


SIMATIC industrijska 
programska oprema je združen 
sistem programskih orodij, s 
katerimi rešite še tako zahtevne
naloge avtomatiziranja na vseh
možnih področjih in panogah; 
hkrati privarčujete čas in denar 
ter se izognete nervozi.

SIMATIC industrijska 
programska orodja skupaj s 
komponentami krmiljenja 
SIMATIC S7, C7 in WINAC
ponujajo obširne in uporabniku 
prijazne funkcije v vseh fazah 
avtomatizacijskega projekta:

enostavno konfiguriranje
IEC programske jezike
napredno diagnostiko
obširen nadzor in upravljanje
PC podprto avtomatizacijo
tehnično podporo in usluge

S pravimi orodji je lahko biti PRODOREN 
SIMATIC industrijska programska oprema 

Več informacij na:
http://www.ad.siemens.de/simatic/html_76/intro/pgsw/100_software.htm
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Pozdravljeni,

Prvič se vidimo tudi na sejmu Infos (upam, da je šlo

vse po načrtih, tokrat smo prvič na Infos-u). Mogoče

se nam malo pozna, da smo pospešili stvari zaradi

Infos-a vendar upam, da se je splačalo.

Mislim pa, da to jasno kaže na pomen avtomati-

zacije pri nas. Tako ta sedaj hodi po poteh, ki jih je

pred leti utrla elektronika. Tako kot je že zdavnaj

vse elektronsko, gremo sedaj še stopničko višje in

avtomatiziramo svet okrog sebe. Tako kot pri elektroniki, se je vse skupaj zače-

lo zaradi interesov industrije, nato pa so sistemi prodrli tudi v vsak dom. V

začetku avtomatizacije, kot jo poznamo danes je bil pravzaprav cilj doseči

vsaj kolikor-toliko inteligentno obnašanje opreme pri dosegljivih cenah. Z

upadanjem cen tovrstne opreme so kmalu prišli do izraza tudi drugi faktorji,

kot je recimo učinkovitost krmilne elektronike, nato pa še stopnje integracije

in možnost povezovanja različne opreme, ki uporablja različne protokole. 

Nekaj številk nazaj je bila predstavitev PLC-ja, ki obvlada TCP/IP novica,

danes to ni nič posebnega, jutri pa bo obvezna oprema.

Zato tudi ni čudno, da se pojavljamo na Infosu, saj avtomatizacija prehaja

tudi na to področje. Že nekaj let se govori denimo o IP telefoniji a mislim, da

bo dosegla prve znatne napredke, ko jo bodo začele uporabljati večje industri-

je v okvirih svojih mrež..

Podobno je videti dogajanje tudi ob IP kamerah in podobnih stvareh, ki so

danes praktično samo v službi varnostnih sistemov (številčno gledano) in

različnih državnih službah (mogoče še v nadzoru prometa in podobnih

stvareh), že jutri pa bodo osvojile proizvodnjo in nato še domove.

Vaš urednik

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

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

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

brankob@avtomatika.com

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

Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..

RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA
PP..PP..  55880077,,  11226611  LLjjuubblljjaannaa
e-mail: ssttuuddiioo@@aavvttoommaattiikkaa..ssii

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

Cena 995500  SSIITT, za celoletno naročnino priznavamo 10%
popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno.
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in

vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz
fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 

11-krat letno, julij/avgust je dvojna številka.

RReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee
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Time&Space
Matjaž Zupan
Registracija delov-
nega časa in
nadzor dostopa
sta zelo pomemb-
ni funkciji vsakega
podjetja z vsaj
nekaj zaposle-
nimi. Običajno ni
vseeno, koliko ur
delavec dela, saj
se mu lahko kaj
hitro zgodi kri-
vica, in seveda
obratno, podjetje
je lahko zaradi
neopravljenih ur
oškodovano. Ti-
me&Space (T&S,
TS) je modularni
informacijski si-
stem za kontrolo
pristopa, beleže-
nje prisotnosti ter
registriranje in
evidenco delov-
nega časa. Se-
stavljajo ga pro-
gramski moduli
serije TS (Time&-
Space), registra-
cijski terminali
DOG09/BOX09
ter identifikacijske
kartice, ki so
lahko magnetne, s
črtno kodo,
brezkontaktne (RF
tag) ali s čipom
(chipcard, smart-
card). Z uporabo
verifikatorja prst-
nih odtisov lahko
poskrbimo za
popolno ali t.i.
"pozitivno" bio-
metrično identi-
fikacijo.
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TToommaažž  LLaassiičč, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju AABBBB  dd..oo..oo.., Tel: (01) 58-75-480. 
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instru-
mentacije. 
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

VVoojjkkoo  MMiikklliičč, univ. dipl. inž., LLooggiimmaa  dd..oo..oo..
tel. 01/519-25-84
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov avto-
matizacije s pomočjo namenskih CAD programov. Po telefonu
01/519-25-84 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00
ure.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

dr. FFrraanncceelljj  TTrrddiičč, FFDDSS  RReesseeaarrcchh, Computer Vision Group, tel. 
01/589-75-81, e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 
Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in di-
rektor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in
integraciji sistemov računalniškega vida (tudi termovizije) v in-
dustrijske procese. 
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

dr. SSaaššaa  SSookkoolliićć, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
MMeettrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi
- programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

mag. JJaanneezz  ŽŽmmuucc, univ. dipl. inž., teh. direktor, MMeettrroonniikk  dd..oo..oo..,
tel. 
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je spe-
cialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avto-
matizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

KKrriissttaann  CCoorrnn, PPSS,,  dd..oo..oo.., Logatec, tel: 01-750-85-10, e-mail: 
ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvor-
nikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing,  tehnični direktor SSIILLOONN  dd..oo..oo.., 
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo odprtih sis-
temov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.

TToommaažž  TTeekkaavveecc, univ. dipl. inž., SSiipprroonniikkaa  dd..oo..oo..
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistem-
skih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.

AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, ŠŠppiiccaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd..oo..oo..
> tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno ra-
čunalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proiz-
vodnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja raču-
nalniške opreme, IINNEEAA  dd..oo..oo.., e-pošta: marijan.vidmar@ inea.si
Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: distribuirani sistemi,
uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje. Dvonivojske in trinivojske
aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi SQL podatkovnih strežnikov in
Microsoft DNA arhitekture). Komunikacijski protokoli za povezavo na
SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 061 718 005.

ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega  nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elek-
tronik@siol.net

MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-70-341 ali 
e-mail: fbs.elektronik@siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto
senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov.
Pokličete ga lahko na telefon:  03 - 89 70 341. E-pošta: fbs.elek-
tronik@siol.net

JJaanneezz  MMoohhoorriičč, univ. dipl. inž., EELLSSYYSSTT  dd..oo..oo.., 
tel. 01/83-10-425. 

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB 
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

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

MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@robotina.si

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

DDaammiijjaann  JJaaggeerr, univ. dipl. inž., TTiipptteehh  dd..oo..oo..,, tel.: 01/200-51-50, 
e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov
kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi,
dvoročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko
obrnete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na tele-
fon 061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Mag. DDaavviidd  ČČuukk, direktor poslovne enote vodenje procesov v
IINNEEAA  dd..oo..oo.., david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šar-
žnih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedel-
jek od 11:00 do 12:00 na telefonu: 01/721-80-20, 041/694-742 ali  
pošljete vprašanje po e-pošti.

Dr. AAlleennkkaa  ŽŽnniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
Domžale, Tel. 01/721-80-23, e-pošta: 
alenka.znidarsic@inea.si Področje dela: vodenje projektov s področja
višjih nivojev vodenja v vseh fazah od analize zahtev do implementacije. V
to domeno sodijo proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sis-
temi za razvrščanje ter problematika integracije s poslovnimi informaci-
jskimi sistemi. Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 
12.uro, vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

MERITVE NIVOJEV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

ROBOTIKA

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)

JJaanneezz  GGuuzzeelljj, Sales Product Manager, METREL d.d., Horjul 188,
1354 Horjul, web page: www.metrel.si
Tel. 00 386 1 7558 311, e-mail: janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni uporabi merilnih
metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev,
aparatov in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo domov/na delovno mesto brez plačila poštnine!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zad-
njih številk revije v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite
naročilnico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Merilna oprema/Servo krmilniki

Informacije: Navis elektronika, Kamnik

ULTRA RE - Ultrazvočne sonde za merjenje
nivoja v vodnih zbiralnikih

Informacije: PS d.o.o., Logatec

MAX dosega večje natančnosti

Ultrazvočni način

merjenja nivoja se

je izkazal za zelo

primeren tudi pri

uporabi v vodnih

zbiralnikih. Kljub

temu so nekateri

dejavniki prepreče-

vali množično upo-

rabo na tem podro-

čju. Visoka cena

univerzalnih ultrazvočnih sond, velike

dimenzije ter zapleteni postopki prog-

ramiranja parametrov delovanja, so bili

glavni vzroki za omejeno uporabo na

tem področju.

Vse to je vodilo proizvajalca NAVIS elek-

troniko k razvoju nove sonde posebej na-

menjene za uporabo v vodnih zbiralni-

kih in zaprtih kanalih. Nove sonde UL-

TRA RE odlikujejo predvsem preprosto-

st, nizka cena ter odpornost proti vodi in

prenapetostim. Ukinitev vseh za to pod-

ročje uporabe nepotrebnih funkcij je vo-

dilo k bistvenem zmanjsanju cene novih

sond. Hkrati pa so

ohranjene vse pre-

dnosti ultrazvoč-

nega merjenja ni-

voja. Sonde vsebu-

jejo učinkovito tro-

stopenjsko prena-

petostno zaščito, ki

zanesljivo prepre-

čuje izpade zaradi

prenapetosti. Elek-

tronika je zalita, kar zagotavlja odpornost

proti vodi in vlagi skozi vso življensko

dobo (zaščita IP 68). 

Stirje tipi sond pokrivajo razdalje mer-

jenja do 5m. Sond ni potrebno programi-

rati, saj imajo fiksno nastavljene parame-

tre delovanja. Izjema je sonda ULTRA RE

050, pri kateri lahko s preprostim mag-

netom poljubno nastavljamo razdalji 4 in

20 mA po celem območju delovanja

(0,25....5m).

Sonde so zančno napajane (dvožilno na-

pajanje) in delujejo na napetosti od 11 do

28 V. A

Control Techniques je predstavil novo

serijo servo krmilnikov, katere glavna

odlika je  izredno natančen nadzor nad

pozicijo in hitrostjo motorjev v vsakem

trenutku.

Uporabili so digitalni prenos z inkre-

mentalnih dajalnikov namesto klasične-

ga analognega in se tako izognili večini

problemov, ki bi jih predstavljal šum. Po-

leg tega so tako zajete in sprejete signale

s SinCos enkoderja obdelali z uporabo

DSP intenzivnih tehnik in dosegli loč-

ljivost od preko 8.3 milijonov točk na

obrat. 

To pa je kar 500-krat več kot je to pri

klasičnih rešitvah s 4096 točk/obrat. A



INFORMACIJE - Brezplačni internet dostop

Informacije: Mojca Majhen, Voljatel d.d.

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

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

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

l

l

KATUN

PIERGIACOMIPIERGIACOMI

KATUN

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

Kakovostno orodje za elektronikoKakovostno orodje za elektroniko

Kakovostni in zanesljivi multimetriKakovostni in zanesljivi multimetri

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

EZ DIGITALEZ DIGITAL

METEXMETEX

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

l

l

l

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

l

l

l

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

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

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

l

l

170.920,89 SIT Z DDV

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

l

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

l

XELTEK -

l

l

l

l

l

NOVO!

SUPERPRO/2000
(NOVO!)
(NOVO!)

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

SUPERPRO Z
SUPERPRO F
SUPERPRO XL
SUPERPRO III

ADAPTERJI ZA RAZLIČNA OHIŠJA NA
ZALOGI OZ. PO NAROČILU

l

l

SAMOSTOJNI UNIVERZALNI PROGRA-
MATOR

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

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

Rezila za vsako rabo!Rezila za vsako rabo!

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

OLFAOLFA

XELTEKXELTEK

Od 6. oktobra dalje je vsem Slovencem
na voljo brezplačna uporaba interneta.
Podjetje VOLJATEL, novi ponudnik inter-
net storitev, je vsem obstoječim in poten-
cialnim uporabnikom interneta omogoči-
lo brezplačno uporabo interneta uporab-

niki bodo odslej nosili le še stroške za telefonski klic…

Brezplačni paket vsebuje tudi poštni predal s kapaciteto 10 Mb, pros-

tor za osebno domačo stran, ki je prav tako velika 10 Mb in 2 psev-

donima. Storitev uporabnikom omogoča tudi branje elektronske pošte

preko spleta (t. i. Webmail), preusmeritev e-pošte in spremljanje sta-

tistike klicnih dostopov.

Podjetje VOLJATEL telekomunikacije d.d. je kot prvo podjetje v

Sloveniji ponudilo brezplačen dostop in brezplačno uporabo

Interneta vsem uporabnikom na območju Slovenije. Uporabniki

storitve, ki so jo poimenovali VOLJA, lahko dostopajo do interneta

preko telefonske številke 0889 32 480. Za minuto uporabe interneta

uporabniki plačujejo samo strošek telefonskega klica - 2,50 tolarja v

času večje obremenjenosti in 1,25 tolarja v času manjše obremen-

jenosti telefonskega omrežja.

Tisti, ki že uporabljajo internet, si lahko uredijo brezplačno uporabo

interneta s prijavo na spletni strani www.volja.net, njihov račun pa bo

aktiven v največ 15 minutah. Uporabnikom, ki še nimajo dostopa do

Interneta pa bo na voljo brezplačni inštalacijski CD-ROM, ki ga bodo

lahko dobili na sedežu podjetja VOLJATEL na Šmartinski 106 v

Ljubljani in v vseh trgovinah PCX Computers…

Dostop do interneta-
brezplačno

A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

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

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



DOGODKI - Microchipov seminar
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Podjetje ELBACOMP je, kot uradni dis-

tributer za Microchipove izdelke za

Slovenijo, pripravilo seminar v M-Hotelu

v Ljubljani, na katerem so se zbrali tako

strokovnjaki Microchipa kot tudi prib-

ližno 60-70 interesentov, ki so prišli v

imenu mnogih vodilnih podjetij, ki pri

razvoju svojih izdelkov uporabljajo tudi

Microchipove komponente, tako same

mikrokrmilnike kot druge komponente. 

Lahko se pohvalimo, da smo z revijo na

tekočem in da smo o večini predstavlje-

nih novosti pravzaprav že napisali novič-

ko ali dve. Tako je bilo govora o rfPIC se-

riji, novih pridobitvah v PIC18F, prihod-

nosti dsPIC serije, uporabe PIC mikrokr-

milnikov v Internet aplikacijah (TCP/IP),

novih operacijskih ojačevalnikih in tako

naprej. Pravzaprav je mogoče čas za maj-

čken update, ali posodobitev, če tako ho-

čete.

Na  kratko - tri nove družine se delijo na

modele za odčitavanje senzorjev,  uprav-

ljanje z motorji in splošnonamenske mo-

dele. Velikosti ohišij gredo od 18-pinske-

ga do novi dsPIC-i so v 18- in 28-pinskih

ohišjih, imajo od 12 /24 Kbyteov FLASH-

a, 1KB oz. 2KB SRAM-a, 0/1KB EEPROM-

a, tri 16-bitne timerje, 2 capture vhoda, 2

PWM izhoda, 12-bitni 8-kanalni A/D pre-

tvornik, ki premore 100 Ks/s, 1 USART,

1SPI in 1 I2C vmesnik. Več se bo dalo re-

či, ko bomo imeli pred seboj Datasheete

ali še raje, ko/če dobimo prototipe! Dob-

ra novica je v tem, da stane čip baje celo

manj kot $4 pri količini 5.000 kos, slaba

pa, da  še ni na Websiteu nove verzije MP-

LAB-a, ki bi znala delati z dsPIC. Beta

vzorčenje bo v prvem četrtletju leta

2002. Upam, da se bo dalo že prej priti

do MPLAB-a, ki dela s dsPIC-i.

Informacije: http://www.microchip.com,

ali http://www.elbacomp.si.

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

Microchipov
seminar

A



NAPRAVE
INDUSTRIJSKE
AVTOMATIKE

CELOVITE REŠITVE
Z IZVEDBO

AVTOMATIZACIJE
PROCESOV IN

POGONSKE TEHNIKE

na področju

STANDARDNI FREKVENČNI
PRETVORNIKI IN ELEKTROMOTORJI
VEDNO NA ZALOGI.

POOBLAŠČEN SERVIS
ZA SIEMENS.

TEHNOLOŠKO OPTIMALNE,
ENERGETSKO VARČNE IN
CENOVNO UGODNE REŠITVE.

http://www.kevik.si

franci.keber@kevik.si

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

Kontaktna oseba: Franci Keber
( )

d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51
http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

VSE V ENEM!
VSE V ENEM!
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Informacije: Vlado Križan (na sliki) in Nikola Sarjanovič, ELTI-Elrad

Nadzor in upravljanje oddajniških sistemov

EXPRESS NOVICE - Oprema za nadzor oddajniških sistemov

Pri podjetju Elti-El-
rad je bil razvit nov
sistem za nadzorova-
nje in upravljanje od-
dajniških sistemov
pod imenom ETRC.
Bistvo sistema je v

možnosti celostnega vpogleda v od-
dajniško točko iz oddaljenega mesta. 

Ker so oddajniki večinoma na-

meščeni na slabo dostop-

nih in nedostopnih mes-

tih, bi bilo nerealno raču-

nati na možnost izmenjave

informacij med ETRC vozli-

šči in centralno

postajo preko kl-

asičnih internet

omrežij, zato tu

uporabljamo bo-

disi obstoječa ra-

dijska GSM om-

režja bodisi last-

ne radijske zveze

za prenos podat-

kov, seveda pa

tudi telefonske

linije, če so do-

stopne.

Tako lahko z raz-

dalje opravimo

različne meritve

različnih moči

(denimo oddana

moč ali odbita

moč), nastavimo

ojačenja posa-

meznih stopenj

in si ogledamo

vse parametre

posameznega člena sistema in celo tem-

peraturo tam, kjer so pač montirani tem-

peraturni senzorji. Poleg temperaturnih

je možna tudi montaža drugih, na primer

dimnih senzorjev ali različnih protivlom-

nih senzorjev (senzorjev gibanja itd.) sis-

tem pa lahko preko GSM omrežja odda

tudi SMS sporočilo,  kar je uporabno v

primeru izpada, požara, vloma ali drugih

izrednih okoliščin. 

Seznam parametrov, ki jih je

možno spremljati skozi ET-

RC omrežje je bolj omejen z

željami uporabnikov kot s

kakšnimi drugimi omejitva-

mi. Tako lahko na primer s

priklopom na-

menskega mo-

dula spremlja-

mo celo napeto-

sti v eno- ali več-

faznem napajal-

nem sistemu od-

dajnika.

Na vsaki odda-

jniški točki je

torej  ena ETRC

enota, ki komu-

nicira s Central-

no postajo prek

GSM, radio ali

telefonske zve-

ze. V centralni

postaji operater

s pomočjo pose-

bne programske

opreme izvaja

nadzor nad vse-

mi oddajniškimi

točkami.

ra g ačunalništvo - lobalna vtomatizacija

raga
d.o.o.

