učinkovitost 
celotnega omrežja.

Nekaj koristi pametnega omrežja:
-  Daljinski monitoring in nadzor proizvodnje/ porabe 

energije ter vseh sistemskih komponent
-  Natančne in periodične meritve z uporabo digitalne 

tehhnologije
-  Boljše sprejemanje odločitev potrošnikov glede porabe 

njihove energije
-  Dvosmerna (Two-way) komunikacija med omrežjem in 

končnimi uporabniki
-  Bolj učinkovito upravljanje ponudnikov omrežja
-  Implementacija kibernetske varnosti v celotnem sistemu
-  Bolj informirano in bolj povezano medsebojno razmerje 

med dobavitelji in porabniki energije.
-  Dolgoročna transparentnost – v današnji dobi digitalizacije 

je transparentnost nuja in zato neizogibna.
-  Računalniško odločanje, ki omogoča hitro odzivnost in 

razločevanje.

Pri zasnovi in uspešni implementaciji pametne infra-
strukture sta trenutno dve oviri:
- Globalna standardizacija - vsi udeleženci pametnega 

omrežja morajo biti medsebojno povezani. Omogočati 
mora tudi vsem nadaljnjim ponudnikom možnost 
vključevanja v pametno omrežje.

- Kibernetska varnost - zagotavljanje varnosti vseh 
udeležnecev pametnega omrežja mora predstavljati 
najvišjo prioriteto. 15% investicij pametnega omrežja 
bo šlo prav za zagotavljanje najvišje varnosti vseh 
udeležencev [6].

Ko govorimo o implementaciji pametnih rešitev v 
vodovodna distribucijska omrežja, moramo upoštevati, 
da zanimanje za tovrstne implementacije zelo variira 
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glede na geografske značilnosti področja, kjer se nahaja 
posamezno vodovodno distibucijsko gospodarstvo. 
Na področjih z bogatimi vodnimi viri še zdaleč niso 
usmerjeni v ''pametno'' ravnanje z vodnimi viri, kjer je 
navadno tudi prodajna cena vode bistveno nižja kot na 
področjih z omejenimi vodnimi viri. Nizka prodajna cena 
vode pa pomeni nizke prihodke za upravljalca in s tem 
manj investicijskih sredstev za nadgradnjo v ''pametna'' 
vodovodna omrežja. Popolnoma drugo zgodbo srečamo 
na geografskih področjih z omejenimi vodnimi viri, kjer 
je tudi prodajna cena vode bistveno višja, osveščenost
pomembnosti vodnih virov pa toliko večja.

Dober primer iz prakse s pomanjkljivimi vodnimi viri 
je zagotovo Izrael, kjer so že v letih 2001 in 2002 
začeli postavljati prva pametna distibucijska omrežja z 
uporabo AMR vodomerov, ki so omogočali popolnoma 
avtomatizirano popisovanje, ki je bolj natančno, zlasti 
pa hitrejše. Zaradi tega je bila omogočena bistveno višja 
frekvenca popisovanja in s tem tudi več meritev, ki so 
nudile boljši uvid v sam vodovodni sistem.

4.3 AMR/ AMI rešitve

AMR rešitve (Automatic Meter Reading) 
AMR rešitev je po defi niciji opredeljena kot tehnologija 

za avtomatizirano zbiranje podatkov o porabi, diagnostiki 
in podatkov o statusih merilnih instrumentov (voda, plin, 
elektrika) s prenosom podatkov v centralno podatkovno 
bazo za namene obračuna, odpravljanja težav na sistemu 
in nadaljnje analize. 

Tovrstna tehnologija se uporablja zlasti zaradi zmanjševanja 
stroškov periodičnih terenskih popisov merilnih instrumentov 
(voda, plin, elektrika). Naslednja prednost je v obračunu, 
ki je osnovan na real-time porabi in ne več na ocenah 
glede na porabo v predhodnih obdobjih ali na ocenah 
predvidene bodoče porabe. Real-time podatek skupaj z 
analizo pa sta v pomoč tako gospodarskim podjetjem kot 
tudi strankam (odjemalcem) zaradi boljšega nadzora nad 
proizvodnjo in porabo energentov (voda, plin, elektrika). 

Ko govorimo o AMR tehnologijah, s tem označujemo 
oziroma vključujemo ročni terminal, mobilne in omrežne 
tehnologije zasnovane na telefoniji (žična in brez žična), 
radijski frekvenci (RF), ali PLC-jih (power line communica-
tion) [1, 2].  

Primer iz prakse je zopet Izrael – Petach Tikva (Vrata 
Upanja), urbano naselje s 75.000,00 porabniki. Kot rešitev 
se je uporabila AMR rešitev proizvajalca ARAD, Dialog 3G 
vodomeri za drive-by daljinski radijski popis vodomerov 

(868 MHz). V samo 5 letih so znižali vodne izgube iz 12% 
na 2% [1]!