Ulica bratov Učakar 114
1000   Ljubljana
tel.:      01/510 18 70
fax: 01/510 18 74
GSM:  041/63 73 83
E-mail: info@raga.si

www.raga.si

EUROTHERM

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,

MINUTEMAN, EX-TEC,
MOXA, INTERLINK,

AEROCOMM, BERNIC

Regulatorji in registratorji temperature

Vmesniki za priključitev
serijskih naprav na Ethernet

A

ETRC
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EXPRESS NOVICE - Nova merilna oprema  FLUKE

Avtor: Branko Badrljica - informacije: Just d.o.o., Micom electronics d.o.o.

Novi FLUKE-jevi prenosni osciloskopi

Nekateri ga mogoče poznajo po kako-

vostnih test generatorjih za različno

opremo. Do sedaj pa še nisem sli-

šal za kak visokoleteč model

osciloskopa iz njihove ponu-

dbe. Res je sicer, da ponu-

jajo nekaj analognih in

kombiniranih analogno/

digitalnih osciloskopov, a

ni videti, da bi ti zaenkrat

lahko dosegali zmogljivo-

sti najbolj znane konku-

rence na področju namiz-

nih osciloskopov (Agilent

= HP, LeCroy, Tektronix). 

Zato me je toliko bolj pre-

senetil očitek, da smo v svojih

opisih “preskočili” Fluke-jevo

ScopeMeter 190 serijo, ki jo zaenkrat ses-

tavljajo trije glavni modeli: 192 (60 MHz),

196 (100 MHz) in 199(200MHz).

Gre za prenosni osciloskop, ki je volu-

mensko le kakih 3-4 krat večji od digital-

nega univerzalca, ki ga imate verjetno na

mizi, pa kljub temu ga krasijo zanimive

lastnosti.

Osciloskop ima sicer monokromatski

LCD zaslon, zato pa je dvokanalen, lahko

zajame kar do 2.5 Gs/s in shrani do 30 ki-

lovzorcev po kanalu. Malo čudo se da po-

sodabljati, podobno kot lahko spremeni-

te BIOS v vašem računalniku. Ravno te

dni ponujajo najnovejšo ver-

zijo firmvarea – v.4.0, ki

ima vdelane nove mate-

matične funkcije, kot re-

cimo merjenje rise/fall

časov, seštevanje, odšte-

vanje in množenje sig-

nalov ter prikaz A-B (vs-

ak kanal na svoji osi).

Pri tako majhnem in pre-

nosnem osciloskopu ni

pričakovati, da boste na

njem našli vse, kar imate

na modernem namiznem

osciloskopu, verjetno pa

se lahko brez težav kosa s

kakšnim analognim Hamegom. To tudi

ni v ScopeMetrovem “opisu dela in na-

log”, saj je namenjen serviserjem, mon-

terjem in sploh delu na terenu. Kljub

temu je nabor funkcij ob hitrem zajemu

in solidnem frekvečnem dosegu zanimiv.

Osebno se mi zdi najbolj zanimiva

možnost lovljenja “glitch-ev” do širine sa-

mo 4 ns. Vsekakor tega ne boste našli na

vašem analognem osciloskopu! 

Upam, da bomo lahko 199-ko v kratkem

testirali tudi v uredništvu.

LUKE je že dolgo znan kot vir vrhunskih izdelkov na področju
merilne tehnike, točneje določeno voltmetrov, mutimetrov,
frekvencmetrov, števcev, napajalnikov itd.F

Avtor: Branko Badrljica - informacije: Just d.o.o., Micom electronics d.o.o.

Nov hiter števec/frekvencmeter 

a še ena novička iz sveta malce bolj klasične merilne tehni-
ke. Tokrat novička o števcih/frekvencmetrih serije PM-66-
80. Tega krasijo podobne značilnosti kot ostale modele iz

FLUKE-jeve ponudbe, poleg teh pa velika hitrost izvedbe meritve.

P

A

Tako lahko denimo PM-6681 lahko izve-

de meritev na do štirih točkah hkrati in

tako opravi pri zaključnem testiranju iz-

delka v proizvodnji celotno skupino tes-

tov v samo sekundi ali dveh. Takim apli-

kacijam je PM-6681 tudi namenjen in nje-

gova hitrost proizvajalcu pomeni manj

potrebnih enot za testiranje.

Vsi inštrumenti (razen, mislim da 6680)

so na voljo tako s klasično kvarčno kot tu-

di z rubidijevo časovno bazo. FLUKE se v

reklamah hvali, da sta 6681R(ubidium)

in 6685R prenosna inštrumenta, ki sta

ne glede na to mimogrede trenutno naj-

natančnejša na svetu, tudi v primerjavi s

konkurenčnimi namiznimi modeli.

PM6681R se kot najmočnejši model

model serije lahko pohvali z:

stabilizacijo Rubidijeve časovne baza

samo v petih minutah po vklopu

doseganjem frekvenčne natančnosti

1x 10-11 v manj kot 10 min. po vklopu

časovna ločljivost samo 50 ps pri



AVTOMATIKA 1317/2001

EXPRESS NOVICE - Mikrokontrolerji za industrijo - PIC s CAN-vodilom

Informacije: Elbacomp d.o.o., Ljubljana

Microchipovi PIC-i s CAN vmesnikom

seveda moč programirati skozi ICSP

vmesnik, tako kot je to pri Microchipu v

navadi. Čipi delujejo pri napetostih od

2.0 do 5.5V, imajo do 32Kb omenjenega

novega FLASH pomnilnika, do 1.5 Kb

SRAM-ain poseben 256 bytni EEPROM,

pa tudi 10-bitni, 8-kanalni ADC. CAN ima

tri bufferje na oddajni strani in dva na

sprejemni, šest naslovnih filtrov in dve

naslovni maski.

Dva večja, 40-pinska modela, PIC18F448

in PIC18F458, vsebujeta poleg tega tudi

PWM modul, ki lahko generira hkrati do

štiri 10-bitne PWM signale z auto-shut-

down možnostjo.

Od drugih možnosti lahko omenimo še

poseben serijski vmesnik, ki ga lahko

konfiguriramo kot sinhroni SPI vmesnik

ali kot I2C,  9-bitni USART, 8 x 8 množil-

nik, pa še kaj bi se našlo. Več tehničnih

informacij lahko seveda dobite na http://

www.microchip.com.

icrochip je

znan pred-

vsem kot pro-

izvajalec PIC mikrokr-

milnikov, čeprav pro-

izvajajo tudi pomnil-

nike in druge kompo-

nente. To pa zaradi iz-

redno širokega spek-

tra, ki ga premore PIC

serija . Trenutno se

razteza od majhnih

osempinskih modelov

do največjega modela

18C958, ki ima menda

čez sto pinov, že v bližnji prihodnosti pa

bodo pokukali na DSP področje in še

kam. Tudi z vdelanimi vmesniki je podo-

bno. Že zdavnaj so se pojavili modeli z

USB vmesnikom, sedaj pa so na voljo tudi

taki s CAN-om (avtomatizacija v avto-

mobilih in industriji). So v majhnih 28-

pinskih ali 40-pinskih ohišjih in so zas-

novani na FLASH pomnilniku, torej jih je

moč reprogramirati. Novi modeli so PIC-

18F248, PIC18F258, PIC18F448 in PIC-

18F458.

Vsi modeli se lahko med delom sprogra-

mirajo sami zahvaljujoč novi FLASH teh-

nologiji, ki dovoljuje programiranje kar

med delom pri napajalni napetosti le 2V!

Novost je tudi v tem, da jih lahko progra-

miramo potem, ko so že zalotani v tis-

kanino in sicer kar prek CAN vmesnika!

To nam daje možnost spremembe pro-

gramja na daljavo, ne da bi se samega

čipa sploh dotaknili. Poleg tega jih je

M

enkratni meritvi-“single shot”

časovna ločljivost samo 1 ps pri

uporabi povprečenja

ločljivost “vertikalnega” ojačevalnika

samo 1.25 mV

frekvenčni doseg 300 MHz, do 4.2

GHz z dodatkom

pomnilnik za hrambo do 8 kvzorcev

do 250 meritev/s preko GPIB vodila

PM6680 ima nekoliko slabšo časovno

ločljivost, frekvenčni doseg in globino

pomnilnika in seveda natančnost refer-

ence. Več informacij lahko dobite kar pri

http://www.fluke.com. A

A
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SISTEMI ZA NADZOR KAKOVOSTI - Zagotavljanje varnosti stikalnih blokov in električnih omar

Vedno strožje zahteve po 
zagotavljanju varnosti

V uvodu prejšnje številke smo obravnavali Evropske smernice in zahteve po zagotavljanju
varnosti strojev. Tu v nadaljevanju govorimo o slovenski zakonodaji ter dodatnih potrebnih
testiranjih za zagotavljanje varnosti pri uporabi delovne opreme na delovnih mestih. Poleg
zagotavljanja varnosti na strojih moramo zagotoviti varnost stikalnih blokov in električnih
omar, varnost delovne opreme na gradbiščih ter varnost električnih naprav, orodij ter aparatov.

Avtor: Janez Guzelj, Metrel d.d., Horjul

električne opreme strojev, stikalnih blokov, aparatov in naprav

Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

narekuje odgovornost tako delodajalcu,

ki poda oceno tveganja in izda izjavo o

varnosti kot tudi delavcev, ki opravljajo

servisiranje, periodične preglede in pre-

izkuse.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.

l. RS. 56/99) določa pravice in dolžnosti

delavcev v zvezi z varnim in zdravim de-

lom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti.

Zakon opredeljuje delovno mesto (kot

prostor, ki je lahko v zgradbi delodajalca

kot tudi na začasnih in premičnih delo-

viščih) in delovno opremo (vsak stroj ali

naprava, aparat, orodje in druga opre-

ma), ki se pri delu uporablja.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri upora-

bi delovne opreme (Ur. l. RS. 89/99)

narekuje, da mora delodajalec zagotoviti

prvi pregled delovne opreme po vsaki

ponovni namestitvi, pred prvim zago-

nom ali po premestitvi na drugo delovno

mesto. Prav tako mora zagotoviti nadzor

z rednimi kontrolnimi pregledi in preiz-

kusi ter posebnimi pregledi pri spre-

membi načina dela, poškodbi delovne

opreme, nevarnih pojavih, daljšem obdo-

bju nedelovanja, servisu,… 

Periodične preglede mora zagotoviti v

rokih, ki jih določa proizvajalec delovne

opreme ali najkasneje v 36 mesecih.

Ugotovitve pregledov morajo biti zabe-

ležene in morajo biti ves čas uporabe

delovne opreme na voljo inšpekciji za de-

lo.
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2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
STIKALNIH BLOKOV  IN
ELEKTRIČNIH OMAR

KATERE MERITVE SO ŠE POSEBEJ

POMEMBNE ZA ZAGOTAVLJANJE

VARNOSTI SIKALNIH BLOKOV ?

Na stikalnih blokih in napravah je

potrebno preveriti učinkovitost spojev

med izpostavljenimi prevodnimi deli z

meritvijo upornosti okvarne zanke, pre-

vodni deli pa morajo zdržati kratkostični

tok.  S preizkusom dielektrične trdnosti

ugotavljamo poslabšanje izolacijske

sposobnosti materialov ter prisotnost

vlage in prahu med izolacijsko ločenimi

deli. Na ta način določimo točno mesto

iskrenja in poti uhajavih tokov, s čiščen-

jem ter obnovo izolacije na slabih delih

pa tako preprečujemo nadaljno škodo,

nevarnost poškodb zaradi električnega

toka ter nevarnosti požara. Preizkus

moramo napraviti z napetostjo 2500V

AC frekvence 45 do 62 Hz za vse glavne

tokokroge z obratovalno napetostjo od

300Vdo 690V. Za pomožne tokokroge do

60V velja preskusna napetost 1000V AC.

Kosovni in periodični preizkusi so

časovno omejeni na čas ene sekunde.

Za tokokroge v stikalnih blokih, ki niso

bili podvrženi meritvi dielektrične trd-

nosti, je potrebno napraviti preizkus izo-

lacijske upornosti z napetostjo minimal-

no 500V, izmerjena vrednost upornosti

pa mora presegati 1000 Ohmov / Volt.

Na glavnih tokokrogih izvajamo tudi

preizkus preostale napetosti, kjer ugo-

tavljamo velikost napetosti po izklopu.

Le ta po preteku 5s ne sme presegati

120V DC. 

CELOVITA PODPORA Z INSTRUMEN-
TOM MULTISERVICER

Novi tester varnosti strojev, stikal-

nih blokov in naprav je posebej

prilagojen meritvam na stikal-

nih blokih in električnih

omarah. S praktičnimi

rešitvami in metodami

nudi pomoč za enostav-

no in samostojno izvajanje vseh pot-

rebnih meritev.

Instrument je vgrajen v robustnem,

proti udarcem odpornem ohišju. Zara-

di majhne teže je aparat posebej prime-

ren za prenosno uporabo in terenske me-

ritve. Z visoko IP zaščito proti vlagi in

prahu je še posebej prilagojen delu na

gradbiščih. 

Posebej prilagojena večnamenska vhodno -

izhodna enota s sistemom kompenzacije

upornosti merilnih vezi omogoča izvajanje

vseh osnovnih meritev z enim samim pa-

rom merilnih vezi (meritev neprekinjeno-

sti ozemljitvenega vodnika, meritev izola-

cijskih upornosti in meritev preostale na-

petosti). Dodaten izhod za priključitev po-

sebej prilagojenih visokonapetostnih me-

rilnih vezi (meritev dielektrične trdnosti)

pa zagotavlja poleg varnosti za merilca tudi

enostavno rokovanje.    

Nadaljevanje v prihodnji številki: 

Zagotavljanje varnosti 

prenosnih aparatov in naprav

STANDARD EN 60439 - 1
Nizkonapetostni stikalni bloki in 

sestavi nadzornih naprav

Zahteve standarda EN 60439-1 velja za

vse tipsko preiskušene (TTA) in za vse

delno-parcialno preiskušene (PTTA)

stikalne bloke oziroma naprave, kater-

ih obratovalna napetost ne presega

1000V AC, frekvence do 1000Hz ali

1500V DC. 

Standard velja za vse naprave, ki so
vezane na proizvodnjo, prenos, pre-
tvorbo, distribucijo ali kontrolo elek-
trične energije.  Prav tako velja za vse
naprave in stikalne bloke za posebne
obratovalne pogoje; za ladje, tirna vo-
zila, dvigala, eksplozijsko atmosfero,
gospodinjstvo,.. 

V Sloveniji velja standard JUS N.K5.

503, ki je po vseh zahtevah praktično

identičen evropskim. ** Preizkus majhnih prehod-
nih upornosti -    z generator-

jem AC/ 50 Hz,
napetosti U < 12 V in  tokom I>10 A

AVTOMATSKI start meritve konti-

nuitete 

z vgrajenim časovnikom in prika-

zom rezultata v Ohm-ih ali Volt-ih

(padec napetosti, preračunan na

tok 10A).

**Preizkus izolacijske upornosti
s preskuševalno napetostjo 500

DC od 0 do 500 Mohm z vgrajenim

časovnikom.

**Preizkus dielektrične trdnosti
z napetostjo 1000V izhodne moči

500VA, in 2500V izhodne moči

250 VA, izvor AC 50 Hz

z zvočnim in svetlobnim opozoril-

nim indikatorjem prekoračene na-

stavljene maksimalne vrednosti

skupnega toka ali komponent toka

z vgrajenim časovnikom

**Preizkus preostale napetosti
z merilnikom poteka padca napeto-

sti in avtomatskim preračunavan-

jem časa za izklopa,

posebej določena meja 120V/5s za

meritev stikalnih blokov

Izšla je nova verzija pri-
ljubljenega programa za
vizualizacijo InTouch 7.11

V petek, 7. Septembra, je uradno izšla nova

verzija vizualizacijskega paketa InTouch

7.11 in hkrati tudi verzija Terminal Ser-

vices for InTouch 7.11. Nova verzija je že na

voljo pri vašem distributerju. Licenciranje je

enako kot pri verziji 7.1 - vsi registrirani

uporabniki na programu "Comprehensive

Support" dobijo novo verzijo zastonj, ostali

lahko zahtevate dodatne informacije pri

vašem distributerju info@wweng.com.

Tako InTouch 7.11 kot TS for InTouch 7.11 nič

več NE podpirata operacijskega sistema

Windows 95 (98), temveč samo Windows

NT 4.0 (SP6) ter Windows 2000 (SP2).

Novosti v verziji 7.11 prinašajo predvsem

spremembe na področju (distribuiranega)

alarmiranja. Več o novi verziji kmalu na splet-

nih straneh http://www.wweng.com A

A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Univerzalni procesor Snap Ultimate I/O

Avtorja: mag. Jaroslav Toličič, Metronik d.o.o.

OPTO 22 - SNAP ULTIMATE I/O
univerzalni procesor 

OPTO 22 je uveljavljen proizvajalec distribuiranih krmilno
regulacijskih sistemov in vhodno-izhodnih enot , ki so se
zaradi svojega robustnega koncepta in zanesljivosti izkazali
v najzahtevnejših industrijskih okoliščinah. Podjetje je tudi v
letošnjem letu predstavilo vrsto novosti v družini kompaktnih
sistemov  SNAP, med drugimi tudi generacijo vhodno izhod-
nih enot, ki lahko služi posredovanju informacij iz proizvod-

nega procesa v informacijski sistem.

Ultimate I/O procesor predstavlja novost

v konceptu vodenja distribuiranih siste-

mov OPTO 22, saj združuje lastnosti

vhodno-izhodnega procesorja in krmil-

niškega procesorja v eni napravi. V ulti-

mate I/O procesorju se namreč izvajajo

programi, ki jih uporabniki napišejo

sami. S tem je nivo krmiljenja spuščen na

raven vhodno-izhodnih sistemov, kar

povečuje robust-

nost in avtonom-

nost posameznih

podsistemov. Vgra-

jen Ethernet vmes-

nik omogoča  po-

vezavo z informa-

cijskim Ethernet

omrežjem, pri če-

mer vgrajena siste-

mska programska

oprema omogoča

direkten dostop

zajetih podatkov v

informacijske sis-

teme.

Ultimate I/O pro-

cesor omogoča priključitev na standard-

na SNAP podnožja in dostop do SNAP

digitalnih, analognih, PID in modulov s

serijsko komunikacijo. Vsebuje 16 MB

RAM spomina, 8 MB "flash" pomnilnika

in baterijsko podprto uro realnega časa

za opremljanje poročil in podatkov s ča-

sovno značko. Procesor podpira 10/100

Mb Ethernet (TCP/IP), nad katerim se la-

hko izvaja več protokolov hkrati. Vgraje-

no ima podporo za protokole XML, Mod-

bus/TCP,  SNMP, SMTP in Optojev odprti

IEEE 1394 protokol. Ultimate I/O sistemi

v povezavi z nadzornim sistemom na PC

računalniku predstavljajo učinkovit sis-

tem za zajem podatkov, kar omogoča v

procesor vgrajeni  strežnik OPC 2.0. Po-

leg tega je vgrajen tudi Web strežnik za

dostop do vhodno-izhodnih modulov iz

Internet brskljalnika. 

Ultimate I/O procesor omogoča s preno-

som XML datotek (HTTP protokol) preko

informacijskega Ethernet omrežja tudi

direkten zajem podatkov v relacijske ba-

ze informacijskih strežnikov, kar odpravi

potrebo po SCADA sistemu kot vmesnem

členu med I/O enoto in informacijskim

sistemom. XML (Extensive Markup Lan-

guage) datoteka predstavlja ASCII-tekst

datoteko, ki v svoji hierarhični strukturi

(slika 2) vsebuje vrednosti točk vhod-

no/izhodnih modulov. S svojo standardi-

zirano strukturo omogoča zapis v podat-

kovne sisteme kot so: Microsoft SQL Ser-

ver 2000, Oracle8i, IBM DB2, MySQL, ki

vsebujejo orodja za delo z XML podatki

Programiranje Ultimate I/O procesorja

poteka s pomočjo novega programskega

paketa "ioControl". Le ta omogoča pro-

gramiranje s pomočjo diagramov poteka,

njegov grafični vmesnik pa je podoben

vmesniku programskega paketa "Opto-

Control", ki je uporabnikom opreme OP-

TO 22 že dobro poznan. Novost predsta-

vlja tudi skriptni jezik (osnovan na Visual

Slika : Ultimate I/O sistem
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Univerzalni procesor Snap Ultimate I/O

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

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
q

q

q

q

q

Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov

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

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

E-mail: info@imk-elektronika.si

razvoj, proizvodnja in zastopanje

Tehtanje v industriji

NOVO!
tehtanje na nakladalnikih

Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh
Zastopstvo za merilne celice

TEDEA-Huntleigh

PAYLOAD INFORMATION SYSTEMS

Basicu) ki omogoča lažje programiranje

kompleksnejših programov in zmogljiv

"debugger". Uporab-

nik pa lahko v prog-

ramu poljubno meša

programske bloke s

standardnimi funkci-

jami in bloke, ki vseb-

ujejo uporabniške fu-

nkcije napisane v sk-

riptnem jeziku. Ob

nakupu Ultimate I/O

procesorja dobi ku-

pec programski pa-

ket "ioControl" brez-

plačno. 

OPTO 22 si s celotno

paleto vhodno - izhodnih enot in siste-

mov na žičnem in brezžičnem Ethernetu

u t r j uj e m e s to p o -

membnega proizva-

jalca tako na področ-

ju avtomatizacije kot

na področju informa-

tizacije. Nazoren pri-

mer slednjega je po-

vezava OPTO22 s po-

djetjem Computer

Associates, ki vhod-

no-izhodne enote

OPTO 22 uporablja

kot del sistemskih

omrežij Unicenter

TNG.

<?xml version ="1.0" standalone="yes"?> 
<Opto_Station1_Document> 
   <Digital_Points> 
      <Digital_Input> 
 <Name>DO</Name> 
 <State><!--#MemMap adr=F800000&onoff=ON/OFF --></State> 
      <Digital_Input> 
   </Digital_Points> 
   <Analog_Points> 
       <Analog_Input> 
 <Name>Temperatura</Name> 
 <Value><!--#MemMap adr=F0A00300&fmt=%2.4f--%2.4f--></Value> 
      </Analog_Input> 
   </Analog_Points> 
</Opto_Station1_Docum ent> 

Slika 2: XML datoteka

Slika 3: Programsko orodje "i/o Control"

3 in 1 MultiAx
Informacije: PS d.o.o.
Novi MultiAx servo pogoni iz Control Techniques-

ove ponudbe pomenijo po navedbah proizvajalca za

tipično 30% prihranka, pri krmiljenju troosnih sis-

temov. Vsak modul deluje pri neposrednem trofaz-

nem napajanju 400V s skupno močnostno vhodno

stopnjo in zaviranjem ter tremi pretvorniškimi stop-

njami. Za aplikacije, kjer so potrebne več kot tri pre-

tvorniške stopnje lahko kombiniramo več MultiAx

modulov preko ustreznega kontrolerja, na primer

kakšnega iz MC serije…

MultiAx ne zahteva mapiranja motorjev v sistemu

pogona, saj se to zgodi samodejno ob vklopu. Multi-

Ax lahko uporabljamo s krmilniškimi karticami iz

serij Unimotor in MC. Na ta način lahko nadziramo

3, 6, 9, 12, ali katero koli drugo število osi. Poleg te-

ga je tudi nabor funkcij tako izbran, da ponuja upo-

rabnikom napredne opcije, kot so absolutni in relativni pozicijski premiki, linearna

interpolacija, krožna interpolacija, helikalna interpolacija, programski reduktor,

CAM profile in nadzor hitrosti. Značilnost krmilnika je namensko izdelan ASIC čip-

DriveLink, ki skrbi za robustno komunikacijo s krmilnikom in se nahaja v vseh sis-

temskih komponentah (MC- Motion Control kartica, Unimotor in MultiAx pogoni).

DriveLink opravlja sinhrono komunikacijo s popravljanjem napak med MC kon-

trolerjem in ostalimi komponentami pogona preko standardnega RS-485 fizičnega

protokola in dovoljuje dolžine kablov do 50m in prenosne hitrosti do 2.5 Mbit/s.

A

A
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EXPRESS NOVICE - Merilna oprema/Novi DPO-ji iz Tektronixa

Informacije: BELMET d.o.o.

Nova serija DPO osciloskopov TDS-5000

Zvesti bralci se še spomnijo serije člankov o

Tekovih osciloskopih. Tisti, ki ste doslej

iskali nekaj tako prenosljivega, kot je TDS-

3000, vendar mogoče malo zmogljivejše, si

lahko ogledate TDS-5000. Gre za serijo, ki je

prenosljiva (čeprav nima akumulatorja),

vendar ne zaostaja veliko za namiznimi

modeli slavne serije. Tako ima LCD zaslon

sedaj kar 10.4“, globino pomnilnika so

povečali z nekaj 10kVzorcev, kot jih je imel

TDS-3000 na celih 400 kVzorcev (razširljivo

do 8Mvzorcev) in hitrost zajema do 5 GS/s

pri pasovni širini do 1 GHz. TDS-305x je

sicer tudi prej imel 5Gs/s vzočenje, vendar

pasovno širino samo 500 MHz.

Slika 1: Novi modeli serije TDS-5000...

Tako kot TDS-3000 serijo, tudi TDS-5000

sestavljajo dvo- in štirikanalni modeli za

različno pasovno širino.

Tako ima TDS 5052 dva kanala s pasovno

širino 500 MHz, TDS 5054 pa štiri in TDS

5104 pa štiri kanale s pasovno širino do 1

GHz. Ostali podatki vhodne občutljivosti,

dosega in podatki o časovni bazi so bolj ali

manj v okvirih pričakovanega, omenili bi le

novost pri ločljivosti A/D pretvornika. Ta je

sicer 8-biten, vendar lahko dosežemo 11

bitov s pomočjo metode povprečenja.

Mislim, da tega trika TDS 3000 še ni znal.

Prave spremembe glede na ostale modele

so poleg elektronike za zajem tudi v raču-

nalniškem srcu osciloskopa. Ta je že pov-

sem pravi PC. Gre za Celeron na 800 MHz z

vdelanim 10 Gb trdim diskom, flopijem,

CD-ROM enoto, ki je lahko opcijsko tudi

CD-RW, opcijskim mini termalnim tiskalni-

kom, USB miško in tipkovnico. Naj mi samo

še kdo reče, da se da instalirati Linux nanj,

pa se bom zjokal od veselja. ;o) Ker dela

TDS 5000 praktično na klasičnih Window-

sih, lahko počnete z njim praktično vse, kar

bi zahtevali od vašega namiznega računal-

nika. Tako lahko odprete Excel datoteko, ali

pa rezultate meritve skopirate vanjo. Tudi

okolje osciloskopa, kot ga poznate z TDS-

3000 lahko zamenjate z Windows okoljem.

V skladu z večjo računalniško močjo stroja

je na voljo tudi mnogo več funkcij. Tako je

moč imeti denimo več izračunanih kanalov,

ki jih osciloskop dobi bodisi z matematično

obdelavo rezultatov, zajetih na dejanjskih

kanalih, bodisi na že prej izračunanih po-

datkih. Temu pri Teku pravijo math-on-

math.

Slika 2:
Komp lek sn i
matematični
kanali 

Na ta način lahko v danem primeru opazu-

jete denimo zaprtje močnostnega FET tran-

zistorja. Modra krivulja kaže potek toka sko-

zi tranzistor, rumena pa napetost ponora.

Ena od rdečih krivulj kaže trenutno moč di-

sipacije na tranzistorju, druga pa neko pov-

prečeno energijo na enoto časa, ki smo jo

določili s posebnimi statističnimi funkcija-

mi, njen izvor podatkov pa je izračunana

krivulja moči. Od tod torej “math-on-math”. 

To je le delček vseh dobrot novih modelov.

Upam, da bomo dobili kakega v kratkem na

test, ko se bomo lahko pošteno poigrali (in

razpisali) o digitalnem fosforju... A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV - Upravljalni paneli družine MI4

Informacije: Synatec d.o.o., Idrija

Vmesniki človek - stroj
Novi upravljalni paneli v družini MI4

a letošnjem hanoverskem industrijskem sejmu je firma Moeller pred-
stavila nove upravljalne panele iz serije MI4. Nabor novih izdelkov
sega od majhnih tekstovnih  do velikih grafičnih upravljalnih panelov.

Novost je tudi  ta, da vmesnik za komunikacijsko vodilo izbiramo posebej, gle-
de na potrebe.  Nekateri modeli imajo predvideno možnost vgradnje mehan-
skih tipk.. 

Upravljalni paneli so vedno bolj pomem-

ben element pri komunikaciji človek -

stroj. Stroji in naprave postajajo kom-

pleksnejši in zahtevnejši za upravljanje.

Avtomatizirane naprave v proizvodnji

morajo same povedati v kakšnem stanju

se nahajajo, kaj želijo sporočiti človeku

in kaj od njega pričakujejo. To je razlog,

da gre danes trend uporabe v večjih gra-

fičnih upravljalnih panelov. Poraba eno-

stavnih tekstovnih upravljalnih panelov

pa še vedno narašča tam, kjer se je še vče-

raj uporabljala enostavna signalizacija s

svetlobnimi indikatorji.

Tekstovni upravljalni paneli
Kot že ime pove, spadajo v to skupino

upravljalni paneli, ki prikazujejo na

zaslonu črke in številke. Pri najnovejših

tekstovnih upravljalnih panelih družine

MI4 ni povsem tako - izrišejo lahko grafi-

ko čez cel zaslon, tudi če spadajo v kate-

gorijo tekstovnih upravljalnih panelov.

Zaslon, ki lahko prikaže 8 vrstic po 40

znakov hkrati predstavlja grafično polje

velikosti  240 x 64 točk. Na tako polje pa

se že lahko izriše grafični simbol ali enos-

taven diagram.

Obstoječo družino upravljalnih panelov

MI4 je dopolnilo šest novih modelov.

Najmanjši model MI4-110-KC1 (slika 1)

lahko na prikazovalniku prikaže 4 vrstice

z 20 znaki.

Ukaze sprej-

me s pomoč-

jo 10 tipk (4

funkcijskih in

6 sistemskih).  

Pri malo več-

jih modelih je Moeller predstavil kot no-

vost upravljalni panel z oznako MI4-110-

KG1, ki je pokončne oblike (slika 2). Pri-

kazovalnik je  velikosti 4 x 20 znakov, ima

pa poleg sistemskih in funkcijskih tipk še

numerične tipke.   

Največji tekstovni upravljalni panel MI4-

140-KI1 lahko izpiše 8 vrstic s 40 znaki v

vrstici. Ena od različic upravljalnega pan-

ela pa omogoča tudi vgradnjo 6 mehan-

skih tipk in ene večje okrogle tipke - Stop

v Sili (slika 3). 

Grafični upravljalni paneli
Grafični upravljalni paneli omogočajo,

da uporabnik prejme informacijo pred-

stavljeno bolj nazorno s pomočjo slik in

grafičnih simbolov. Praviloma so tudi

precej večji od tekstovnih modelov. Dia-

gonale prikazovalnikov, ki so večinoma

barvni, se gibljejo od 5"  do 15" (slika 4). 

N

Slika 1: MI4-110- KC1 

Slika 2: MI4-110-KG1 

Slika 3: MI4-140-KI1



AVTOMATIKA20 17/2001

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV - Upravljalni paneli družine MI4

Družina gra-

fičnih uprav-

ljalnih panel-

ov MI4 se je

povečala za

14 modelov,

od tega je 8

takih, ki ni-

majo tipk in

so njihovi za-

sloni občutlji-

vi na dotik. 

V zadnjem ča-

su se uporaba

upravljalnih

panelov obč-

utljivih na do-

tik povečuje,

saj omogoča-

jo enostavnej-

še komuniciranje med človekom in stro-

jem (slika 5).

Vmesniki za podatkovna vodila
Vmesniki omogočijo, da se lahko uprav-

ljalni panel priključi na različna podatko-

vna vodila, ki omogočijo komunikacijo

med krmilnikom in upravljalnim panel-

om.

Pri novih upravljalnih panelih iz družine

MI4 je uvedena novost, saj  nimajo že vg-

rajenega vmesnika za Suconet, kot je to

pri starejših modelih. Vmesnik za prik-

lop na podatkovno vodilo izbira uporab-

nik glede na svoje potrebe. Na voljo so

vmesniki za pet podatkovnih vodil: Suco-

net K, Profibus DP, Siemens MPI, Device

NET in CAN Open. 

Programiranje
Programsko okolje za programiranje

vseh upravljalnih panelov iz družine MI4

je enotno -  tako za tekstovne kot grafične

upravljalne

panele (slike

7 do 9). Na

z a čet k u s e

i z b e r e t i p

upravljalne-

g a p a n e l a ,

program pa

od tu dalje

dovoljuje uporabo tistih programskih

gradnikov, ki jih izbrani upravljalni panel

lahko uporabi. Dodelan programski

vmesnik omogoča enostavno prikazo-

vanje procesnih spre-

menljivk in sistemsk-

ih parametrov v obli-

ki numeričnih podat-

kovnih polj, tekstov-

nih sporočil ali grafič-

nih prikazov.

V programskem vme-

sniku lahko izberemo

tudi take podrobnos-

ti, kot je sinhronizaci-

ja časa s krmilnikom

ali drugimi upravljal-

nimi paneli v omrež-

ju.  

Zaključek
Družina MI4 vsebuje celo paleto upravl-

jalnih panelov primernih za uporabo v

zelo različnih aplikacijah, skupen pa jim

je enoten programski vmesnik in mož-

nost priklopa na različna podatkovna vo-

dila.

Slika 4: MI4-470-KH1 

Slika 5: MI4-570-TA1 

Slika 6: Vmesniki 

Slika 8:  Grafični prikazi nu-
meričnih vrednosti 

Slika 9: Osnovni programski vmesnik 

A

Slika 7: Osnovni programski vmesnik 
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EXPRESS NOVICE - Izobraževalni dogodki - NI Days’01

Z velikim veseljem organiziramo že 5. tradicionalno strokovno srečanje NI DAN 2001, tokrat malo
drugače. Glede na veliko število izraženih želja, smo se letos odločili za nov koncept časovno krajših
in tematsko bolj usmerjenih konferenc, katerih teme se bodo menjale vsako leto. Upamo, da bo dob-
rodošla novost tudi ukinitev kotizacije.

Tema letošnjega srečanja je Industrijska avtomatizacija. Predstavljena bodo najnovejša orodja, tehno-
logije in izdelki podjetja National Instruments, s poudarkom na produktih za izvajanje v realnem času
(LabVIEW Real-Time, FieldPoint 2000, PXI Real-Time) ter ostali produkti (LabVIEW DSC, Lookout
SCADA, FieldPoint, komunikacijski vmesniki). Seveda bo zaključni del na voljo za vaša vprašanja ter
za odprto izmenjavo mnenj in izkušenj iz prakse. Izmed poslanih člankov bo predstavljena tudi naj-
boljša aplikacija, tokrat po izboru strokovne komisije, sestavljene iz neodvisnih, zunanjih članov. Med
predavatelji bo tudi gost iz National Instruments iz Austina, ZDA, g. Aljoša Vrančić.

Radi bi vas tudi obvestili, da bo v času srečanja v preddverju gostovalo tudi podjetje SiQ iz Ljubljane,
kjer boste lahko izvedeli vse o verifikacijah in kalibracijah  sistemov na osnovi opreme National Ins-
truments.

Konferenca je namenjena vsem tehnikom, inženirjem, sistemskim integratorjem, projektantom in razis-
kovalcem, ki jih zanima tematika nadzora in upravljanja industrijskih procesov.

Kljub ukinjeni kotizaciji vas zaradi omejenega števila sedežev vljudno prosimo, da se za udeležbo na
srečanju obvezno prijavite ter dobite potrditev prijave. Prijave potekajo preko Interneta, elektron-
ske pošte ali faxa na spodaj navedenih naslovih  oz. številki. Potrditev boste prejeli na navedeni elek-
tronski naslov ali na fax. Morebitno neudeležbo po opravljeni potrditvi prijave obvezno sporočite na
spodnji naslov. Prosimo, da pohitite s prijavo !

DAN INDUSTRIJSKE
AVTOMATIZACIJE

15. November 2001, Hotel AUSTROTEL, Miklošičeva 9, Ljubljana, 
V. nadstropje, pričetek ob 9h, konec predvidoma ob 13h.

Vse informacije : 

Web prijava na : www.ni.com/slovenia/dogodki
E-mail prijava na: ni.slovenia@ni.com
Fax prijavnica: (03 544 3510)

Ime in priimek: 

Podjetje: 

Naslov:

Mesto: Pošta:

Telefon služba: 

Fax služba: 

GSM: (po želji)

Elektronska pošta (čitljivo!):

Kosovelova 15, 3000 Celje
Tel.:  03 425 4200
Fax.: 03 544 3510
E-mail: ni.slovenia@ni.com
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Time&Space
Avtor: Matjaž Zupan, Špica International d.o.o., Ljubljana

Programska oprema je zasnovana na

najbolj razširjeni, "standardni" hardvers-

ki arhitekturi PC in operacijskem siste-

mu Microsoft Windows. Uporabniški

softver teče na vseh sodobnih verzijah

"Oken" (Win9X, WinNT, Win2k). 

Sistem Time&Space je zasnovan tako, da

uspešno pokriva potrebe zelo različnih

podjetij in organizacij. Za raznolikost na

strani funkcionalnosti je poskrbljeno z

bogatim naborom skrbno izbranih in pa-

zljivo oblikovanih uporabniških parame-

trov, s katerimi lahko implementiramo

različne modele delovnega časa in različ-

na pristopna pravila. Na drugi strani je

poskrbljeno tudi za pokrivanje različnih

konfiguracij, ne glede na velikost organi-

zacije; od najmanjših z nekaj zaposleni-

mi, do največjih z več tisoč zaposlenimi

in geografsko razpršeno informacijsko

infrastrukturo. To je omogočeno z dve-

ma različicama Time&Space. Različici sta

z uporabniškega stališča praktično pov-

sem enaki, razlikuje se le način upravlja-

nja s podatki. 

Za manjša podjetja s preprostejšo konfig-

uracijo sistema je predvidena cenejša

različica z datotečnim servisom (File/Se-

rver, F/S). Podprti so vsi popularni dato-

tečni servisi, priporočen pa je Microsoft

NT Server. Uporabljena tehnologija je

Borland Database Engine s tabelami for-

mata Paradox. Večjim podjetjem je name-

njena različica s podatkovnim strežnik-

om z SQL dostopom (Client/Server, C/S).

Podprta je tehnologija dveh najbolj uvel-

javljenih proizvajalcev, podjetij Oracle in

Microsoft (Oracle Server in Microsoft

SQL Server). 