AMI rešitve (Advanced Metering Infrastructure)
Poznane tudi kot napredne AMR rešitve. V osnovi AMR 

pomeni samo elektronsko zbiranje podatkov merjenja 
za namene obračuna. Z napredkom v tehnologiji so se 
pojavile tudi nadaljnje možnosti zajemanja, shranjevanja 
in pošiljanja večjega števila podatkov z merilnega 
instrumetna (ne samo meritve) v centralno podatkovno 
bazo. Pri AMI sistemu se merilni instrumetni nadzirajo na 
daljavo (dvosmerna komunikacija). V to spadajo dogodki 
kot so manipulacija, alarm puščanja, nizek nivo baterije 
ali povratni tok. 

AMI je nov termin, ki označuje uporabo AMR komponent, 
ki na osnovi tehnologije fi ksnega omrežja pridejo v 
neposredno upravljanje gospodarskih javnih služb. Merilni
instrumenti v AMI sistemu se označuje kot pametni 
merilni instrumenti.

Koristi AMI rešitev:

AMI nudi koristi gospodarskim podjetjem, distributerjem 
in strankam. Koristi se kažejo zlasti v povečani učinkovitosti 
sistema, detekciji izpada iz sistema, obveščanje o 
manipulacijah in zmanjšanju začetnih stroškov kot rezultat
avtomatiziranega odčitavanja [1, 2].

Koristi za gospodarska podjetja:
-  Zmanjšanje ne obračunane vode.
-  Večja učinkovitost človeških virov.
-  Takojšnja detekcija problemov, nedovoljenih posegov, 

puščanja in katerih koli anomalij v vodovodnem omrežju.
-  Večja količina podatkov, omogoča boljše orodje za 

izvajanje pravilnih odločitev.
- Izognemo se napakam, ki se pojavljajo pri ročnem 

popisovanju, identifi kacija profi la potrošnika.
- Hiter in natančen obračun (povečuje dobiček).
- Takojšnje izboljšave storitev za stranke (transparentnost), 

zaradi tega krepitev (izboljšanje) podobe podjetja.
- Omogoča potrošnikom boljši pregled nad porabo vode.
- Manj verjetnosti za kontaminacije (okužbe) v omrežju.

Koristi za stranko/ uporabnika:
-  Izboljšan obračun in sledljivost/transparentnost porabe.

Slabosti AMI rešitev:
-  Poseg v zasebnost – detajli pri porabi energije (voda, plin 

elektrika) razkrivajo mnogo več o navadah potrošnika, 
kot pa sam odčitek.

-  Večja verjetnost za neavtoriziran vpogled v porabo 
posameznika.
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-  Večji riziko zaščite zaradi oddaljenega dostopanja do 
podatkov.

Naj bo tudi tokratni praktični primer Izrael – Meimei 
Hadarom, agrikulturno naselje s 13.000,00 porabniki, vendar 
z več kot 20 milijoni m3 letne porabe vode. Kot rešitev se 
je uporabila AMR/ AMI rešitev proizvajalca ARAD, Dialog 
3G AMI fi xed network vodomeri za fi ksno daljinsko radijsko 
popisovanje vodomerov. Rezultat - V samo 2 letih so znižali 
vodne izgube iz 8% na 2%, kar pomenilo prihranek 1,2 
milijona m3 vode na leto! [1]

Zakaj AMR/ AMI rešitve in kaj s tem pridobimo v 
vodovodnem distribucijskem omrežju?

4.4 Implementacija AMR/ AMI rešitev

Pri implementaciji AMR/ AMI rešitev v vodovodno 
distribucijsko omrežje se poudarjajo zlasti tri glavne 
pridobitve:

1. Znižanje stroškov.
2. Povečanje prihodkov.
3. Izboljšanje storitev za stranke.

Znižanje stroškov

Stroške znižujemo na več načinov:
• Optimizacija velikosti vodomerov.

Ena od prednosti nadzora vodovodnega sistema 24 
ur na dan je v tem, da dobimo popolno sliko dejanske 
porabe vode. Z analizo dejanske porabe vode lahko 
optimiziramo velikost vodomera, s čimer zmanjšamo 
vodne izgube in povečamo prihodke z vsakega vodomera. 
Pri izbiri optimalnega vodomera moramo upoštevati: 
velikost porabnika, porabnikov delovni pretok (glej sliko 
3) in ali pri porabniku obstajajo velika nihanja v porabi 
vode. Pomembno pri analizi porabe vode je tudi tip vode 
v cevovodu, ki vpliva na življenjsko dobo vodomera in s 
tem na izbiro ustreznega vodomera (pri trdi vodi izberemo 
manj občutljive vodomere) [1].

Slika 3: Dejanski pretok porabnika mora biti čim bližji Qn 
(Q3) vodomera.

• Naslednje znižanje stroškov je zmanjšanje vodnih izgub.
Voda je življenjsko pomemben naravni vir, zaradi česar 

ji v zadnjem času posvečamo vse več pozornosti. Tudi 
svetovna razdelitev vodnih virov opozarja, da je treba z 
vodnimi viri ravnati karseda skrbno:

Sladkih voda na Zemlji je 2,6%, slanih 97,4%. Sladka 
voda se naprej deli na tekoče vode (26.9%) in led (73,1%).  
Tekoče vode pa se delijo še na površinske tekoče (1%) 
in podzemne vode, podtalnice (99%) [3].

Skupni volumen vseh voda na Zemlji je 1400 milijonov 
km3, od tega je razpoložljive čiste vode le 9 milijonov km3. 
Sama dejstva dajejo jasno sliko, da je globalna redukcija 
porabe vodnih virov neizogibno dejstvo.

Kljub zelo skrbnemu ravnanju z vodnimi viri pa še vedno 
beležimo ogromne vodne izgube v vseh vodovodnih 
distribucijskih omrežjih, predvsem zaradi [3]:
-  zastarelosti distribucijskih omrežij in hidravličnih naprav 

(cevi, zaporni ventili, regulacijski ventili,merilniki pretokov, 
merilniki tlaka…). Pri tem nastajajo velike fi zične vodne 
izgube, navadno več kot 40% celotnega obsega.

-  zastarele tehnologije, zastereli management in odsotnost 
intervencij rednega in izrednega vzdrževanja.

-  Preživetih načrtovanj vodovodnih omrežij, ki so danes 
precej bolj kompleksni kot so bili v fazi načrtovanja 
zaradi rasti samih vodovodnih omrežij, ki v preteklosti 
navadno niso bile niti predvidene.

-  Nekontroliranih porab energije. 

Koliko vode izgubljamo in kje jo izgubljamo prikazuje 
naslednja tabela (slika 4):

Skupna 
količina 

celotnega 
omrežja 

Avtorizirana 
poraba vode 

Obračunana
avtorizirana 
poraba vode 

Izmerjena in 
obračunana 
poraba vode 

OBRAČUNANA 
VODA 

NE izmerjena, 
vendar 

obračunana 
poraba vode 

NE 
obračunana 
avtorizirana 
poraba vode 

Izmerjena, 
vendar NE 
obračunana 
poraba vode 

NE 
OBRAČUNANA 

VODA 

NE izmerjena 
in NE 

obračunana 
poraba vode 

Vodne 
Izgube 

Očitne 
vodne 
izgube 

Neavtorizirana 
poraba vode 

NE natančni 
vodomeri 

REALNE 
vodne 
izgube 

Izguba vode in 
prelivi vode v 

vodnih 
rezervoarjih 

Izgube vode na 
zasebnih 

priključkih do 
vodomera 

Slika 4: Več kot 50% skupne količine vode celotnega 
omrežja je NE obračunane.
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Optimizacija - Kaj storiti, da zmanjšamo vodne izgube 
in povečamo učinkovitost vodovodnega distribucijskega 
omrežja?
-  Uporaba monitoringa tlaka in pretoka in njuna optimizacija
-  Implementacija upravljalskih numeričnih modelov, 

kalibriranih na izmerjenih podatkih 
-  Iskanje puščanj z lokalizatorji in merilnimi napravami 

(glej sliko 5) [3].

Pri distribuciji vode in načrtovanju optimalnega distri-
bucijskega omrežja naletimo na zahtevne prepreke:

- Meritve še zdaleč niso tako enostavne, saj je potrebno 
upoštevati, da je vodovodni 

Slika 5: 1900, prve akustične naprave za detekcijo 
vodnih izgub. 

Pri distribuciji vode in načrtovanju optimalnega dis-
tri bucijskega omrežja naletimo na zahtevne prepreke:
-  Meritve še zdaleč niso tako enostavne, saj je potrebno 

upoštevati, da je vodovodni distribucijski sistem živ in 
zaprt sistem, predvsem pa gre za sistem, ki je neviden 
(''skrit v tleh''), zaradi česar s prostim očesom ne zaznamo 
nikakršnih težav na samem sistemu. 

-  Ko se načrtuje distribucijski sistem in čeprav se 
dobro preračuna MAX pričakovani tlak, se z leti lahko 
spreminja  cevi zmanjšujejo notranji diameter (usedline 
se nabirajo na stenah cevi), priključenih je vedno več 
končnih odjemalcev (omrežje se širi), in po nekaj letih/ 
desetletjih je sistem lahko precej drugačen od osnovne 
kalkulacije, kar lahko povzroči okvare sistema!

-  Poleg tega je pri načrtovanju distribucijskega sistema 
vedno potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je v cevovodih 
vedno prisoten tudi zrak, zaradi česar moramo upoštevati, 
da se voda in zrak različno obnašata glede na:
a)  Gostoto (specifi čni volumen, cm3/g) se pri zraku 

precej spreminja glede na tlak in temperaturne 
spremembe v cevovodu – če podvojimo temperaturo, 
podvojimo specifi čni volumen zraka (1 g zraka ob višji 
temperaturi potrebuje večji volumen). Če podvojimo 
tlak, se volumen zraka razpolovi, a pri tem obdrži 
konstantno maso.

b) Dinamično viskoznost (upornost tekočine na pretok; 
višja viskoznost, višja upornost na pretok). Voda je 