Za osnovno konfiguracijo zadostuje le en

računalnik. Ker gre za manjše število

uporabnikov, zadostuje  F/S različica Ti-

me&Space. Registracijski terminal lahko

priključimo kar na serijska vrata (COM

Port). 

Večje konfiguracije vsebujejo več regis-

trirnih terminalov, ki jih lahko medseboj-

no povezujemo v verigo (v "multidrop"

mrežo tipa RS485) in jih tako več istočas-

no priključimo na ena serijska vrata. Od-

daljene terminale lahko priključimo z

modemsko povezavo. Če je oddaljena lo-

kacija v mreži s protokolom TCP/IP,

lahko oddaljene terminale priključimo

tudi mrežno, s pomočjo softverskega ali

hardverskega serijskega usmerjevalnika

(serial-ethernet router). 

Omogočeno je tudi zbiranje registracij z

več delovnih postaj istočasno, pri čemer

je poskrbljeno za medprocesno signal-

izacijo in avtomatično usklajevanje cele-

ga sistema pri kritičnih operacijah. 

S pomočjo tehnologije aplikativnega

strežnika, ki sloni na spletnem strežniku

(Microsoft Internet Information Server,

Kontrola pristopa, beleženje prisotnosti in evidenca delovnega časa

Registracija delovnega časa in nadzor dostopa sta vsekakor ze-
lo pomembni funkciji vsakega podjetja z vsaj nekaj zaposlenimi.
Običajno ni vseeno, koliko ur delavec dela, saj se mu lahko kaj
hitro zgodi krivica, in seveda obratno, podjetje je lahko zaradi
neopravljenih ur oškodovano. Time&Space (T&S, TS) je modu-

larni informacijski sistem za kontrolo pristopa, beleženje prisotnosti ter reg-
istriranje in evidenco delovnega časa. Sestavljajo ga programski moduli se-
rije TS (Time&Space), registracijski terminali DOG09/BOX09 ter identifika-
cijske kartice, ki so lahko magnetne, s črtno kodo, brezkontaktne (RF tag) ali
s čipom (chipcard, smartcard). Z uporabo verifikatorja prstnih odtisov lahko
poskrbimo za popolno ali t.i. "pozitivno" biometrično identifikacijo.

Slika 1: Osnovna konfiguracija 
Za manjše uporabnike zadostuje standard-
en pisarniški računalnik (MS Windows), ki
ga lahko uporabljamo tudi za druga
opravila (MS Office).
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IIS), lahko sistem razširimo povsod do

kamor seže TCP/IP protokol (intranet/

internet) in do aplikacije dostopamo z

internetnim brkljalnikom (web brows-

er). 

Kapaciteta sistema oz. število oseb, ki jih

s sistemom lahko evidentiramo, je odvis-

na le od fizične zmogljivosti izbrane kon-

figuracije (hitrost procesorjev, velikost

hitrega pomnilnika, velikost in hitrost

diskov, hitrost in obremenjenost mreže,

hitrost datotečnega servisa ali podat-

kovnega strežnika). Absolutnih omejitev

ni, razen seveda licenc za uporabo prog-

ramske opreme.

Registracijski terminali DOG09 
Terminali DOG09 so namenjeni pred-

vsem registraciji časa oz. podobnim apli-

kacijam, kjer potrebujemo dialog z upo-

rabnikom. Imajo osvetljen LCD zaslon z

dvema vrsticama (20 znakov v vrstici), či-

talnik, zvočnik in štiri ali dvajset gumbov,

ki jih lahko uporabimo za registriranje

posebnih dogodkov, kot so službeni iz-

hod, privatni izhod, nadure ipd. Za regis-

triranje rednega prihoda zadostuje poteg

kartice skozi

režo čitalni-

ka oz. pribli-

žanje kartice

čitalniku pri

brezkontakt-

nih karticah.

Registratorji na LCD-

ju prikazujejo točen

čas, ob vsaki registra-

ciji pa se pokažejo in-

formacije o opravlje-

ni registraciji (priim-

ek in ime osebe, regi-

striran dogodek, sta-

nje obračuna delov-

nega časa). Namesto

imena in priimka se

lahko izpiše poljub-

no sporočilo.

Terminali lahko delujejo samostojno v t.i.

off-line načinu delovanja, ko je, recimo,

računalnik ugasnjen ali pa komunikacijs-

ki program ne teče. V svojem internem

spominu lahko vsak terminal hrani do

1500 registracij, ki se

ob ponovnem zago-

nu sistema avtomati-

čno prenesejo v raču-

nalnik. Med registri-

ranjem v off-line na-

činu na zaslonu ter-

minala sicer ne more-

mo dobiti povratnih

informacij z računal-

nika, vendar terminal

še vedno razpolaga z

vsemi ključnimi po-

datki, ki omogočajo normalno delovanje

sistema. 

Terminali DOG09 lahko opravljajo tudi

funkcijo kontrole pristopa oz. kontrole

električne ključavnice na osnovi osebnih

pristopnih pooblastil. Identiteto lahko

dodatno preverjamo s šifro oz. vtipkova-

njem osebne identifikacijske številke

(PIN), dodamo pa lahko tudi veri-

fikator prstnih odtisov. Pristopne in

registracijske funkcije lahko izvajamo na

istem terminalu. 

Pristopni terminali BOX09 
Terminali BOX09 so združljivi s termi-

nali DOG09, vendar nimajo zaslona in

tipkovnice. Nanje priključujemo čitalni-

ke za zunanjo montažo, samega termina-

la pa uporabnik ne vidi. Uporabljajo se

tam, kjer dialog z uporabnikom ni po-

treben. 

To je predvsem običajna kontrola pri-

stopa s karti-

co ali regist-

racija neke-

ga izbranega

dogodka de-

lovnega časa

(npr. prih-

od). Na en terminal lahko priključimo

dva čitalca kartic, kar nam omogoča kon-

trolo dveh sosednjih pristopnih točk

(npr. dveh strani istih vrat) z eno napra-

vo. 

Na BOX09 lahko priključimo različne

zunanje čitalce črtne kode, zunanje čital-

ce magnetnih kartic ali brezkontaktne či-

talce različnega dosega (od 5 do 70 cm).

Registracijske kartice
S kartico uporabnik sistemu na hiter in

diskreten način sporoči svojo osebno

kodo, s katero ga sistem prepozna. Razen

tega lahko kartica služi tudi za vizualno

identifikacijo (izkaznica, obesek). 

Pri izbiri identifikacijskih kartic imamo

vrsto različnih možnosti. Izbiramo lahko

med štirimi najbolj uveljavljenimi tehno-

logijami: kartice z magnetnim zapisom, s

črtno kodo, brezkontaktne (RF) in čip

kartice ("pametne" kartice). 

Naročnik se lahko odloči za poljubno sto-

pnjo grafične opremljenosti kartic. Stan-

dardne kar-

tice so bodi-

si neopreml-

jene (bian-

ko) ali opre-

mljene z bar-

vnim "Time-

&Space" lo-

gotipom. 

Uporabnik

lahko naroči

kartice s svojim logotipom ali celo per-

sonalizirane kartice s poljubnimi osebni-

mi podatki, sliko, itd... 

Za večje uporabnike je na voljo tudi bar-

vni tiskalnik plastičnih kartic. Tak tiskal-

nik predstavlja ključno komponento di-

gitalnega studia za personalizacijo kartic;

pravzaprav potrebujemo le še nekaj kom-

ponent "široke potrošnje", kot so digital-

ni fotoapaprat, skener ali kamera. 

Verifikator prstnih odtisov 
Kot smo že omenili, lahko poleg čitalnika

kartic in odtipkovanja PIN kode, upora-

bimo tudi čitalec prstnih odtisov. Verifi-

kator prstnih odtisov uspešno in prepro-

sto rešuje problem t.i. pozitivne identifi-

kacije, saj omogoča dejan-

sko preverjanje identitete

uporabnika. Čitalec prst-

nih odtisov FVU-10 je

dodatek za terminal DOG-

09, s katerim lahko pre-

prečimo zlorabo identifi-

kacijskih kartic. 

Slika 2: Mrežna konfiguracija - Več operaterjev do aplikacije
dostopa istočasno preko lokalne mreže saj je v polni meri poskr-
bljeno za večuporabniško delovanje.

Slika 3: Spletna konfiguracija - Do aplikacije uporabniki dostopa-
jo od koderkoli (intranet ali internet) s pomočjo spletnega brkljal-
nika (web browser). 
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Verifikator lahko uporabimo v sistemu s

karticami, kot dodatno sredstvo preverja-

nja na izbranih točkah. Lahko pa gremo

korak dlje in z verifikatorji popolnoma

odpravimo potrebo po karticah, saj oseb-

no kodo lahko vtipkamo tudi ročno.

Koda je namreč lahko poljubno kratka,

tako da jo lahko hitro vtipkamo. Ker je

koda kratka, najbrž tudi ne bo pretiranih

problemov s pozabljanjem. Ker koda ni

več kritična informacija, je lahko celo

javna in je ni treba skrivati, saj za prever-

janje istovetnosti v celoti poskrbi čitalnik

prstnega odtisa.

Programski moduli
Programsko opremo sistema Time&Spa-

ce odlikuje modularnost, ki uporabniku

omogoča izbiro tistih komponent, ki jih

v določenem trenutku potrebuje, ter mo-

rebitno poznejšo nadgradnjo. Standar-

den in dokumentiran format podatkov

pomeni odprtost sistema za druge apli-

kacije oz. možnost izdelave dodatnih

programov po naročilu. 

Uporabniški vmesnik vseh modulov, po-

sebej tistih, ki so namenjeni delovnemu

času, je grafično usmerjen, tako, da lahko

operater podatke ureja karseda hitro in

pregledno. Dogodki in urniki so pona-

zorjeni grafično na časovni osi, rezultati

obračuna pa so

podani v obliki

grafov. V osnovni program je vgrajen ge-

nerator izpisov, ki uporabniku omogoča

krojenje izpisov po lastnih željah. Gene-

rator je prisoten povsod, kjer imamo pri-

kaz podatkov v obliki tabel, tudi v nad-

graditvenih modulih. Razen tega je v pro-

gram vgrajen tudi zaokrožen nabor pred-

nastavljenih poročil.

Vgrajen je tudi modul za dodeljevanje

operaterskih in uporabniških pooblastil,

s katerim je poskrbljeno za zaščito po-

datkov pred neavtoriziranimi posegi.

Arhitektura sistema Time&Space
Programska opremo sestavljata dve

osnovni komponenti: Event Collector

(EC) in T&S Manager (TSM). V primeru

spletne konfiguracije se jima pridruži še

T&S Web Application Server (WAS). 

Event Collector je komunikacijski pro-

gram, ki skrbi za izmenjavo podatkov s

terminali DOG09 (BOX09). Zadolžen je

za vrsto nastavitev v zvezi z zbiranjem

dogodkov in nadzorom komunikacije.

Med ostalim nudi tudi spremljanje reg-

istriranja v realnem času s prikazovanjem

fotografije uporabnika. Ko je enkrat nas-

tavljen, deluje praktično samodejno brez

operaterskega nadzora.

T&S Manager je glavni uporabniški pro-

gram, ki vsebuje posamezne aplikativne

module glede na izbrano konfiguracijo

(Front Space, Flexi Time...). Z njim oper-

aterji administrirajo delovni čas in

upravljajo kontrolo pristopa. Najmanj,

kar lahko vsebuje, je funkcionalni modul

Level Zero, saj ta vzdržuje osnovne

podatke v sistemu: bazo uporabnikov,

kartic, registrirnih točk in dogodkov. 

T&S WAS (Web Application Server) je

poseben program, ki skrbi za dostop do

aplikacije preko spleta (intranet ali inter-

net). Ta dostop je prilagojen možnostim

sodobne spletne tehnologije in potre-

bam množičnega oddaljenega dostopa

Slika 4: Uporabniški vmesnik vseh mod-
ulov je grafično usmerjen

Slika 5: Arhitektra sistema Time&Space
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(spletno urejanje lastnih podatkov, splet-

no urejanje podatkov za skupino uporab-

nikov, spletno registriranje).

Moduli za obračun delovnega časa
Paid Time ali Plačani čas je nadgradit-

veni modul, namenjen preprostemu ob-

računu prisotnosti. Zadostoval bo tam,

kjer nas zanima evidenca prisotnosti v

nekem dnevnem obdobju, ko se prisot-

nost prizna oz. plačuje. Ta časovni inter-

val definiramo s tedenskimi urniki.

Paid Time je primeren za vodenje priso-

tnosti pogodbenih delavcev, študentov

ter povsod tam, kjer ne potrebujemo po-

sebnih izhodov, dopustov, bolniških itd..

Flexi Time ali Drseči čas je nadgradit-

veni modul za beleženje prisotnosti in

obračun drsečega delovnega časa. Name-

njen je uporabi v ustanovah, bankah, po-

djetjih in povsod tam, kjer imamo pisar-

niški delovni čas z gibljivimi mejami pri-

hoda in odhoda. Obračun se izkazuje s

tekočim saldom ur, ki ga spremljamo iz

dneva v dan. Delovni čas je podan s

tedenskimi urniki, ki za vsak dan v tednu

določijo plačano, obvezno in obračunsko

obdobje ter pavzo. Na voljo so tudi para-

metri za dnevni plan, dnevno omejitev,

najvišji dnevni saldo, najvišji tekoči saldo

ter parameter za omejitev prenosa salda

med obračunskimi obdobji. 

Omogočena je registracija in obračun

službenih izhodov, poti, bolniških odsot-

nosti, privatnih izhodov in dopustov.

Tem lahko uporabnik doda tudi svoje kat-

egorije prisotnosti, s svojimi dogodki na

registrirnih terminalih. Vgrajen je tudi

avtomatični števec dopusta ter koledar s

prazniki in obračunskimi dnevi. Omogo-

čeno je spremljanje kršenja obvezne pri-

sotnosti.

Industrial Time ali Industrijski čas je

nadgraditveni modul za beleženje prisot-

nosti in obračun delovnega časa v proiz-

vodnji. Namenjen je predvsem uporabi v

tovarnah, industrijskih podjetjih in pov-

sod tam, kjer imamo fiksni oz. izmenski

delovni čas. Ta je podan z dnevnimi urni-

ki, ki za vsak dan določajo obračunsko

obdobje, dve pavzi, dovoljena odstopanja

pri prihodu in odhodu ter prag nadur.

Obračun je usmerjen predvsem na spre-

mljanje odstopanj od predvidenih pravil

in tekoče vodenje nadur. Na voljo so tudi

parametri za dnevni plan, dnevno ome-

jitev, mejo podaljšanja izmene in okno

prihoda. Slednje se uporablja pri avtoma-

tičnem določanju izmene na osnovi pri-

hodov, ki je eden od možnih načinov za

določanje dnevnega urnika oz. izmene.

Omogočena je registracija in obračun

dopustov, bolniških odsotnosti, privat-

nih izhodov in dopustov. Tem lahko upo-

rabnik doda tudi svoje kategorije prisot-

nosti, s svojimi dogodki na registrirnih

terminalih. Vgrajen je tudi avtomatični

števec dopusta, koledar s prazniki in

obračunskimi dnevi. Omogočeno je tudi

spremljanje kršenja obvezne prisotnosti.

Moduli za kontrolo pristopa
Level Zero je osnovni gradnik modular-

nega softvera Time&Space, ki je zadol-

žen za vzdrževanje podatkovne baze upo-

rabnikov, kartic, pristopnih točk in do-

godkov. Predstavlja programsko platfor-

mo za dodajanje ostalih modulov siste-

ma. Nudi osnovni nivo kontrole pristopa

na osnovi osebnih pristopnih profilov

oz. informacije "kdo sme kam". Omogo-

ča pregledovanje in urejanje vseh podat-

kov iz skupnega skladišča, vključno z

zabeleženimi dogodki. 

Za izvajanje pristopnih pooblastil skrbijo

terminali DOG09/BOX09, ki so opreml-

jeni z vezjem za kontrolo električnih

ključavnic. Dostop skozi posamezno

pristopno točko je dovoljen le na osnovi

dodeljenega pooblastila. Po potrebi

lahko zahtevamo tudi preverjanje oseb-

nega gesla s tastaturo (PIN številka).

Identifikacijo lahko dopolnimo tudi z

verifikatorjem prstnih odtisov. 

Osnovni nivo kontrole pristopa lahko

nadgradimo z naslednjimi dodatnimi

moduli:

Front Space ali Recepcija je nadgra-

ditveni modul, namenjen vodenju recep-

cije oz. evidenci obiskovalcev. Omogoča

zajem obiskovalcev v sistem kontrole

pristopa na osnovi dodeljevanja začasnih

identifikacijskih kartic. Podprto je tudi

izdajanje in evidenca podpisnih listov.

Nudi časovni in prostorski pregled nad

opravljenimi in tekočimi obiski, s pri-

padajočimi podatki o obiskovalcih in

gostiteljih.

Front Space lahko uporabljamo tudi z

navadnimi karticami (priponkami), brez

kontrole pristopa oz. brez avtomatske

identifikacije in avtomatičnega zbiranja

podatkov. 

Time Zones prostorskemu omejevanju

dodaja še časovno omejevanje pristopa s

pristopnimi urniki.

Alarms omogoča nastavitev in spremljan-

je dogodkov neposredno iz naprav, ki so

priključene na mrežo pristopnih termi-

Tabela 1: Tabela ponazarja porazdeljenost posameznih dogodkov in obračunov po modu-
lih
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nalov (razne vrste alarmnih stanj). Tabela

1 ponazarja porazdeljenost posameznih

dogodkov in obračunov po modulih.

Poročila
Bogat nabor prednastavljenih poročil je

namenjen tako vodstvu in administraciji,

kot tudi samim uporabnikom sistema.

Lahko jih izdelujemo za poljubno obdob-

je in razvrščamo po različnih ključih ter

organizacijskih enotah. 

sumarno poročiloq

izpis ene kategorije dnevnoq

izpis vseh kategorij tedenskoq

izpis ene kategorija mesečnoq

plan urnikov

kršitelji

stanje saldov

prisotnost

odsotnost

osebni podatki

dogodki 

urniki 

sumarni izvoz (ODBC), namenjen

nadaljnji računalniški obdelavi

izvoz dogodkov (ODBC)

Glavno in najbolj obsežno je Sumarno

poročilo, ki vsebuje pregled vsot vseh

priznanih kategorij delovnega časa v

izbranem obdobju, vsote ur, ki niso bile

obračunane zaradi različnih omejitev ter

primerjavo med predvideno in realizira-

no prisotnostjo. Drugače povedano,

celovit vpogled v obračun delovnega ča-

sa, razdeljen po kategorijah, med praz-

niki, na dela proste dni, ob sobotah in ne-

deljah. Sumarno poročilo lahko tiskamo

ali pa "izvažamo" v obliki datotek oz. ta-

bel (Paradox, DBF, Access, Excel, ASCII)

za nadaljnjo obdelavo (npr. obračun

plač). 

Pregled lahko osredotočimo na izbrane

kategorije delovnega časa. Slednje lahko

izpisujemo po dnevih, tednih ali mese-

cih, tako dobimo statistične preglede za

poljubno izbrana obdobja. 

Druga vrsta so poročila, ki niso neposre-

dno vezana na sam obračun, temveč po-

nujajo pregled dogajanj iz drugih zornih

kotov. Tako lahko izpišemo vsebino ob-

stoječih urnikov ter plan njihove upora-

be, vse kršitve delovnega časa, prisotnos-

ti in odsotnosti v določenem trenut-

ku/obdobju, salda ur v določenem tre-

nutku/obdobju, vse registracije in ročne

vnose za eno ali več oseb.