1000-krat bolj viskozna od zraka, kar vpliva na hitrost 
pretoka. Zrak ima zaradi manjše viskoznosti bistveno 
hitrejši pretok od vode v podobnih pogojih. To lahko 
močno vpliva na odčitavanje vodomerov, pri čemer 
je treba izpostaviti prednost pametnih ne-mehanskih 
vodomerov (npr. ultrazvočnih), ki že zaznavajo zrak 
v cevovodu in ga ne registrirajo. Zaradi viskoznosti, 
ki je 1000-krat manjša od viskoznosti vode, se 
zrak giblje 1000-krat hitreje.  Mehanski vodomeri 
imajo obilčajno propeler, ki se vrti, ko skozenj teče 
voda. Ta propeler ne razlikuje med tekočinami, ki 
ga poganjajo. Ker je pretočna hitrost zraka mnogo 
višja in ko gre zračni mehur skozi vodomer, požene 
propeler mnogo hitreje kot voda. Posledično vodomer 
registrira višjo porabo kot sicer. Ljudje, ki živijo v bolj 
poseljenih naseljih na vrhu hriba se lahko soočajo z 
nerealno visokimi računi za porabo vode, ker živijo v 
okoliščinah, kjer je prisotnost zračnih mehurjev zelo 
velika verjetnost. Pri veliko mehanskih vodomerih 
so notranji sestavni deli v celoti iz plastike.  Ko se 
ti plastični sestavni deli zavrtijo z veliko hitrostjo, 
proizvedejo vročino. Voda ni samo hladilni medij, pač 
pa tudi lubrikant. Zrak teh lastnosti nima, zaradi česar 
se zaradi visoke temperature ob vrtenju lahko stopijo 
plastični sestavni deli. Rezultat je okvarjen vodomer. 

c) Topnost zraka v vodi. Topnost in temperatura: višja 
temperatura manjša je topnost zraka v vodi (več 
mehurčkov). Topnost in tlak, višji je tlak, večja je 
topnost zraka v vodi (manj mehurčkov). Zračni žepi, 
ki se nabirajo v cevovodu, fi zično ovirajo pretok, 
včasih celo formirajo zračne bloke, ki popolnoma 
zaustavijo pretok, kar pomeni tudi velike izgube 
energije. Poleg tega zračni mehurji, ki se formirajo 
na vrhu cevi, predstavljajo ugodne pogoje za rast 
žveplenih bakterij, ki proizvajajo žveplovo kislino, ta 
pa uničuje skoraj ves cevni material, razen plasitke.

d) Dejstvo je, da je zrak vedno prisoten in to vpliva na 
meritve. Če vzamemo zrak iz vode (npr. da se zviša 
temperatura vode) je to enako, kot da je del pretoka 
vzet iz vodne raztopine (npr. pri porastu od 15 °C – 
30 °C se 0,49% zraka izloči iz vode (mehurčki); če je 
pretok npr. 1000  3/ dan, se 4.8 m3/ dan zraka vsak 
dan razpusti iz vode. 

- Naslednja prepreka pri zasnovi distribucijskega omrežja 
je kavitacija, ki je odvisna od izparitvenega tlaka vode 
- pri 1 ATM=14,5 PSI=1 bar, voda zavre pri 100 °C.  
Velikokrat se zgodi, da je tlak v cevovodu manjši kot 1 
bar, npr. če imamo tlak 0,02 bar v cevovodu, voda zavre 
že pri 20 °C, kar je sobna temperatura. Tekočina izpari 
pri vseh tlakih (v cevovodu nastaja plin), ki so nižji od 
tlaka izparevanja, stabilna pa bo pri vseh tlakih, ki so 
višji od tlaka izparevanja.
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Na koncu je potrebno omeniti tudi probleme in okvare, ki 
nastanejo zaradi odsotnosti zraka v vodovodnem sistemu, 
torej pojav vakuumskih pogojev. Kjerkoli cevne povezave 
niso dobro zatesnjene in na mestih, kjer so razpoke ali 
globoke praske, vacuum vsrka vse kar je v bližini cevi. Če 
je cev v blatu, zemlji, se bodo le-ti vsrkali v cevovod, kar 
lahko ogrozi zdravje odjemalcev. Če pa je cevovod dobro 
zatesnjen, potem vacuum lahko povzroči sesedanje cevi,
fi tingov…, kar povzroči okvaro in puščanje (glej sliko 6) [4].

Slika 6: Sesedanje cevi zaradi vakuuma.

Povečanje prihodkov

• Nadziranje oskrbe z vodo – ugotavljanje vodnih izgub. 
Z nadziranjem vodovodnega sistema omogočimo 
vodovodnim podjetjem takojšnjo zaznavo vodne kraje 
(izgube). S pomočjo pametnih merilnih tehnologij lahko 
prekinemo oskrbo z vodo, takoj ko je zaznana kraja vode. 

• Analiza potrošnje - eno od vprašanj s katerimi se ukvarja 
AMR sistem je dejanska potrošnja vode. Danes se večina 
analiz oskrbe z vodo izvaja na črpališčih s SCADA sistemi, 
ki uporabljajo statistične analize. Z implementacijo 
AMR omrežja lahko enostavno nadziramo črpališča 
in distribucijsko omrežje v linearnem razmerju med 
potrošnjo in dejanskim povpraševanjem. To nam omogoči 
prilagajanje potrošnje dejanskemu povpraševanju, 
zaradi česar privarčujemo tudi na energiji.

• Manj napak v popisovanju:
- Radijski avtomatski popis vseh vodomerov – izniči 

možnost človeškega faktorja (napačno branje/prepis 
številčnice).

- AMR sistem omogoča beleženje porabe vode 24 
ur na dan, brez potrebe pošiljanja popisovalcev na 
teren.

- Težko dostopne lokacije – nekateri vodomeri so v 
težko dostopnih jaških, poleg tega v nekaterih primerih 
popisovalcem ne dovolijo dostopa do vodomera. 

- Zmanjšanje vodnih izgub in s tem povečanih 
prihodkov od prodaje vode - real time monitoring 
vodovodnega omrežja omogoča nadziranje vodnih 
izgub v stanovanjih, v blokih, v ulici, v območju (DMA) 
[1].

Izboljšanje storitev za stranke

• Odčitavanje vodomerov on-line; kadarkoli se lahko 
preveri obračunano porabo, kakor tudi trenutno porabo.

• Zgodovina porabe – kadarkoli se lahko dostopa do 
zgodovine porabe in primerja porabo posameznih dni, 
mesecev, let...

• Uporabniku prijazne aplikacije, kot npr. Read Your 
Meter, kjer stranka preko spleta/smart phone aplikacije 
s svojim uporabniškim imenom in geslom dostopa do 
vpogleda v stanje vodomera kjerkoli in kadarkoli.

• Izboljšanje odnosa s strankami, saj ima stranka ves čas 
dostopno preverljivo informacijo o porabi, poleg tega 
plačuje po dejanski porabi, ki stranki omogoča bolj 
racionalno porabo vode [1].
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On-line prediction of remaining lifetime of electromechanical 
drives 

A state-of-the art in condition monitoring builds on detection, 
localisation of a fault, and, in rare cases, identifi cation of 
fault intensity. However, in order to optimise maintenance 
strategy, a timeto-failure of the machine needs to be known 
prior to the machine breakage. With such information at 
hand, maintenance action can be done at optimal time 
and the machines life can be fully exploited. In this paper 
we will present a method for predicting remaining useful 
life (RUL) based on statistical models. The necessary data 
was obtained from life-long test on the batch of units. 
The data set contains vibrations obtained from bearing 

degradation experiments, hence the results are presented 
in this context. The concept of a system is presented for 
a family of electronically commutated motors.

Kratek pregled prispevka

Sodobni sistemi za nadzor procesne opreme omogočajo 
detekcijo, lokalizacijo in včasih tudi oceno velikosti poškodbe. 
Kljub temu pa je za potrebe optimalnega vzdrževanja 
potrebno poznati preostali čas v katerem bo naprava 
obratovala brez opaznih težav. S tovrstnimi informacijami 
je mogoče predčasno planiranje vzdrževalnih del in s tem 
opraviti vzdrževalna dela ob optimalnem času. V prispevku 
bomo predstavili metodo, ki omogoča napovedovanje 
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preostale življenjske dobe z uporabo statističnih vzorcev. Potrebne meritve so 
bile pridobljene eksperimentalno med preizkusi življenjske dobe. Pridobljeni 
podatki se nanašajo na ležaje, zato bomo skladno s tem predstavili rezultate 
napovedi življenjske dobe. Poleg tega bomo predstavili implementacijo v 
okviru preizkuševališča družine motorjev z elektronsko komutacijo.

1 Uvod
Sodobne tehnologije vzdrževanja procesne opreme v grobem delimo na tri 
skupine: reaktivno, periodično in prediktivno oz. vzdrževanje z ozirom na 
stanje [1]. Žal je dandanes večina strojev še vedno vzdrževana reaktivno, 
torej ko se napaka že pojavi, v najboljšem primeru pa periodično, npr. vsakih
nekaj mesecev. Preventivna strategija vzdrževanja predvideva zamenjavo 
komponent naprav po predpisih proizvajalca opreme, ne glede na to, ali je 
to zares potrebno. Ideja prediktivnega vzdrževanja (angl. condition based 
maintenance - CBM) je v tem, da je oprema ves čas pod nadzorom, pri čemer se
vzdrževalne posege opravi pravočasno in le takrat, ko je to zares potrebno. 
S tem dosežemo polno izkoriščenost življenjske dobe opreme, hkrati pa se 
izognemo nepredvidljivim zaustavitvam delovanja. Oba dejavnika manjšata 
fi nančno breme podjetja, ki je posledica vzdrževanja.

Prediktivno vzdrževanje temelji na naprednih postopkih diagnostike, prognostike 
in ukrepanja (angl. prognostics and health management, PHM), ki vključujejo 
napovedovanje preostale življenjske dobe komponent ter odločanje o 
vzdrževalnih posegih za zagotavljanje nemotenega obratovanja naprav [2,3]. Ti
sistemi so praviloma dragi [4], in načrtovani za specifi čno aplikacijo, zato jih 
je težko, včasih celo nemogoče, prenesti na druge, podobne sisteme [5,6]. 
Razvoj novih tehnologij na področju telekomunikacij, procesorskih enot in
mikro-elektromehanskih sistemov (MEMS) je ustvaril idealne pogoje za razvoj in
implementacijo naprednih in zmogljivih sistemov za spremljanje stanja in 
sprotno napoved preostale življenjske dobe strojev. Zaradi cenovne dostopnosti 
so takšni sistemi primerni za implementacijo v širšem naboru industrijskih 
pogonov in naprav.