Omejitve
Spreminjanje podatkov za nazaj, je ome-

jeno s sistemsko prednastavitvijo na 100

dni, medtem ko pregled zgodovine ni

omejen. Število dogodkov na uporabnika

v dnevu ali mesecu ni omejeno. Število

različnih urnikov ali koledarskih dogod-

kov ravno tako ni omejeno. 

POVZETEK
Sistem Time & Space nudi tako kontrolo

dostopa, beleženje prisotnosti kot regis-

tracijo in evidenco delovnega časa. Sis-

tem lahko za identifikacijo uporablja

celo vrsto različnih kartic, za povečanje

zanesljivosti prepoznavanja pa še veri-

fikator prstnih odtisov. Z elektronskimi

sklopi za upravljanje električnih ključav-

nic upravljamo s prehodi in s tem nadzor

dostopa. 

Solidna, modularna programska oprema

omogoča vse vrste nastavitev, pregledov

in izhodnih formatov datotek za uporabo

v drugih programih. Do podatkov lahko

dostopamo preko terminalov (osnovni

podatki), lokalnega omrežja ali pa preko

interneta.

Le malo sistemov je tako popolnih kot je

Time & Space, obenem pa tudi cenovno

prilagodljivih od osnovne verzije v mini-

malni konfiguracijo do različnih omrež-

nih verzij z množico nadgradljivih funk-

cij. Zato menimo, da je sistem Time &

Space primeren tako za mala podjetja z

nekaj, kot za velika z več tisoč zaposleni-

mi. ATabela 1: Glavne primerjalne lastnosti (registrirni in pristopni terminali)

Tabela 2: Glavne primerjalne lastnosti (softver)
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Razvoj industrijskih tiskalnikov
Informacije: Tadej Janežič, Iskra Računalniki d.o.o.

ar je bila nekoč umazana, nezanesljiva tehnologija je danes
nujno potreben tehnološko dovršen dodatek k vsem
proizvodnim linijam. Brezkontaktni industrijski ink-jet tis-

kalniki tiskajo danes ob minimalnem vzdrževanju na vse materiale
nujno potrebne oznake: Črtne kode, rok uporabe, deklaracije, ser-
ijske številke ... 

Industrijski ink-jet tiskalniki nas

nezavedno spremljajo v vsakda-

nu že dalj časa, saj praktično ni

več prehrambenega izdelka, na

katerem ne bi bilo roka uporabe

natisnjenega ravno s to tehnolo-

gijo. Vendar se uporabnost teh

strojev ne konča v tej veji indus-

trije, prav tako so ink-jet tiskalni-

ki razširjeni v avtomobilski indu-

striji, elektroniki, kozmetiki, far-

maciji...  

Industrijske ink-jet tiskalnike delimo v tri

osnovne skupine: 

tiskalnike malih znakov,

tiskalnike velikih znakov,

grafične tiskalnike

Tiskalniki malih znakov
Tovrstni tiskalniki najpogosteje označu-

jejo izdelke na industrijskih proizvodnih

linijah, tiskajo lahko podatke v višini od

0,6 mm pa do 2 cm z razdalje enega cen-

timetra na vse materiale. Pri tiskalnikih

malih znakov je razvoj usmerjen pred-

vsem v zmanjševanje porabe črnila in

vedno večjo povezljivost preko serijske

komunikacije in računalniške mreže

(LAN). Posebna pozornost je bila namen-

jena tudi proizvajalcem barv in lakov,

tako da lahko ti tiskalniki danes tiskajo

celo v eksplozijsko nevarnih okoljih. 

Največji napredek pa je opazen pri razvo-

ju črnil. Proizvajalci ink jet tiskalnikov

zaposlujejo tudi ekipe strokovnjakov

kemikov, ki razvijajo črnila za vsako

panogo posebej:

napisi vidni le pod UV svetlobo kot

zaščita pred pirati (kozmetika),

črnila, ki izginejo ob izpostavljenosti

vlagi (plenice),

datumske oznake direktno na hrani

(jedilna črnila),

kode, ki spremenijo barvo napisa ob

določeni temperaturi (avtoklave),

pigmentirana črnila (temne površine,

kabli) ...

V industrijski ink jet tehnologiji vidijo

svojo priložnost tudi mali podjetniki, ki

skušajo razvijati in prodajati svoja črnila

podjetjem, ki so že koristniki ink jet

tiskalnikov. Vendar je koriščenje teh črnil

običajno povezano z zastoji proizvodnih

linij in dragimi popravili, ki je posledica

nestrokovnosti takih ponudnikov.

Tiskalniki velikih znakov
Ink jet tiskalniki ne označujejo samo

izdelkov, temveč že dalj časa tudi karton-

sko embalažo s tako imenovano tehnolo-

gijo velikih znakov, ki je sicer lahko do-

slej tiskala 100% čitljive črtne kode, ven-

dar je bil sam izpis po izgledu digitalizi-

ran (ločljivost). Današnja tehnologija pa

teh pomanjkljivosti ne pozna več, sedaj

lahko na višini 5 cm tvorimo tisk s 300

kontroliranimi kapljicami črnila, kar daje

izpisu izgled predpotiskanega kartona. 

Prav tako pa se že dalj časa za označevan-

je kartonov uporablja cenovno najdosto-

pnejša ventilska ink jet tehnologija, ki ti-

ska na karton velike znake nizke ločljivo-

sti.

Grafični tiskalniki
Po imenu sodeč, naj bi bili ti tiskalniki

namenjeni predvsem grafični industriji,

vendar je spekter njihove uporabe veliko

večji. Uporabni so predvsem za tiskanje

variabilnih podatkov visoke ločljivosti na

vse površine. Vendar so najpogosteje

uporabljeni za tiskanje naslovov, loteri-

jskih srečk in ostalih spremenljivih po-

datkov. Z njimi lahko za razliko od Sci-

texovih tiskalnikov tiskamo na kakršen-

koli material

v katerikoli

orientaciji ti-

skalne glave.

Laserski tiskalniki
Spadajo sicer med tiskalnike malih

znakov, vendar je prav, da jim glede na

razlike v tehnologiji namenimo malo več

pozornosti. Laserski tiskalniki namesto

črnila uporabljajo lasersko svetlobo, s

katero vžigajo tisk na izdelek. Zato so

zanesljivejši od ink jet tehnologije in čis-

tejši za uporabo. Pred ink jeti pa imajo še

K
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kontrolni računalnik sporoča

ink jet tiskalniku, ali je izdelek

dober ali ne, tiskalnik

pa nato označi zavoro

kot dobro ali slabo s

kodo napake. 

Še vprašanje, zakaj
tiskati na izdelke?

Prva razloga sta seveda

zahteva zakonodaje in

kupcev. Vendar nista

edina razloga, mnogo-

krat bo tiskal proizvajalec na

izdelke ime podjetja, saj je po-

djetje na ta način bolj razvid-

no na trgu. Pa še domač pri-

mer, pred odprtjem prodajne-

ga centra Rutar, smo potenci-

alni kupci prejeli prospekt z

natisnjeno številko (z ink jet

tiskalnikom). Da bi videli, če

smo zadeli nagrado, smo mo-

rali številko preveriti v trgovi-

ni. Na tak način je Rutarjev

center prav gotovo pridobil

veliko kupcev. Uporabnost

ink jet tehnologije je torej

predvsem prepuščena upo-

rabnikovi inovativnosti.

eno prednost, ne uporabljajo

repromateriala.

Vsem naštetim tehnologijam

za označevanje izdelkov je

skupni imenovalec nizek stro-

šek obratovanja, saj je lahko

cena tiska na en izdelek le ne-

kaj tisočin tolarja. 

V podjetju Iskra Računalniki

d.o.o. polagamo posebno po-

zornost tudi avtomatizaciji

industrijskih ink jet tiskalni-

kov. Na tem področju razvija-

mo strojno in programsko op-

remo za povezovanje tiskalni-

kov z proizvodnimi linijami.

Lep primer je Cimosova linija

za izdelavo ročnih zavor, kjer A
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VISION 2001
Specializiran sejem s področja računalniškega vida

V mesecu oktobru se v Stuttgartu vsako leto odvija tridnevna sejemska prireditev Vision.
Gre za izjemno specializiran sejem in enega najpomembnejših tovrstnih dogodkov na
področju računalniškega vida v svetu. Na prireditvi se zberejo vsi, ki na področju tehno-
logij za optično razpoznavanje kaj pomenijo, tako razvijalci strojne kakor tudi pro-
gramske opreme, vključno z aplikacijami. Letos se je predstavilo skupno 175 razstavl-
jalcev iz 18 držav, med njimi tudi FDS Research iz Slovenije.

Avtor: dr. Francelj Trdič, FDS Research Vision Group

Na razstavnih prostorih je mogoče najti vse komponente, na

katerih temeljijo tehnologije računalniškega vida: kamere, opti-

ka, enote za zajem slik, svetilna telesa in programska oprema.

Predstavljene komponente so namenjene apliciranju in gradnji

sistemov za optično razpoznavanje praktično povsod, od

optičnih kontrol v elektronski in avtomobilski industriji,

avtomatizaciji predelovalnih  procesov,  uporabi na področju

medicine in temeljnih raziskav, pa vse do inteligentnih varnos-

tnih sistemov.

Ta izjemno široka paleta uporabe računalniškega vida omogoča

njegov nenehen razvoj ter s tem večanje ponudbe oziroma pri-

bliževanje k dnevu, ko bodo sistemi umetne optične zaznave

tako pogosti v proizvodnih procesih, kot so danes naprimer

krmilniki. Tovrstna tehnologija bo v bližnji prihodnosti vplivala

na človeka na vsakem koraku.

Tako kot povsod, se tudi na področju računalniškega vida bije

boj za prevlado in osvajanje trgov. Prireditev Vision ni namen-

jena samo obiskovalcem, ampak tudi razstavljalcem samim. Gre

za preprosto dejstvo, da je sejemska prireditev okolje, v katerem

se konkurenca dokazuje med seboj - kaj kdo zmore - kdo je

boljši - kdo je prepričljivejši.

Slika 1: Organizator zna poskrbeti za promocijo dogodka tudi na
spletnih straneh

In kaj je bilo videti novega? Bežen pogled na razstavne prostore

bi mogoče naredil vtis, da je vse podobno. A tako vendarle ni

bilo. Že organirator je opozoril na to dejstvo s sloganom "Vision

2001 - find the difference".  Novosti v detajlih je bilo veliko, le

najti jih je bilo treba.

Slika 2: Pogled na del hale 5, v kateri se je odvijala prireditev Vision
2001

Digitalne kamere
Na področju strojne opreme je bilo prikazanih največ novosti v

zvezi z digitalnimi kamerami, ki podpirajo standard IEEE1394.

Profesionalne "vision" kamere, ločljivosti 1380 x 1024 in več

slikovnih točk, je bilo moč najti praktično pri vsakem proizva-

jalcu digitalnih kamer.

Sicer že uveljavljeni standard IEEE1394 izpodriva analogne ka-

mere tudi na segmentu računalniškega vida, predvsem zaradi

svoje fleksibilnosti, kvalitete slike in enostavne podpore različ-

nim ločljivostim zaznaval ter izvedenkam strojne opreme.

Prvo različico standarda IEEE1394 so si izmislisli pri Apple

Computer leta 1985 in ga imenovali "FireWire", kot sinonim za

hiter prenos podatkov. Dokončna različica standarda je bila ob-

likovana leta 1995 in v dobrih petih letih je na trgu moč najti

celo paleto izdelkov, od profesionalne do širokopotrošne opre-

me (kamkorderji, video in audio enote, računalniška oprema,

itd.), ki podpirajo tovrstni komunikacijski standard.

IEEE1394 je digitalno serijsko vodilo, ki lahko prenaša slikovne

ali druge informacije med enotami s hitrostjo do 400 Mb/s.

Digitalne kamere, ki podpirajo omenjeni standard nimajo iz-

gub in popačenj kakor analogne kamere. Komunikacija je dvos-

merna, po istem vodilu nastavljamo delovanje kamere iz raču-

nalnika (naprimer proženje ob prehodu izdelka skozi vidno

polje), v drugo smer pa prenašamo slikovne informacije. 

Medtem ko se je komajda dodobra uveljavil standard iz leta

1995, prihaja že nova različica IEEE1394b, ki se bo predvidoma

uveljavila leta 2002. Bistvena novost je višja hitrost prenosa

podatkov, do 1.6 Gb/s oziroma v posebnih izvedenkah celo do
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3.2 Gb/s. Poudariti je potrebno, da ob tem (b) izvedenka stan-

darda ohranja vso združljivost z osnovnim standardom (a).

Slika 3: Kamera na robotu postaja povsem običajen dodatek na vseh
modernih robotiziranih celicah.

Računalniško procesne enote
Pri računalniško procesnih enotah poteka razvoj še vedno v

treh smereh. Prva in prevladujoča je smer uporabe standardnih

in industrijskih izvedb PC združljivih računalnikov za osnovne

procesne enote. Gre za uporabo digitalizatorjev slik ali vmes-

nikov za digitalne kamere in programske opreme, po večini za

okolja Microsoft Windows.

Druga smer so integrirane enote, kjer je PC združen s kamero,

običajno v kompaktnem ohišju, in pripravljen za vgradnjo v

industrijska okolja. Relativno visoka cena tovrstnih sistemov,

manjša fleksibilnost in težje vzdrževanje so poglavitni vzroki za

nekoliko manjši prodor tovrstnih sistemov v prakso.

Tretja smer so "Smart" zaznavala. Gre za miniaturni sistem, ki je

po funkcionalnosti med navadnim optičnim zaznavalom in

resničnim "vision" sistemom. Pri teh napravah sta kamera in

procesna enota integrirani v isto ohišje. Namen takih zaznaval

je reševanje enostavnih problemov, saj na eni strani procesne

enote niso dovolj zmogljive, na drugi strani je pa izjemno ome-

jen obseg programske opreme.

Slika 4: To, da robot prepozna telefonsko slušalko ali ploščo tiskane-
ga vezja, je danes vsakdan "vision" tehnologije



AVTOMATIKA32 17/2001

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - Optična kontrola izdelkov - SejemVision 2001

Programska oprema
Na področju programske opreme je bil

viden največji korak naprej. Vsak razvi-

jalec je predstavil svojo zadnjo različico,

ki je običajno obsežnejša od predhodne,

zmogljivejša in popolnejša. 

Samih razvijalcev programskih orodij je

sicer malo, zato pa je toliko več integra-

torjev, oziroma tistih, ki s temi orodji

gradijo aplikacije. 

Nedvoumno je bil ta sejem dokaz, da se

razvijalcem, ki so prisegali na gradnjo

aplikacij s programiranjem, čas preživet-

ja izteka. Čas je predrag, unikatno zgra-

jene aplikacije so premalo zanesljive in

konkurenca prevelika, da bi bilo moč na

tak način še dolgo preživeti na trgih

razvitega sveta.

Uporaba integriranih orodij za postavl-

janje aplikacij s postopki učenja in

parametrizacij postavlja nove smernice

na področju gradnje sistemov za optično

razpoznavanje. V najbolj skrajnih primer-

ih se programira samo še tisti majhni del

aplikacije, ki je le zanjo specifičen.

In kakšno vlogo je tukaj odigrala beta

različica Neuro Inspector-ja 1.10? Zelo

pomembno, saj je to programsko okolje,

ki začenja postavljati nove standarde na

področju optičnega razpoznavanja.

Označevanje kovinskih in
plastičnih izdelkov

Informacije: Rado Finka, Ema d.o.o. Celje, www.ema.si
Podjetje EMA d.o.o., poleg matričnega laserskega tiskalnika Domino, kot no-
vost predstavlja t. i. lasersko tehnologijo Nd:YAG. Laserski tiskalnik DPL
Magic Mark-
er nemškega
podjetja CAB
je primeren za
označevanje
široke palete
izdelkov vklju-
čno s kovinski-
mi in plastični-
mi izdelki. Tis-
kalnik označu-
je s karboni-
zacijo/oksidacijo, odstrani barvo z izdelka, gravira na izdelek ...
Programski jezik VisualBasic in hitrost 32-bitne tehnologije ponujata
neskončne možnosti. Laserska glava tiskalnika skenira površino za označe-
vanje s hitrostjo 5 m/s ali 350 znakov/s višine 1 mm. Največje območje
tiskanja je 180 x 180 mm. Z uporabo operacijskega sistema Windows
98/2000/NT lahko poleg vseh vrst alfanumeričnih znakov označujemo tudi
z grafičnimi elementi, kot so linije, krogi, logotipi, standardne črtne kode, kot
tudi dvodimenzionalne črtne kode (t.im. 2D Data Matrix). Podobno kot ink
jet tiskalniki in ostala oprema za označevanje podjetja Ema, tudi laserski
tiskalnik DPL Magic Master nudi že vgrajene funkcije za zapisovanje
zaporednih številk, datumov in časa. A

A

Tudi revija                       bo na prireditvi

DOTAKNI SE PRIHODNOSTI
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iHistorian pomeni osnovo za Procesno

informatiko, ki spremeni naravo proces-

nih podatkov tako, da postanejo primer-

ni za uporabo v celotnem podjetju - od

proizvodnega procesa do uprave podjet-

ja.

Ključne lastnosti iHistoriana
Orodja za zbiranje in arhiviranje proces-

nih podatkov ali tako imenovani "Histo-

riani" so se vedno delili v dve kategoriji:

veliki "Historiani", namenjeni zbiranju in

arhiviranju procesnih podatkov iz celot-

nega podjetja in mali "Historiani", kot

dopolnitev SCADA sistemov. Intellution-

ov iHistorian je prvi produkt, ki je name-

njen in dizajniran tako za lokalno zbiran-

je procesnih podatkov (mali "Historian"),

ali kot orodje za centralno zbiranje in ar-

hiv procesnih podatkov v celotnem pod-

jetju (veliki "Historian"). 

Ključne lastnosti so:

Namenjen je za uporabo v majhnih ali

velikih aplikacijah

na voljo v velikostih od 300 točk pa 

do 100.000 točk na strežnik.

Velika učinkovitost tako v majhnih kot

velikih aplikacijah

hitro shranjevanje in branje 

podatkov,

Sub-sekundni nivo zbiranja podatkov

(100 ms cikel),

shranjevanje podatkov v izredno 

kompresirani obliki.

Razširjena zaščita podatkov.

Preprosto konfiguriranje in vzdrževa-

nje

administriranje preko Intraneta/

Interneta.

Dostop do podatkov z različnimi odje-

malci

iFIX - pregled historiranih podatkov 

v trend Chartih ali obdelava s 

pomočjo VBA skripta,

Excel Add-In- preprost in zelo 

učinkovit dostop do arhiviranih 

procesnih podatkov neposredno iz 

iHistorian
nova generacija arhiva procesnih podatkov

Intellution je predstavil orodje za zajem in arhiviranje
procesnih podatkov z imenom iHistorian. iHistorian je
orodje, ki zbira, arhivira in distribuira velike količine
real-time procesnih podatkov z zelo veliko hitrostjo.
Gre za popolnoma nov izdelek, ki ga je mogoče upora-
biti kot podporo standardni SCADA programski opremi

(uporaba iHistoriana nadomesti klasičen historian pri iFIX-u), ali
kot osrednji arhiv procesnih podatkov za celotno podjetje, kjer se
ne shranjujejo samo podatki iz nadzornih sistemov (SCADA postaj),
temveč podatki iz različnih virov (komentarji operaterjev, delovni
nalogi, šifre artiklov,...). 

Avtor: Tomaž Zver, univ. dipl.inž., Metronik d.o.o., Ljubljana

Slika 1: Primer, kako lahko postane preprost procesni podatek uporabna informacija 
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Excela,

iDownTime - orodje za spremljanje 

in analizo zastojev na linijah,

North Star - orodje za spremljanje in 

analizo arhiviranih procesnih

podatkov preko Intraneta/ 

Interneta.

Zajem podatkov iz iFIX-a, OPC strežni-

kov ali CSV/XML datotek.

Omogoča uvoz podatkov iz različnih

virov

dodana orodja za migracijo obsto-

ječih podatkovnih struktur (Classic 

Historian, Advanced Historian).

Časovne značke iz različnih zbiralcev

ali "Collectorjev"  so sinhronizirane z

uro na strežniku

možnost uporabe časovne značke iz

OPC strežnika.

Robustna in na okvare neobčutljiva

arhitektura

zbiralci omogočajo shranjevanje in 

naknadno posredovanje zbranih po-

datko v v primeru prekinjene zveze 

med zbiralcem in iHistorian strež-

nikom.

Osnova za Proizvodno informatiko.

Arhitektura sistema
Arhitektura iHistoriana je skalabilna, kar

pomeni, da je možno v sistem z iHistoria-

nom vključiti poljubno število strežnikov

in odjemalcev. Vse komponente sistema

(Slika 2) lahko delujejo na enem samem

računalniku, lahko pa deluje vsaka kom-

ponenta sistema (različni zbiralci, arhiv

in različni odjemalci) na svojem računal-

niku. 

Administriranje sistema
Sistem lahko administriramo in konfig-

uriramo preko WEB administratorskega

vmesnika, ki omogoča administriranje

iHistoriana preko Intraneta/Interneta s

pomočjo spletnega brskalnika ali preko

klasičnega administratorskega vmesnika

na računalniku, kjer je inštaliran iHistori-

an strežnik.

S pomočjo administratorskega vmesnika

lahko spremljamo ključne parametre in

delovanje iHistoriana, zaženemo ali usta-

vimo Zbiralce ("Collectors"), pregleduje-

mo sporočila in alarme, ki jih je generiral

iHistorian, upravljamo z arhivom (Back-

Up in Restore arhiva, odpiranje novih ar-

hivov, konfiguracija arhiva,...), konfiguri-

ramo bloke, ki jih zajemamo iz procesa

ali izvajamo On-line spremembe na strež-

niku.

Arhiv in komponente strežnika
Zahvaljujoč visoko zmogljivim algorit-

mom za stiskanje podatkov lahko iHisto-

rian poleg tega da simultano zbira

podatke iz tisoče točk v sub-sekundni lo-

čljivosti, shranjuje podatke na disku z

najmanjšo možno porabo prostora (pov-

prečno 5 bytov na shranjeno vrednost).

Pri pisanja v in branju iz arhiva s hitrostjo

20.000 dogodkov na sekundo, iHistorian

nudi neomejeno zmožnost zbiranja in

shranjevanja podatkov v arhiv. 

Zbiralci ("Collectors")
Zmožnost zbiranja podatkov iz poljubne-

ga vira podatkov je ena od ključnih last-

nosti iHistoriana. Na voljo imamo štiri

zbiralce: OPC, iFIX, CSV/XML in Simula-

cijski Zbiralec. Osnovna značilnost Zbira-

lcev je, da so locirani na računalniku,

kjer je vir podatkov. Zbiralec zbira po-

datke in jih posreduje v Arhiv. Preko

iHistoriana imamo neposreden dostop

do Zbiralca in ga lahko konfiguriramo

On-line. V primeru, da se prekine pove-

zava med Zbiralcem in Arhivom (prekine

se LAN povezava), Zbiralec lokalno shra-

njuje podatke in jih ob ponovni vzposta-

vitvi povezave posreduje v Arhiv. Za vsa-

kega Zbiralca lahko v vsakem trenutku vi-

dimo kako deluje, pregledamo statistične

podatke o njegovem delovanju, težave ki

so nastopile pri delovanju, količino poda-

tkov, ki jih zajema idr. Odvisno od tipa

Zbiralca in vrste podatkov imamo na vo-

ljo dva načina zbiranja podatkov. Prvi je

"Polling" način, ki omogoča zajem podat-

kov s hitrostjo 100 ms. Drugi način je do-

godkovni način zajema podatkov, pri če-

mer lahko shranjujemo podatke v arhiv s

časovnimi značkami, posredovanimi s

strani izvora podatkov.

Odjemalci
Na voljo imamo več vrst orodij za pregled

in analizo arhiviranih podatkov. iFIX,

Excel Add-In, iDownTime, North Star ali

Custom aplikacije, ki jih lahko razvijemo

z orodji kot so VB in C++.

iFIX kot odjemalec je lahko zelo močno

orodje. Dodan je izboljšan Chart za pre-

gledovanje trendov z ms prikazom časa.

Ostaja tudi podpora HDA orodju za pro-

grame, ki so bili razviti z orodjem HDA

Toolkit in jih ne želimo opustiti. Enako

ostaja tudi podpora ODBC dostopu do

arhiviranih podatkov, tako da lahko upo-

rabljamo ADO orodja in SQL querije. Do-

dana pa je SDK (System developement

toolkit) knjižnica, ki omogoča neposre-

den dostop do arhiviranih podatkov pre-

ko VBA skripta. S tem orodjem lahko v

Workspace-u izdelamo izredno fleksi-

bilne preglede arhiviranih procesnih po-

datkov.

Excel Add-In omogoča preprosto izdela-

vo zelo kompleksnih in uporabnih poro-

čil. Ob inštalaciji iHistoriana se v Excel

doda meni "iHistorian", ki omogoča dos-

top do surovih, filtriranih, izračunanih

ali indeksiranih arhiviranih procesnih

podatkov. Podatki se nato dokončno ob-

delajo v okolju Excel, ki omogoča prera-

čune podatkov, prikaz podatkov s skoraj

neomejenim številom različnih grafov aliSlika 2: Arhitektura sistema
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uporabo raznih vgrajenih funk-

cij. 

iDownTime je orodje namen-

jeno zajemu in organiziranju

podatkov o zastojih na opremi

in linijah, tako da so ti podatki

na voljo za analiziranje, poročila

in nadaljnjo uporabo v drugih

sistemih (na primer v ERP infor-

macijskih sistemih). Ena od

poglavitnih lastnosti iDownTi-

me-a je, da dogodke, ki so nastali

pred, med in po zastoju organi-

zira in kategorizira ter izvaja av-

tomatsko poročanje o teh dogo-

dkih. Je del programske opre-

me, ki jo dodamo v družino pro-

gramov Intellution Dynamics in

deluje znotraj okolja iFix.

North Star je WEB odjemalec

za analizo in distribucijo proces-

nih podatkov, zbranih in arhivi-

ranih v iHistorianu. Uporablja-

mo ga s pomočjo spletnega brs-

kalnika preko Intraneta/Inter-

neta. Uporabnik lahko preko

spletnega brskalnika pregleduje

trende, spremlja KPI-je (Key Per-

formance Indikators) ter pregle-

duje procesne podatke in tren-

de glede na številko šarže, arti-

kel, proizvodno linijo ali glede

na obdobje.

Skupno vsem odjemalcem je

možnost obdelave podatkov,

zbranih iz celotnega podjetja,

kar omogoče izvajanje komplek-

snih analiz na nivoju celotnega

podjetja in spremljanje KPI-jev

(Key Performance Indikators)

za podporo odločanju vodstva

podjetja.

Za konec
iHistorian pomeni velik pre-

skok v zmogljivosti, uporabnosti

in dostopnosti orodij za central-

no arhiviranje procesnih podat-

kov. iHistorian omogoča integra-

cijo z obstoječimi informacijski-

mi sistemi v podjetju in s tem

zagotavlja dobro informiranost

vseh zaposlenih o dogajanju v

proizvodnji (KPI-ji) ter uporabo

procesnih podatkov pri spreje-

manju poslovnih odločitev. 

Večina proizvajalcev doživlja čedalje večji

pritisk domače in tuje konkurence. Posledi-

ca tega dejstva je zahteva po prehodu na so-

doben način proizvajanja, poslovanja in od-

ločanja, za kar pa je nujen pogoj večja stop-

nja informatizacije. Če sledimo razvoju infor-

matike v proizvodnih podjetjih vidimo, da so

podjetja uvedla računalništvo najprej na

področje poslovanja, kasneje tudi v načrto-

vanje proizvodov in poslovno odločanje in

strategijo. Z manjšo zakasnitvijo je sledila

računalniška podpora pri skladiščni logistiki

in računalniška podpora proizvodnim obra-

tom oziroma avtomatizacija proizvodnih

procesov. Medtem ko je bilo skladiščno pos-

lovanje še dovolj dobro povezano z ostalimi

informacijskimi vozlišči, pa je procesni del

velikokrat ostal dokaj nepovezan z ostalimi

oddelki v firmi.  

Razlogov za relativno slabo povezavo proce-

snih in poslovnih informacijskih sistemov je

več. Kot prvega lahko navedemo veliko raz-

liko v aparaturni opremi procesnih in poslo-

vnih informacijskih sistemov. Drugi razlog

so precejšnje razlike v načinu reševanja pro-

blemov v obeh sferah. Procesni informatiki

so se osredotočili predvsem na nemoteno

proizvodnjo in nenehno izboljšavo kvalitete

proizvodov in proizvodnih sredstev, poslov-

ni informatiki pa so se posvečali poslovnim

A

Plant2Business®

Programska oprema za učinkovito povezavo procesnega in
poslovnega informacijskega sistema

Večina proizvajalcev doživlja čedalje večji pritisk domače in tuje
konkurence. Posledica tega dejstva je zahteva po prehodu na
sodoben način proizvajanja, poslovanja in odločanja, za kar pa je
nujen pogoj večja stopnja informatizacije. Če sledimo razvoju infor-
matike v proizvodnih podjetjih vidimo, da so podjetja uvedla računal-

ništvo najprej na področje poslovanja, kasneje tudi v načrtovanje proizvodov in
poslovno odločanje in strategijo. Z manjšo zakasnitvijo je sledila računalniška
podpora pri skladiščni logistiki in računalniška podpora proizvodnim obratom
oziroma avtomatizacija proizvodnih procesov. Medtem ko je bilo skladiščno
poslovanje še dovolj dobro povezano z ostalimi informacijskimi vozlišči, pa je
procesni del velikokrat ostal dokaj nepovezan z ostalimi oddelki v firmi.

Avtor: Dare Žagar, univ.dipl.inž., RAGA d.o.o.

odločitvam in nemotenemu poslovanju. Dia-

log med informatiki obeh področij je bil v

preteklosti pogosto zelo neučinkovit. V zad-

njem času pa postaja povezovanje teh dveh

področij povsem samoumevno in dokaj us-

pešno. Poglavitni razlog je v tem, da se tudi

na področju procesne informatike uveljavl-

jajo široko sprejeti splošni standardi. Apara-

turna in programska oprema na nivoju SCA-

DA sistemov je še nekoliko specifična, nasle-

dnji višji nivo pa je že povsem skladen z op-

remo poslovnih sistemov. Povezovanje s po-

slovnimi sistemi na tem nivoju postane eno-

stavno s pomočjo posebne programske op-

reme. To običajno nudijo proizvajalci SCA-

DA sistemov kot nadgradnjo in odprto okno

do ostalih informacijskih vozlišč v podjetju.

Večina teh programskih paketov je namen-

jena nadgradnji SCADA sistema istega proiz-

vajalca, nekateri vmesniki pa so napisano

dovolj univerzalno, tako da lahko pridobiva-

jo podatke iz različnih SCADA sistemov. 

Oglejmo si tovrstni izdelek avstralskega

proizvajalca CCII--TTeecchhnnoollooggiieess, v svetu zna-

nega kot proizvajalca odličnega SCADA sis-

tema CITECT. Njihov programski sklop

Plant2Business je sklop programskih oro-

dij, ki ni vezan izključno na svojega 'starejše-

ga brata' - sistem CITECT. Gre za vsestransko
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orodje, namenjeno posredovanju proces-

nih podatkov vsem zainteresiranim po-

rabnikom. Podatke lahko črpa iz SCADA

sistemov različnih proizvajalcev (npr.

tudi iFIX - Inteluttion).  Razlog za to izre-

dno povezljivost med proizvodi različnih

proizvajalcev je uporaba že uveljavljenih

standardov, kot na primer, MSDE ali MS

SQL Server 7.0, ActiveX, OLEDB, Dyna-

mic HTML, IIS (Internet Information Ser-

ver), WAP (Wireless Application Server),

Seagate Crystal Reports, MS Excel in dru-

gih...

Osnovna orodja programskega
sklop Plant2Business

Plant2Business sam po sebi ni program

ampak sklop povsem samostojnih pro-

gramskih rešitev. Vsebuje naslednje mod-

ule: 

Plant2SQL , ki omogoča posredovan-

je podatkov iz SCADA nadzornega sis-

tema.

Plant2ORACLE podpira delo z bazo

podatkov ORACLE.

Plant2Net omogoča vidljivost SCA-

DA podatkov preko INTERNETA in

INTRANETA.

Plant2Pocket omogoča prenos poda-

tkov po WAP protokolu.

Vsaka od teh komponent je zasnovana

povsem samostojno, uporablja speci-

fičen način prenosa podatkov in deluje

neodvisno od ostalih komponent. S tem

se je firma CI-Technologies odzvala na

nove standarde, kot sta WEB in WAP.

Razveseljivo dejstvo, da prihaja do široke

uporabe istih standardov tako na podro-

čju procesne kot poslovne informatike,

nam na široko odpira vrata za neome-

jeno izmenjavo podatkov med vsemi

informacijskimi vozlišči celotnega pod-

jetja in tudi dislociranimi porabniki. 

Ob nakupu sklopa Plant2Business dobi-

mo vsa navedena orodja. V nadaljevanju

si bomo podrobneje ogledali najpomem-

bnejše orodie Plant2SQL.

Izmenjava podatkov po 
lokalni mreži s pomočjo orodja

Plant2SQL
Plant2SQL je programsko orodje, ki spre-

jema zahteve različnih uporabmikov

(klientov) in na podlagi teh zahtev pro-

cesne podatke iz SCADA sistema shranju-

je v SQL bazi podatkov. SQL bazo pred-

stavlja Microsoftov izdelek MSDE, ki je

vključen v orodje Plant2SQL. Podjetje CI-

Technologies že razvija tudi novo podob-

no orodje imenovano Plant2Oracle, ki

bazira na uporabi popularne baze

podatkov ORACLE.

Bistvo orodja Plant2SQL je enostavna

uporaba in upravljanje s SQL bazo

podatkov, ki omogoča enostavno črpan-

je, shranjevanje in posredovanje proces-

nih podatkov različnim uporabnikom.

Prenos podatkov poteka po lokalni

Ethernet mreži. Uporabniku ni potrebno

poznati SQL ukazov, ampak lahko zahte-

va in pridobi podatke na povsem enos-

taven način. Za ilustracijo enostavnosti

uporabe modula Plant2SQL  naj navede-

mo, da z 12 kliki miške namestimo pro-

gram, z 7 kliki se priključimo na obsto-

ječi projekt CITECT in z 8 kliki že lahko

podatke pregleduje  poljubni uporabnik

v okolju MS EXCEL. Ta način pridobivan-

ja različnih podatkov iz proizvodnje v

ničemer ne moti običajnega delovanja

procesne opreme in upravljanja proizvo-

dnega procesa. 

Zaradi enostavne uporabe orodja Plant2-

SQL si različni udeleženci na mreži po-

enostavijo dostop do procesnih podat-

kov. Najpogosteje ga uporabljajo:

Tehnologi, ki analizirajo procesne po-

datke in skrbijo za različne izboljšave

postopkov ali izdelkov.

Vzdrževalci, ki lahko analizirajo izpa-

de in nepravilnosti v delovanju opre-

me. Lahko nadzirajo življensko dobo

občutljivih delov in s pravočasno za-

menjavo zmanjšujejo nepredvidene

izpade proizvodnje zaradi okvar.

Osebje, ki skrbi za nadzor kvalitete,

lahko meritve izdelkov primerja z še

dovoljenimi odstopanji. To je zelo po-

membno v primeru, ko podjetje začne

upoštevati certifikate kvalitete (na

primer ISO 9001, ISO 9002 in druge).

Organizatorji proizvodnje lahko s po-

močjo aktualnih procesnih podatkov

bolje načrtujejo dobavne roke, stroške

proizvodnje in nabavo surovin.

Informatiki občasno dobijo zahteve iz

različnih oddelkov podjetja po neperi-

odičnih, občasnih poročilih, ki jih

skrbniki informacijskih sistemov s po-

močjo omenjenih orodij lahko hitro

pripravijo in posredujejo uporabniku.

Povzamemo lahko, da je po zaslugi pro-

gramskega orodja Plant2SQL dostop do

podatkov omogočen vsem pooblaščenim

v firmi. To jim omogoča bolj učinkovito

delo, načrtovanje in poslovno odločanje

na različnih nivojih dela, ne da bi kakor-

koli motili proizvodnji proces.

Plant2SQL uporablja različne načine
pridobivanja podatkov
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1. Shranjevanje procesnih podatkov
v SQL bazi 

Za vse procesne vrednosti kot so alarmi,

procesne spremenljivke, arhivski podat-

ki itd., lahko različni uporabniki najavijo,

naj se podatki shranijo v SQL bazi, od

koder bodo na voljo na zahtevo. Za

uporabnika informacij je bistvena pred-

nost, da mu ni potrebno poznati SQL

ukazov ampak postopek izvede s pomo-

čjo prijaznega vmesnika.  

2. Zajem pomembnih podatkov v
kritičnem trenutku

Funkcija "Snapshot" uporabniku omogo-

ča definirati značilne dogodke v delovan-

ju sistema. V primeru nastanka definira-

nega dogodka, PLANT2SQL shrani po-

membne v naprej definirane procesne

podatke in jih posreduje uporabniku za

nadaljne analize. Ti dogodki so lahko do-

ločeni časovno (periodično ali ob dolo-

čenem času) ali pa so definirani s specifi-

čnim pojavom v SCADI (event driven).

Uporabnik na enostaven način definira

pomembni dogodek in seznam relevant-

nih procesnih spremenljivk, ki bodo

poslani uporabniku.

3. Direktno posredovanje podatkov
mimo SQL baze

Nekatere podatke želimo pregledovati

občasno, ne da bi jih shranjevali v SQL

bazo. S posebno funkcijo programa "Pass

Through" zahtevamo trenutne vrednosti

neposredno iz SCADA sistema, ne da bi

jih prej shranili v SQL bazo.  Plant2SQL

analizira uporabnikovo zahtevo ter ugo-

tovi, kateri podatki se nahajajo prip-

ravljeni v SQL bazi in katere mora vzeti

neposredno iz SCADA sistema.

Orodja za analizo dobljenih
podatkov  

Za prikaz in analizo dobljenih procesnih

podatkov imamo v sklopu Plant2SQL na

voljo več orodij:

1. EXCEL klient
Zahtevane podatke lahko sprejme MS

EXCEL. Podatki so razvrščeni v enakem

vrstnem redu kot smo jih sprejeli. Za kas-

nejše obdelave so nam na volja vsa orod-

ja, ki jih nudi EXCEL. Podatke lahko po-

ljubno preurejamo, sortiramo, statistič-

no obdelamo, rišemo diagrame itd.