V prispevku bomo predstavili postopek sprotnega napovedovanja preostale 
življenjske dobe ležajev iz podatkov pridobljenih iz merjenih vibracij. Postopek 
je prirejen družini elektromehanskih pogonov, ki se proizvajajo v večjih serijah. 
To nam omogoča izvedbo vrste preizkusov življenjske dobe. Med temi testi
pridobimo vse podatke, ki so potrebni za razvoj modela. Pri velikih in dragih 
pogonih tak pristop seveda ne pride v poštev. 

2 Ideja pristopa

Ležaji, ki prihajajo iz iste serije, so si po obliki in specifi kacijah popolnoma 
enaki. Kljub temu pa se lahko dobe normalnega obratovanja posamezne 
enote precej razlikujejo, saj je degradacija tekalnih površin ležaja naključen
proces. Naprave seveda obratujejo pod različnimi pogoji, ki močno vplivajo na
degradacijo materialov iz katerih je ležaj narejen. Za pričakovano življenjsko 
dobo ležaja zato proizvajalci navadno podajajo parameter L10. Parameter 
pomeni število ur obratovanja v katerem »preživi« 90% testiranih enot pod
določenimi pogoji, npr. obremenitvami in hitrostmi vrtenja. Podatek je sila 
uporaben pri načrtovanju naprav in planiranju periodičnih vzdrževalnih del, 
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AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi

manj pa nam pove o trenutnem stanju specifi čne enote.

Glavna ideja pristopa predstavljenega v tem prispevku je ocenjevanje preostale 
življenjske dobe dinamično na podlagi informacije pridobljene z merjenjem 
vibracij. Merjene vibracijske signale primerno obdelamo ter iz njih izluščimo 
informacijo, ki jo imenujemo značilka. Pri tem se opiramo na domnevo, da se 
stanje ležaja odraža na vrednosti značilk. Pri samemu napovedovanju preostale 
življenjske dobe se opiramo na poteke značilk, ki smo jih pridobili predhodno 
med preizkusi življenjske dobe N enot v ne-sprotnem delu (angl. off  line). Iz 
potekov zgradimo statistični model, nato ga pa uporabimo za napovedovanje 
preostale življenjske dobe specifi čne enote, ki jo spremljamo, v sprotnem 
delu (angl. on-line).

V celotnem postopku je izbira primernih značilk ključnega pomena. Klasične 
značilke temeljijo na karakterističnih frekvencah ležaja. Le-te so pogojene z 
lokacijo poškodbe in lastnostmi ležaja in jih uspešno uporabljamo pri diagnostiki, 
za napovedovanje preostale življenjske dobe pa so praktično neuporabne.
Eden izmed razlogov je ta, da je njihova vrednost dolgo zelo majhna in se močno 
poveča šele kratek čas pred iztekom življenjske dobe [7]. S tem problemom 
se je spopadala vrsta raziskovalcev, ki so se s problemom ukvarjali v različnih 
kontekstih. Večina avtorjev si prizadeva poiskati povezavo med velikostjo 
poškodbe in potekom klasičnih značilk v obliki karakterističnih spektralnih 
komponent signala vibracij [8].

V pričujočem delu se opiramo na značilke, ki namesto amplitud komponent 
v spektru ovojnice vibracijskega signala, opisujejo statistično porazdelitev 
trenutnih amplitud ovojnice [10]. Vibracijski signal seveda opazujemo le v 
frekvenčnem področju, ki je lastno dinamiki ležaja. Porazdelitev ne opisujemo z 
natančnimi funkcijami temveč jih zgolj karakteriziramo s pomočjo entropijskih
mer. Entropija je kvantitativna mera, ki v grobem nakazuje raztros amplitud 
signala. V našem primeru računamo raztros energije ovojnice vibracijskega 
signala na določenem frekvenčnem področju. Bolj kot je energija strnjena, manjša 
je entropija in obratno. V sled degradacije ležaja in nastajajoče poškodbe, se
prične oblika porazdelitve rahlo spreminjati. Te spremembe zaznamo najprej 
v repih porazdelitvenih funkcij. Z namenom lažje karakterizacije spremembe v 
obliki porazdelitvene funkcije se poslužujemo divergence, ki je mera neenakosti
porazdelitvenih funkcij. V delu smo uporabili posebno entropijsko mero, ki ji 
rečemo Renyijeva entropija in njej ustrezno Jensen-Renyijevo (JR) divergenco 
[9,13].

3  Konceptualna predstavitev postopka napovedovanja preostale 
življenjske dobe

Slika 1 ponazarja postopek gradnje modela in napovedovanja življenjske 
dobe. Postopek je sestavljen iz sprotnega in ne-sprotnega dela.

Ne-sprotni del
V ne-sprotnem delu sistema za napovedovanje življenjske dobe najprej 
zgradimo statistični model, ki opisuje evolucijo oziroma razvoj značilk skozi 
celotno dobo obratovanja stroja. V ta namen najprej vzamemo N ležajev ter 
jih izpostavimo trajnostnemu teku. Obratovalnih pogojev med izvajanjem
posameznih preizkusov ne spreminjamo.
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Med samim preizkusom na vsakem ležaju z oznako 
k v periodičnih razmakih, ki jih označimo z i, 
posnamemo signal vibracij in izračunamo JR divergenco  

 ter zabeležimo čas do odpovedi . Tako dobljeno 
zaporedje dvojic za celotni potek preizkusa življenjske 
dobe označimo z

 

kjer je nk število merilnih sekcij enote z
oznako k.
Po izteklih preizkusih imamo na voljo N zaporedij, 
ki opisujejo življenje vsake posamezne enote:

. 