2. Crystal Reports klient
Plant2SQL vključuje tudi izvorni vmes-

nik za Crystal Reports, ki velja za eno od

najboljših orodij za pripravo poročil. Z

njim lahko na enostaven način pripravi-

mo predloge za različna poročila. Crystal

Reports lahko kombinira podatke iz več

podatkovnih baz. Povezava med pro-

gramom CITECT in Crystal Report  upo-

rablja standard "ActiveX".

3. Uporabniško definirani klient
Z uporabo priložene Objektne SQL knjiž-

nice si uporabnik po želji pripravi svoje

specifične kliente. To mu omogoča, da

lahko pošlje podatke v različne pro-

grame kot na primer: MS WORD, MS

ACCESS, Internet Explorer, Visual Basic

in druge.

Velika fleksibilnost 
pri konfiguriranju

Pri konfiguriranju informacijskega sis-

tema na določenem projektu nam

Plant2SQL omogoča veliko fleksibilnost.

Izbiramo lahko med različnimi velikost-

mi programa glede na število procesnih

točk. Najmanša konfiguracija upošteva

500 vhodno/izhodnih točk in gre navz-

gor do 150.000 I/O točk. 

Glede na topografijo lahko manjši infor-

macijski sistemi delujejo na enem samem

računalniku, na katerem hkrati delujeta

SCADA sistem in Plant2SQL. Pri večjih

sistemih običajno uporabljamo najman

dva računalnika, enega za SCADO in

drugega za Plant2SQL.

Zelo obsežni informacijski sistemi vsebu-

jejo več SCADA računalnikov povezanih

z Ethernet mrežo in enega ali več SQL

strežnikov. Plant2SQL je torej izredno

fleksibilen. Uporabljamo ga za poljubno

velike konfiguracije, ki vključujejo delo-

vanje programske opreme raz-

ličnih proizvajalcev.

V ceno osnovnega orodja Pla-

nt2SQL je vključen modul MS-

DE (Microsoft Data Engine),

ki zadostuje za izvedbo večine

projektov. Za zelo velike pro-

jekte lahko sistem nadgradimo

z Microsoftovim SQL Server

7.0, ki je povsem kompatibilen

z manjšim MSDE,  ni pa vklju-

čen v ceno osnovnega paketa. 

V osnovi paket Plant2SQL so

vključeni: 

- 1 SQL priključek,

- 1 CITECT priključek,

- EXCEL klient,

- Crystal klient,

- SQL Server 2000 Desktop 

Engine (MSDE 2000). 

Glede na konfiguracijo, ki jo želimo ses-

taviti, lahko dokupimo dodatne SQL pri-

ključke, dodatne CITEC priključke, doda-

tne FIX (Intellution) priključke, dodatne

ORACLE priključke in dodatne API vmes-

nike.

V primeru uporabe Plant2SQL v poveza-

vi s CITECT SCADO, imamo dodatno mo-

žno konfiguracijo, ki predstavlja priklju-

čitve enega Plan2SQL serverja na dve re-

dundantni CITECT nadzorni postaji. V

primeru okvare delujoče CITECT delov-

ne postaje se izvrši samodejen preklop

na drugo CITECT delovno postajo, vklju-

čno s preklopom informacijske povezave

na SQL strežnik.

Zaključek
Na kratko smo predstavili programsko

opremo Plant2Business za posredovanje

procesnih podatkov iz proizvodnje ostal-

im uporabnikom v različnih enotah fir-

me. Poudarek je bil na predstavitvi naj-

bolj pomembnega modula Plant2SQL ki

posreduje podatke po lokalnih mrežah

znotraj firme. Dodatna modula Plant2-

Net in Plant2WAP omogočata prenos po-

datkov dislociranim klientom preko in-

terneta/intraneta in preko brezžičnih te-

lefonskih (GSM) povezav.  

Plant2Business je programski sklop, ki se

neprestano razvija, vključuje najnovejše

tehnologije in upošteva standarde na

področju procesiranja in prenosa infor-

macij. Pričakujemo lahko nove verzije

obogatene z dodatnimi moduli, ki bodo

še bolj poenostavili zajem in prikaz pro-

cesnih podatkov. A
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V primeru da v podjetju že obstajajo

PLC-ji jih ni potrebno odstraniti, saj

WizPLC lahko bere vse Wizconove

spremenljivke vključujoč tiste od raz-

ličnih PLC-jev, ki so povezani na Wiz-

con. 

Izdelava posebnih funkcijskih blokov

v C-ju in uporaba le-teh v WizPLC apli-

kaciji.

Slika 2: Konfiguracija mreže

WizPLC nudi evolucijo 
- ne revolucijo

WizPLC ne zamenjuje obstoječih PLC-jev

v podjetju - nudi povsem novo delovno

okolje. Z uporabo WizPLC-ja lahko obdr-

žimo obstoječe investicije v programski

in strojni opremi, medtem pa zagotavlja

še bolj učinkovit način dela in dviganje

produktivnosti. WizPLC in Wizcon apli-

kaciji lahko delujeta na istem ali na razli-

čnih PC-jih v mreži z uporabo iste baze

spremenljivk in I/O konfiguracij. Ko do-

damo objekt ali definiramo novo spre-

menljivko v Wizconu, je le-ta razpoložlji-

va tudi za WizPLC. Definiranje spremen-

ljivk in I/O-jev se izvede samo enkrat,

uporablja pa povsod. Tak način znižuje

čas, ki je potreben za razvoj in konfigura-

cijo aplikacije.

Interna arhitektura
WizPLC-jeva interna arhitektura sestoji iz

razvojnega okolja (Development Studio)

in runtime okolja. Razvojno okolje se up-

WizPLC in Wizcon uporabljata iste baze

podtakov spremenljivk. Zaradi tega razvi-

jalcem SCADA sistemov ni potrebno iz-

menjevati naslovov TAG-ov (spremen-

ljivk) s PLC programerjem, kar zmanjšuje

možnosti napak tako pri razvijanju apli-

kacije kot pri končnem zagonu.

WizPLC delovno okolje vsebuje vsa pot-

rebna orodja za izdelavo visoko perfor-

mančne "softlogic" aplikacije. Takšna

orodja so npr. orodja za monitoriranje, si-

mulacijski načini, "debugging" orodja in

orodja za izdelavo "cross-reference" spre-

menljivk, kar pripomore k enostavni

uporabi, implementaciji in vzdrževnju

aplikacij izdelanih z WizPLC-jem.

Slika 1: Osnovni izgled ekrana

Uporaba WizPLC-ja
Z WizPLC-jem je možno:

Izdelava softlogic in HMI aplikcije v

istem delovnem okolju, saj Wizcon in

WizPLC uporabljata iste baze spre-

menljivk. Definiranje le-teh se lahko

izvede v Wizconu ali v WizPLC-ju.

Uporaba WizPLC-ja namesto standard-

nih PLC-jev za kontrolo proizvodnje.

WizPLC komunicira z aktivnimi ele-

menti (napravami) preko fieldbus

mreže. Uporaba fieldbusa izniči teža-

ve pri kompleksnih vezavah med na-

pravami in PLC-ji.

orablja za branje spremenljivk iz Wizco-

na in pisanje aplikacije z uporabo enega

od petih IEC jezikov.

Runtime okolje je razdeljeno na dva dela

(modula):

Process Control Task - ta modul izvaja

logične in matematične operacije

Process Management Task - operaters-

ki vmesnik

Slika 3: Interna arhitektura WizPLC

Podpora vseh petih 
IEC 61131-3 jezikov

WizPLC je en redkih softlogic produktov,

ki v celoti podpira vseh pet jezikov, ki so

definirani po IEC 61131-3 standardu. To

pa prinaša maksimalno fleksibilnost v

izdelavi in optimizaciji programov.

Function Block Diagram (FBD)

Ladder Diagram 

Instruction List

Structured Text

Sequential Function Chart (SFC)

Slika 4: Ekran FBD

Slika 5: Ekran SFC

Wizfactory II. del
WizPLC - "softlogic" rešitev za Windows NT platforme

WizPLC je odprta standardno bazirana "softlogic" reši-
tev za Windows NT platforme. V celoti deluje v skladu
z IEC 61131-3 standardom. WizPLC  lahko deluje "stan-
dalone" kot PC baziran kontrolni sistem ali v kombina-
ciji z Wizconom kot del celote, tj. kontrola & SCADA. Z
možnostjo uporabe integriranega vmesnika za razvoj,

HMI vmesnika in izvajanja,  vse v enem paketu, znižuje WizPLC čas
razvoja aplikacije, stroške vzdrževanja, dviga performanse in za-
gotavlja visoko integriteto podatkov ne glede na strojno opremo.

Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o.
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Podpora popularnih 
fieldbus protokolov 

Fieldbus mreža je en najbolj efikasnih

načinov povezovanja različnih naprav v

kontrolni sistem. Vsak fieldbus je hitra

industrijska mreža. Fieldbus mreže omo-

gočajo širitev obstoječih sistemov enos-

tavno z dodajanjem novih naprav in I/O-

jev brez spreminjanja obstoječe konfigu-

racije sistema. Dodatno omogoča prosto

izbiro naprav različnih proizvajalcev.

WizPLC podpira različne fieldbus pro-

tokole kot so npr.: 

ProfibusDP, 

Interbus-S, 

CANbus, 

DevicNet, 

SDS.

Zaključek
WizPLC je programsko orodje, namen-

jeno kontroli in vodenju industrijskih

procesov ter je zasnovano na načelih

fleksibilne logike (soft logic) v PC okolju.

Osnovno vodilo pri razvoju je bila tudi

sinhronizacija s standardom IEC 61131-3.

WizPLC v celoti podpira standard IEC

61131-3 in vseh njegovih pet jezikov,

kakor tudi različne standarde industri-

jskih mrež (PROFI BUS, INTERBUS-S...).

Prednost WizPLC programskega orodja

je zmanjšanje potreb po strojni in pro-

gramski opremi z optimizacijo PLC in

SCADA razvojnih korakov. 

WizPLC je popolnoma združljiv z WIZ-

CON 7 in omogoča enemu samemu

uporabniku, da zgradi PLC in SCADA

aplikacijo v enem samem PC razvojnem

okolju. Zaradi enkratnega in zato tudi

enotnega definiranja spremenljivk se

zreducira potreben razvojni čas aplikaci-

je. WizPLC zagotovo predstavlja eno od

vej v evoluciji programabilnih logičnih

krmilnikov. A
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COMPUTING vam z naštetimi kom-

ponentami ne omogoča samo dostopa

do podatkov v krmilniku ampak tudi

fleksibilnost in možnost široke uporabe

teh podatkov. Podatke lahko prikazujete

v vmesniškem oknu, ki

je izdelan v Microsoft

Visual Basic orodju. Na

podoben način lahko

združujete krmilni sis-

tem SIMATIC s prog-

ramskimi orodji Micro-

soft Office

(npr. Excel).

Computing za-

gotavlja več na-

činov posegan-

ja po procesnih

podatkih:

preko standardnih ActiveX

ukazov, ki v sklopu dela Nadzora po-

datkov lahko neposredno posegajo po

procesnih podatkih,

preko OPC (OLE for Process Control)

strežnika za dostop do OPC

aplikacij,

preko Diagnostičnega vme-

snega pomnilnika, ki podpira

S7 krmilnike. Pomnilnik je

krožnega tipa in je na razpo-

lago operacijskim sistemom

S7. Vsak vnos ima poleg os-

novne vrednosti tudi diag-

nostične podatke. Vnešeni

podatki so na voljo ostalim

programskim orodjem.

Uporaba ActiveX ukazov
za dostop do procesnih

podatkov
Paket programskega orodja

COMPUTING prinaša mož-

nost, da z drugimi program-

skimi aplikacijami posegate

po procesnih podatkih. Vse-

buje ActiveX ukaze, katere la-

COMPUTING
enostaven dostop do podatkov v krmilniku

rogramsko orodje SIMATIC COMPUTING uporablja tehno-
logijo ActiveX (znano tudi kot OLE) proizvajalca Microsoft
za zagotovitev enostavnega in hitrega dostopa do po-
datkov v kontrolno krmilnih sistemih. COMPUTING združu-

je pet komponent: nabor SIMATIC ActiveX ali OCX ukazov za dostop
do krmilnih naprav, OPC (OLE for Process Control) strežnik za pove-
zovanje OPC aplikacije s podatki shranjenimi v krmilnih sistemih
(npr. S7-200, S7-300, S7-400, WINAC), "TagFile" konfigurator za
kreiranje datoteke simboličnega naslavljanja, konfiguracijsko
orodje za nastavitev oddaljenega dostopa in "OLE Container" (Soft
Container) za izdelavo procesnih form s SIMATIC komponentami. 

Avtor: Andrej Maselj, Siemens A&D AS

P

Slika 1: Struktura delovanja Computing orodja
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hko kličejo različne programske aplikaci-

je, npr. Visual Basic ali Visual C++. Izdela-

ni ActiveX ukazi ustrezajo Microsoft stan-

dardom. Procesne podatke v krmilnih

sistemih je mogoče brati oziroma sprem-

injati. Orodje odpira pot do podatkov v

različnih krmiljih (npr. WINAC, S7-400,

S7-300 ipd). Odvisno od komunikacijske

kartice v vašem računalniku je možna

povezave preko mrež MPI, PROFIBUS-DP

in industrijskega Ethernet-a. Uporabnik

lahko izkorišča prednosti simboličnega

naslavljanja namesto absolutnih oznak.

Omenjeni naslovi so shranjeni v "tag"

datoteki, ki se samodejno generira tudi v

STEP 7 projektu.

Povezava procesa z OPC 
strežnikom

OLE for Process Control (OPC) omogoča

standardni mehanizem za povezovanje

procesnih podatkov z različnimi viri

podatkov v proizvodnji, v nadzornih cen-

trih in obstoječih računalniških poslov-

nih sistemih. Na tem področju so na trgu

različni programski produkti, kot so

SCADA programi, urejevalniki podatkov-

nih baz ter preglednic itd. Kot je narisa-

no na sliki 3, OPC nudi odprto in učinko-

vito komunikacijsko arhitekturo, ki zdru-

žuje podatkovne poti ne glede na tip po-

datkov.

OPC Client aplikacija črpa podatke iz

OPC strežnika inštaliranega s paketom

Computing. Ta povezava podpira izdela-

vo in urejanje OPC objektov za organi-

zacijo poti do podatkov. Objekti so lahko

aktivirani/deaktivirani ali pa občutljivi

samo na spremembo podatkov. 

Slika 4 prikazuje povezavo OPC aplikaci-

je preko WinAC s procesnimi podatki. Za

ustrezno povezavo z OPC strežnikom in

njegovo vsebino morate OPC Client apli-

kaciji definirati ime strežniškega objekta

(Prog-ID, ali programski identifikator),

ki se glasi OPCServer.WinAC.

OPC strežnik vgrajen v orodje Comput-

ing komunicira s standardno OPC Client

aplikacijo. Computing podpira vmesni-

ške funkcije definirane v verziji 2.0 OPC

Fundation. OPC je definiran z OLE/OPC

Microsoft tehnologijo. Več informacij

glede OPC standarda najdete v "OLE for

Process Control Data Access Standard,

version 2.0" in priročniku "OPC Server

Interface Manual".

Slika 2: ActiveX omogoča prepustnost PLC podatkov v Microsoft aplikacije

Slika 3: Princip delovanja OPC strežnikov in OPC Client aplikacij 

Slika 4: OPC povezava z WinAC

A
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Regulacija večih črpalk s
frekvenčnim pretvornikom

INDRIVES-V
Frekvenčni pretvorniki nove generacije Indrives-V  so
zasnovani zelo odprto in jih je možno zaradi velikega
nabora parametrov konfigurirati tako rekoč za vsako
aplikacijo (ventilatorji, črpalke, kompresorji, trans-
portni trakovi, mešala, dvigala, itd.). Kljub velikemu
številu parametrov, pa omogočajo uporabniku enos-

tavno upravljanje in nastavljanje parametrov. 

Avtor: Robert KAMPLET, Robomat d.o.o.

Primer uporabe pri regu-

laciji več črpalk

Pred uporabo frekvenčnih

pretvornikov so se v črpal-

nih in ventilacijskih sis-

temih kot izvršilni členi za

doseganje želenega preto-

ka, tlaka ali podtlaka za reg-

ulacijo uporabljale lopute in

regulacijski ventili. Pri tem

je motor ves čas obratoval z

nazivnimi obrati pri frekven-

ci omrežja. Običajno so bili

zato motorji predimenzioni-

rani. Z uporabo frekvenčnega

pretvornika je z zmanjšanjem obra-

tov motorja možno precejšnje zman-

jšanje porabe električne energije, saj

motorje zaradi  kvadratne U/f karakteris-

tike za želen pretok oziroma tlak pogan-

jamo pri nižjih obratih od nazivnih obra-

tov motorja.

Podrobneje bomo opisali primer regu-

lacije več črpalk s samo enim frekvenčn-

im pretvornikom, kar omogoča nova

generacija Indrives-V. Enako velja tudi za

ventilatorje, vendar jih v nadaljevanju ne

bomo več omenjali. Nabor paramet-

rov za "uporabo črpalk" izberemo z

sistemskim parametrom. Tako dobi-

mo na voljo devet skupin pa-

rametrov s katerimi lahko

s frekvenčnim pretvor-

nikom Indrives-V reg-

uliramo do štiri črpalke.

PI regulator frekvenčne-

ga pretvornika regulira

hitrost črpalke, hkrati pa

krmili ostale pogone s

start/stop signali. Frekven-

čni pretvornik Indrives-V

lahko na primer uporabimo

za  regulacijo črpalk hidropostaje, ki

so namenjene za povečanje tlaka v objek-

tih, kjer tlak v mestnem vodovodnem

omrežju ne zagotavlja zadostne oskrbe z

vodo. 

S tlačnim senzorjem, ki ga priklopimo na

analogni vhod frekvenčnega pretvornika

merimo dejansko vrednost izhodnega

tlaka (dejanska vrednost PI regulatorja).

Z drugim analognim vhodom pa nastavl-

jamo želeno vrednost PI regulatorja.

Preklopite na popolnost

R

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

Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

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

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

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

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

Slika 1: Shema regulacije štirih črpalk s frekvenčnim pretvornikom Indrives-V
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venčni pretvorniki Indrives-V omogoča-

jo tudi nastavitev zakasnitve vklopa in

izklopa dodatnih pogonov (9. 10, 9. 11).

Zakasnitvi sta enaki za vse dodatne pogo-

ne. S tem preprečimo  nepotrebne vklo-

pe in izklope povzročene zaradi preko-

račitve trenutne vklopne in izklopne fre-

kvence. Glej sliko 2.

Pretvornik omogoča, da se ob vsakem

vklopu dodatnega pogona referenčna

vrednost avtomatično poveča (nastavi-

mo jo v odstotkih dejanske vrednosti).

Glej sliko 3.

"Tehnološki regulator" 
Problem tehnološkega regulatorja je

uspešno reševala že prejšnja generacija

frekvenčnih pretvornikov Indrives-PA.