Med preizkusi vse pridobljene podatke shranjujemo 
v podatkovno bazo za nadaljnjo obdelavo.

V naslednji fazi iz zbranih podatkov načrtamo 
statistični model, ki povezuje vrednost normalizirane 
značilke  z odstotkom preostale življenjske dobe 

. Model zapišemo v obliki funkcije porazdelitve 
pogojne verjetnosti:

 

V prispevku se ne bomo spuščali v matematične 
podrobnosti, natančnejši opis modeliranja pa je 
dostopen v [11].

Sprotni del
Sprotni del je dejansko tisti del celotnega postopka, 
kjer sproti napovedujemo preostalo življenjsko dobo 

določene enote. Med normalnim obratovanjem enote, 
ko je le-ta nameščena in opravlja svojo nalogo, na 
napravi zajemamo vibracije ter ob času j izluščimo
značilko . Zvezo s preostalo življenjsko dobo do-
bimo po Bayesovem pravilu:

 

Prvi faktor na desni strani enačbe opisuje porazdelit-
veno funkcijo ocene preostale življenjske dobe le ža-
ja. To je pogojna verjetnost, ki opisuje porazdelit veno 
funkcijo preostale življenjske dobe ob pogoju, da smo 
ob času j izmerili vibracije in izluščili značilko .
Drugi člen predstavlja dodatno »a priori« znanje o 
procesu degradacije ležaja. V [11] je predstavljena 
ideja o oblikovanju p(Tj) na podlagi poznavanja 
procesa. Možno je prav tako uporabiti znane podatke 
o ležaju, npr. parameter L10.

4   Laboratorijski preizkus

Postopek smo preizkusili na podatkih pridobljenih 
s pospešeno degradacijo ležajev [11]. Opravili 
smo tri sklope preizkusov, in sicer pod različnimi 
obratovalnimi pogoji. Poudariti velja, da kljub temu, 
da so podatki o obratovalnih pogojih znani, le-teh ne
potrebujemo za izračun značilk in gradnjo modela.

Vibracije smo zajeli vsakih 5 minut. Posamezna 
meritev je trajala 100ms pri frekvenci vzorčenja 
22kHz. Posamezen preizkus smo zaustavili, ko je 
efektivna vrednost vibracij presegla 20m/s2.

Slika 1: Ideja pristopa sprotnega napovedovanja življenjske dobe ležajev na podlagi statističnega modela.
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Slika 2 ilustrira metodo sinteze značilk iz vibracijskih 
signalov. Signal najprej transformiramo z uporabo 
valčne transformacije. 

V splošnem nam ta transformacija omogoča 
analizo signalov v časovno-frekvenčni domeni z 
visoko ločljivostjo. Rezultat transformacije je nabor 
koefi cientov oz. časovno odvisnih uteži, ki opisujejo 
vsebnost energije signalov v določenem frekvenčnem 
pasu. Rezultirajoče signale valčne transformacije 
in njihove povezave s prvotnim signalom najlažje 
predstavimo z drevesom, kot je nakazano na sliki 2.

Posamezno vozlišče predstavlja koeficiente 
transformacije v ustreznem frekvenčnem pasu. Nato 
opazujemo koefi ciente v določenem vozlišču, in 
sicer njihovo porazdelitveno funkcijo. Ob zagonu 
preizkusa shranimo porazdelitveno funkcijo ležaja 
v nominalnem stanju, ter jo primerjamo s trenutno. 
Spremembe porazdelitvene funkcije karakteriziramo 
z uporabo JR divergence. 

Slika 3 prikazuje značilke iz vseh preizkusov. Iz slike 
je razvidno, da se značilke ne obnašajo enako, saj 
vsebujejo neko naključno komponento. Kljub temu 
jih povezuje neka podobnost, ki jo lahko opišemo 
z intervalom zaupanja, ki je na sliki označen s 

sivim pasom. Pas nakazuje konsistenco v načinu 
odpovedovanja ležaja.

Slika 3: Potek značilk v odvisnosti od odstotka 
življenjske dobe ležaja.

Preostalo življenjsko dobo smo napovedovali za enoto 
ležaja, ki je bil prav tako izpostavljen trajnemu teku. 
Podatke smo pridobili na identičen način, kot smo to 
storili za gradnjo modela. Slika 4 prikazuje napovedi 
preostale življenjske dobe v vsakem trenutku. Iz slik 
je razvidno, da je kakovost napovedi v prvi polovici 
dokaj slaba, saj na ležaju še ni nobene poškodbe, ki 
bi povzročila spremembe v vibracijskih signalih, in s 
tem porazdelitvenih funkcij. Odstopanja postanejo 
opaznejša, v zadnji četrtini življenjske dobe, s 

Slika 2: Vibracijske signale najprej ustrezno obdelamo, nato pa opazujemo spremembe v njihovem statističnem vzorcu.
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tem pa  se povečuje tudi zanesljivost napovedi. 
Potrebno je poudariti, da teh 10-20% življenjske 
dobe predstavlja 200-400 obratovalnih ur, kar nam 
omogoča pravočasno planiranje vzdrževalnih del.

5   Implementacija

Implementacijo sistema za napovedovanje preostale 
življenjske dobe elektromehanskih pogonov delimo 
v dve fazi.

V prvi fazi moramo najprej zbrati podatke za gradnjo 
statističnega modela degradacije ležajev. V ta namen 
smo zasnovali preizkuševališče. Preizkuševališče za eno 
enoto prikazuje slika 4. Ključna komponenta sistema 
je pametno vozlišče, na katerega lahko priključimo 
različne senzorje, npr. senzorje vibracij in temperature. 
Gre za samostojno napravo, ki je sestavljena iz 
mikrokrmilnika, analogno-digitalnega pretvornika, 
komunikacijskega vmesnika ter napajalnega modula. 
Naprava je zmožna tudi lokalne obdelave podatkov, 
oziroma luščenja značilk za sprotno diagnostiko 
in napovedovanje življenjske dobe. Poleg tega je 
pametno vozlišče moč konfi gurirati na daljavo.

Glavna naloga pametnega vozlišča je zajem podatkov 
ter posredovanje le-teh v MIMOSA podatkovno 
bazo. V bazo shranjujemo vse meritve vibracij, 
temperatur ter ostalih merjenih količin. Modularna 
izvedba sistema sicer omogoča uporabo različnih 
komunikacijskih kanalov, v konkretnem primeru 
pa smo izkoristili razpoložljivo Ethernet povezavo.
Pri shranjevanju podatkov igra pomembno vlogo 

MIMOSA podatkovna baza [12]. Gre za relacijsko 
bazo podatkov, prirejeno v namene vzdrževalnih 
sistemov, ki določa format podatkov vseh komponent 
takšnega sistema. Poleg tega MIMOSA defi nira še 
način komuniciranja med posameznimi procesi [12].
Baza vsebuje osnovne podatke, potrebne za normalno 
delovanje nadzornega sistema ter vse vmesne 
rezultate posameznih obdelovalnih modulov. Baza 
se odlikuje z natančno defi nicijo entitet ter njihovih 
relacij. Glavna entiteta v strukturi je stroj (Asset) s 
katerim imajo vsi ostali podatki v sistemu direktno ali 
indirektno povezavo. Dostop do podatkovne baze je
odvisen od tehnologije oz. implementacije baze in 
je defi niran s knjižnico ukazov. Za ta namen so bili 
narejeni posebni vmesniški moduli ter moduli za 
prikaz rezultatov in generiranje poročil.

Slika 5: Del preizkuševališča: preizkusni elektromotor, 
priključitev senzorjev, pametno vozlišče.

V drugi fazi je potrebno načrtati nizkocenovni modul, 
ki bo vgrajen v krmilnik motorja. Modul predvideno 

Slika 4: Potek porazdelitvene funkcije napovedi življenjske dobe tekom obratovalne dobe (levo) in prikaz porazdelitvenih 
funkcij pri 15%, 50% in 70% življenjske dobe. Proti koncu “življenja” ležaja se kakovost napovedi bistveno izboljša.

statističnem vzorcu.
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temelji na mikrokrmilniku ali celo na »sistemu na 
čipu«. Modul mora biti sposoben visokofrekvenčnega
vzorčenja signalov, ter posredovanje le-teh podatkovni 
bazi MIMOSA. Ta bo skrbela za neprekinjeno 
spremljanje, obdelavo signalov, računanje napovedi 
ter proženje alarmov oz. navodil za ukrepanje. 
Podatkovna baza lahko sprejema podatke iz večih 
enot in omogoča sprotno izvajanje diagnostičnih 
in prognostičnih modulov, s tem pa sprotni nadzor 
pogonov nameščenih praktično kjerkoli.

6   Zaključek

Prispevek obravnava koncept sistema za sprotni 
nadzor stanja in napovedovanja življenjske dobe 
ležajev v elektromehanskih pogonih. Metoda temelji 
na empiričnih podatkih iz katerih najprej zgradimo 
statistični model, ki povezuje izluščene značilke 
in čas, ki je še ostal do končen odpovedi enote. V 
sprotnem delu nato na specifi čni enoti opravimo 
določene meritve iz katerih nato izluščimo značilke, ki
opisujejo njeno stanje. Za napoved potem uporabimo 
zgrajeni empirični model in poiščemo porazdelitveno 
funkcijo preostale življenjske dobe ob pogoju, da je 
naša naprava v stanju, ki ga opisuje značilka.

Trenutno je v teku več trajnostnih testov motorjev 
serijske proizvodnje. Iz podatkov si obetamo vnovično 
potrditev koncepta. S tem bi si ustvarili podlago za 
izvedbo vgrajenega modula, ki bo sposoben opravljanja 
avtonomne samo diagnostike in napovedovanja 
življenjske dobe na elektromehanskih pogonih, ki 
jih bo proizvajalec namestil pri končnih uporabnikih.
Na ta način bo kupcu motorja ponujena dodatna 
funkcionalnost, ki ga bo razbremenila odvečnih 
stroškov vzdrževanja.

Zahvala. Delo je bilo podprto s strani Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije skozi 
projekt L2-4160.
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