Tehnološki regulator uporabimo, ko PI

regulator sicer še vedno zahteva vrtenje

motorja, vendar pa črpalka ne opravlja

praktično nobenega dela več. Tako nas-

tavimo nivo "mirovanja", pri katerem se

frekvenčni pretvornik avtomatično zaus-

tavi, ko izhodna frekvenca pade pod nas-

tavljen nivo (par. 9.16). Določimo lahko

tudi čas zakasnit-

ve mirovanja (par.

9. 17). V tem času

mora biti frekven-

ca nižja od nivoja

mirovanja, da je

izpolnjen pogoj za

ustavitev pretvor-

nika. Parametra la-

hko s pridom izko-

ristimo tudi za zaš-

čito črpalk pred

suhim tekom.  Do-

ločiti moramo tu-

di nivo in funkcijo

bujenja (par. 9. 18

in 9. 19). Nivo bu-

jenja definira

Glede na tlak na izhodu hidropostaje

frekvenčni pretvornik vključi oziroma

izključi posamezno črpalko. 

Osnovni parametri pri uporabi 
večih črpalk 

S parametrom (9.1) izberemo želeno šte-

vilo dodatnih pogonov (od 0 - 3). Ena od

črpalk je regulirana s frekvenčnim pret-

vornikom, ostali trije pogoni (motorji čr-

palk) pa se vključujejo preko mehkih za-

gonov ali kontaktorjev.  Vklop in izklop

mehkih zagonov krmilimo  z dvema relej-

nima izhodoma (RO1, RO2) in digital-

nim tranzistorskim izhodom (DO1). S

parametri (9.2 - 9.7) lahko v frekvenč-

nem območju določenem z minimalno

in maksimalno frekvenco nastavimo že-

lene frekvence vklopov in izklopov do-

datnih pogonov za vsak pogon posebej.

Frekvence pogonov krmiljenih s frekven-

čnim pretvornikom morajo za vklop oz.

izklop dodatnega pogona presegati limi-

to definiramo s temi parametri za 1 Hz. S

tako dobljeno histerezo se izognemo ne-

potrebnim vklopom in izklopom. Frek-

Slika 2: Primer sistema s spremenljivo hitrostjo in dodatnim pogonom

Slika 3: Povečanje referenčne vrednosti ob vklopu dodatnih pogonov
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nivo, pod katerega mora pasti dejanska

vrednost preden se frekvenčni pretvor-

nik iz funkcije mirovanja postavi v pre-

jšnje stanje. S funkcijo bujenja lahko spre-

menimo pogoj za bujenje. Tako je pogoj

lahko tudi prekoračitev nivoja (v prime-

ru regulacije temperature na primer).

Glej sliko 4.

Izklop "PI" regulatorja
V nekaterih aplikacijah se želimo izogni-

ti PI-regulaciji, zato lahko funkcijo izk-

lopimo z ustrezno nastavitvijo parametra

"PI-regulator bypass" (par. 9. 20). V tem

primeru so frekvence pogona krmiljene-

ga s frekvenčnim pretvornikom in start-

ne točke dodatnih pogonov določene

glede na dejansko vrednost signala. Glej

sliko 5.

Posluževalni panel
Frekvenčni pretvornik Indrives-V ima

standardni posluževalni panel z LED zas-

lonom, kjer lahko enostavno nastavljamo

parametre, želene vrednosti ter izvede-

mo zagon in zaustavitev pogona, če je pa-

nel izbran kot izvor. Na voljo je prikaz

stanj, kjer lahko opazujemo nadzorne

podatke pretvornika, kot so vrednost iz-

hodne frekvence, hitrost motorja, tok

motorja, izhodno napetost motorja, ana-

logni vhod (tok ali napetost), stanje digi-

talnih in relejnih izhodov, itd… Pri upora-

bi črpalk lahko opazujemo referenčno in

dejansko vrednosti PI-regulatorja.  

Nastavljanje parametrov s PC
Frekvenčni pretvornik Indrives-V lahko s

pomočjo serijske komunikacije RS232

povežemo z osebnim računalnikom. Ta-

ko lahko s programskim paketom "FC

load" parametre iz frekvenčnega pretvo-

rnika prenesemo v računalnik, jih spre-

minjamo, shranjujemo v datoteke ter jih

naložimo nazaj v frekvenčni pretvornik.

S pomočjo programskega paketa lahko

tudi enostavno zaženemo in zaustavimo

pogon, nastavimo želeno vrednost, spre-

mljamo trende signalov in njihove dejan-

ske vrednosti.  Programski paket je brez-

plačen in je na voljo na www.ines.si.

Dodatne funkcije za regulacijo 
večih črpalk

V frekvenčni pretvornik lahko s pomočjo

zgoraj omenjenega programskega paketa

dodatno naložimo funkcijo "autochan-

ge". S pomočjo te funkcije dostopamo do

dodatnih parametrov s katerimi lahko

med drugim spreminjamo vrstni red

vklopa črpalk. To omogoča enakomerne-

jšo mehansko obrabo črpalk in stalno

preverjanje delovanja črpalk (nobena

črpalka ne stoji toliko časa, da bi prišlo

do mehanske blokade delovanja). Dodat-

na funkcija je seveda brezplačno na voljo

na www.ines.si .

Zaključek
Z uporabo frekvenčnega pretvornika

Indrives-V je moč razmeroma enostavno

brez kakršnekoli uporabe dodatnega

krmilnika (PLC) ali specialnega "PI" regu-

latorja regulirati štiri črpalke. Frekvenčni

pretvorniki Indrives-V so dobavljivi tudi

v zaščiti IP54. Ker tako ne potrebujemo

dodatne elektro omare, je montaža hitra

in cenejša (delo, kabliranje, omara in ne-

nazadnje prihranek prostor zaradi majh-

nih dimenzij).

Opozorimo naj še na to, da so frekvenčni

pretvorniki Indrives-V grajeni za zahtev-

ne pogone (vsi omogočajo vektorsko re-

gulacijo), zato lahko za regulacijo črpalk

izberemo za stopnjo manjši frekvenčni

pretvornik od moči motorja črpalke. To

daje novi generaciji pretvornikov Indri-

ves-V še dodatno prednost.

Dodatne informacije:

Robomat d.o.o.
tel 03 710 1951, fax 03 570 7500

www.ines.si, indrives@ines.si

Slika 4: Primer funkcije mirovanja

Slika 5: Primer pogona s spremenljivo hitrostjo in dvema dodatnima pogonoma

A
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Cilji razvoja
Zunanji dobavitelji proizvajajo tiskana

vezja, material dobavljajo posredniki in

proizvajalci, proizvodnja v ITE pa sestav-

lja enote. 

Cilj delovanja Razvoja v ITE je torej pri-

prava dokumentacije, ki omogoča, da vse

vključene stranke v tem procesu lahko

delajo sestavne dele, ki tvorijo celoten

produkt in spremljajo njegov proces nas-

tajanja. Da se naredi kvalitetno doku-

mentacijo je potrebna cela vrsta aktivno-

sti. 

Zahteve za začetek postopka
Kupec, ki se obrne na ITE z željo po nov-

em izdelku, ima idejo, ki jo želi uresniči-

ti. Od ITE pričakuje, da bo dobil izdelek

v najkrajšem času po ugodni ceni. V ta

namen ITE uporablja princip sočasnega

načrtovanja (v angleščini imenovan con-

current process), ki vodi do optimizacije

v celotni verigi razvoja.

Temelj optimizacije je pravilna in tehtna

izbira materiala. Izkazalo se je, da so

mnogi projekti ostali le na papirju, ker se

je planirala uporaba komponent, ki niso

bile dobavljive ali pa so bile predrage,

drugače cenovno neprimerne, neustrez-

ne za montažo, prepozno dostavljene,

itd... .

Ocenitev zahtevnosti
Na podlagi usklajenega seznama materi-

alov je mogoča prva ocena kompleksnos-

ti produkta. Število komponent je prva

indikacija za okvirno ceno proizvoda.

Zahtevnost komponent vodi v oceno

zahtevnosti tiskanine in v predviden

način sestavljanja z ustrezno opremo. 

Če se uporablja npr. BGA (ball grid ar-

ray) komponente, je potrebno poleg na-

črtovanja imeti tudi ustrezno strojno op-

remo. 

Zaradi komponent z majhno geometrijo

(npr. upori velikosti 0402), je zahtevnost

polagalne linije neprimerno večja kot za

standardne elemente (npr. geometrija

0805).

Možna je tudi ocena postopka spajkanja

(dvojni reflow, reflow in valno spajkanje,

čisto valno spajkanje), ki pogojuje način

načrtovanja tiskanine in izbiro tehničnih

rešitev (izbira blazinic, orientacija kom-

ponent, in drugo).

Razvoj v podjetju 
IskraTEL Electronics

Struktura Iskratel Electronics-a (ITE) je vzpostavljena
tako, da optimalno podpira proces razvoja novega
produkta. Razvoj poteka v sodelovanju s naročnikom,
ki se je obrnil na ITE z namenom, da bo razvil kakovo-
sten produkt, ki bo cenovno optimalen ob upoštevanju
vseh standardov. Zato, da bi ponazorili tak proces, bi

v tem članku razdelali proces načrtovanja produkta z vidika razvo-
ja in načrtovanja tiskanine.

Avtor: Matija Milostnik, univ. dipl. inž. elek.
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V tej fazi sočasnega načrtovanja bo kup-

ec, na osnovi usklajene ponudbe, lahko

dobil podrobne cene in časovne roke za

izdelavo izdelka.

Proces razvoja
Glavni del razvoja je izdelava stikalnega

načrta, ki bo osnova za načrtovanje tiska-

nega vezja. Elementi morajo biti vpisani

v bazo, ki je potrebna za risanje stikalne-

ga načrta in je tudi osnova za kasnejše

elektronsko obdelovanje podatkov za av-

tomatično polaganje.

Razvoj stikalnega načrta je podkrepljen z

orodjem, ki omogoča potrditev pravil-

nosti s pomočjo testov povezljivosti in

testov skladnosti (design rule check in

electrical rule check). V sodelovanju s st-

rokovnjaki za testiranje se vzpostavi test-

ni koncept, po potrebi pa se doda testno

infrastrukturo v design (tipičen primer

je JTAG testiranje). Šele ko je stikalni na-

črt popoln, naročnik le-tega potrdi. 

S tem se lahko začne faza načrtovanja tis-

kanega vezja. Naloga načrtovalca tiskane-

ga vezja je premišljena razporeditev kom-

ponent. Ta naloga izgleda preprosto, v

resnici pa je  otežena zaradi omejitev:

Splošne mehanske zahteve o obliki

tiskanine

Logični sklopi, ki morajo biti skupaj

zaradi funkcionalnosti

Hitri in/ali kritični signali, ki omejijo

medsebojno razdaljo

Višinske in druge prostorske omejitve

Kritične komponente z vidika pregre-

vanja in omogočanja ohlajevanja

Ustrezne predpisani razmiki zaradi

proizvodljivosti

Potrebna lega in pozicija kompo-

nente, zaradi načina spajkanja

Topologija logičnih povezav, ki

narekuje zaporedja elementov

Dostopnost elementov za potrebe

testiranja

Optimizacija povezljivosti med sklopi

Posebne zahteve razvijalca

Drugo

V kontekstu sočasnega načrtovanja se v

tej fazi preuči razporeditev komponent s

poudarkom na proizvodljivosti in sestav-

ljanju. Skupina strokovnjakov podrobno

pregleda možne zaplete pri sestavljanju

in predlaga izboljšave razporeda s ciljem,

da končni razpored omogoča hitrejšo in

kvalitetnejšo izdelavo ter zmanjšanje na-

pak.

Naslednji korak je samo povezovanje. Za

kritične signale (hitri signali, posebne

parice, napajanja, zahtevne topologije

signalov, itd.) je ročno povezovanje neiz-

bežno. Izkušen načrtovalec bo zlahka

ugodil zahtevni nalogi in upošteval pri-

pombe kupca. Šele sedaj je smiselno, da

avtomatični povezovalnik (Autorouter)

izriše ostale povezave in s tem pospeši

delo načrtovalca. Pomembno je, da načr-

tovalec avtomatskemu povezovalniku na-

rekuje kriterije, kako naj dela, in sicer s

pisanjem pravil ali z vgrajevanjem različ-

nih omejitev. Ker računalnik še ne zmore

samostojno rešiti določene kompleksne

situacije, je potreben ročni poseg za do-

končno načrtovanje tiskanega vezja. Tu-

kaj lahko orodje pomaga s testi usklaje-

vanja in skladnosti, podobno kot pri risa-

nju stikalnega načrta. Za potrebe testira-

nja se uskladijo testne točke.

V končni fazi načrtovanja tiskanega vezja

se optimira proizvodljivost plošče z ukre-

pi v samem tiskanem vezju, ki pa ne sme-

jo vplivati na električne lastnosti. Ti ukre-

pi so: zmanjšanje zahtevnosti izolacije

(centriranje vezice v prostoru med kom-

ponentami), reduciranje ostrih vogalov z

uvedbo 45°-skega kota ter dodatni tehni-

čni ukrepi za zmanjšanje izpada (tear

drops, acid trap prevention, slivers,

itd...). 

Pri optimizaciji proizvodnega postopka

se lahko pri pregledu sočasnega načrto-

vanja ugotovi, ali je panelizacija potrebna

in kolikšna je njena optimalna stopnja.

Postopek pomeni povezovanje ene ali

več tiskanih vezij v skupen panel, tako da

se v fazi proizvodnje spajkajo v enem po-

stopku. 

Na koncu procesa načrtovanja je priprav-

ljena dokumentacija, ki se sestavi iz sle-

dečih dokumentov: 

Dokumentacija za izdelavo tiskanine

(Gerber files, drill control plan, elek-

tronska pdf in papirnata dokumenta-

cija)

Dokumentacija za sestavljanje (Bill of

material, sestavnica, stencil, elektron-

ska pdf in papirnata dokumentacija)

Dokumentacija za arhiv (Stikalni na-

črt, bill of material, sestavnica, vsi

gerber files, elektronska pdf in papir-

nata dokumentacija)

Dokumentacija je osnova za vse druge

službe ter za dokončanje produkta, ki bo

izročen kupcu. V proizvodnji iz doku-

mentacije optimirajo polagalne pro-

grame, pripravijo linijo, izdela se testne

protokole in testne postopke ter definira

kriterje za kvaliteto in druge potrebne

aktivnosti za dokončno proizvodnjo.

Zaključek
Dolga tradicija razvoja ITE se nenehno

sooča s svetovno konkurenco. Zato so

prisiljeni dokazovati konkurenčnost na

mednarodnem trgu. Poleg

rednega dela za kupce dobi-

jo tudi priložnost da se pri-

merjajo na strokovnih na-

tečajih mednarodnega kova.

V začetku leta 2001 so uspe-

šno sodelovali na natečaju

"PCB Technology Leadership

Awards Program - 2001" pod

okriljem firme Mentor Gra-

phics in v boju z mednarod-

no konkurenco prejeli

drugo nagrado za načrto-

vanje produkta na področju

telekomunikacij.

Slika 1: Predstavnik Mentor Graphics Cor-
poration in predstavnik IskraTEL Electronics

Slika 2: Skupinska slika vseh nagrajenih v različnih kategori-
jah A
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EDWin 2000
CAD sistem za načrtovanje TIV

Pred časom smo začeli z opisom CAD paketa za načrtovanje
elektronskih vezij, a smo se dotaknili le modula za vnos she-
matike. Potem smo naredili korak naprej in shemo spremenili
v tiskano vezje, tokrat pa ga bomo še malce olepšali. Seveda
bomo v večini uporabili vgrajena orodja.

Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o. Nadaljevanje...

Ena od stvari, ki jo je treba vedeti, da

Arizona zaradi svoje enostavnosti ne pre-

bavlja tiskanin z diagonalnimi vezmi,

temveč samo pod kotom, ki je večkratnik

90°. Vendar pa bi bilo to preveč nedode-

lano, zato Arizona dovoljuje polepšavo

tiskanine, vendar samo kot zadnji korak.

Za tem bodo na tiskanini tudi vezi pod

45°, ki jih, kot rečeno Arizona ne pre-

bavlja. Po opravljeni polepšavi dobimo

torej tiskanino na naslednji sliki. Na prvi

pogled ni videti ravno slabo. Stvar je

inteligentno povezala napajalne linije s

širšimi linijami. Pravzaprav bi mogoče le

napajanje lahko bilo izpeljano lepše.

Tu pa pride lepo do izraza lastnost

autorouterja, da se mu da dopovedati, kaj

naj naredi in česa ne. Tako mu lahko uka-

žemo naj se loti samo napajalnih vezi in

pusti za začetek vse ostalo pri miru. Tako

povezano tiskanino potem popravimo.

Router povezuje stvari pač tako, da so

električno povezane, pri napajalnih lini-

jah na dvostranskih tiskaninah pa je pon-

avadi tako, da potrebujemo mrežo pove-

zav za zagotovitev napajanja ustrezne ka-

kovosti in ni zadosti, da so vse točke sa-

mo električno povezane. 

Zato na tiskanini dodamo manjkajoče

povezave in jo nato odnesemo še enkrat

v Arizono. Paziti je treba le, da so vse vezi

pod kotom 90°. Arizona sicer ponuja mo-

žnost “ortogonalizacije” morebitnih po-

ševnih vezi pred uvozom, a tega raje ne

uporabljajte, ker so rezultati nepred-

vidljivi. Da se ji tudi dopovedati da vezi,

ki jih ob uvozu najde na tiskanini “zak-

lene”, tako da jih med povezovanjem ne

more izbrisati ali premakniti. Tako bodo

napajalne vezi ostale natanko tam, kjer so

bile, postavljene pa bodo tudi preostale

vezi, seveda v mejah možnosti. 

To sem vam imel namen pokazati v tem

članku a žal nisem uspel naložiti v tem

trenutku potrebnih posodobitev za Ari-

zono, brez njih pa

ima težave z uvoz-

om deloma poveza-

ne tiskanine. Potre-

bna posodobitev na

žalost ni na voljo na

Visionicsovem Web-

siteu in sem zanjo

moral počakati.

Kakorkoli že, tiska-

nina je narisana, pri-

hodnjič pa bomo iz-

delali drill, gerber in

ostale datoteke, ki

jih bodo izdelovalci

tiskanin hoteli od

vas…Slika 7: Po opravljenih polepšavah pa… 

Slika 6: Katere ”net-e” naj povežemo?

A
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Ste že slišali za Microchip? Ne? Zanimivo, pa imate verjetno vsaj
enega njihovih malčkov v "daljincu" avtomobila, TV-ju, računalniku in še
mnogokje. 
Včasih so Microchip poznali le po PIC mikrokrmilnikih in pomnilnikih,
sedaj pa je svojo že tako bogato ponudbo razširil še na področje analog-
nih in "mixed signal" komponent. Microchip s kakovostjo in nenehnimi izboljša-
vami ter posodobitvami pomika meje možnega... 

Vzemite si nekaj minutk in se sprehodite
po http://www.microchip.com ,

kjer boste poleg obilja uporabnih in-
formacij našli kakovostna razvojna
okolja in pripomočke, mnoga pov-

sem zastonj. Podatke o najnove-
jših izdelkih iz Microchipove po-
nudbe lahko vedno dobite na našem

Websiteu: http://www.elbacomp.si ...

Elbacomp d.o.o. , Podjetje za trgovino in zastopanje
Stegne 35, 1000 Ljubljana
tel:01/583-79-30, fax; 01/583-79-35
e-mail: elbacomp@elbacomp.si



Zakaj bi imela funkcionalnost
prednost pred obliko?
Design ali funkcionalnost?
Kaj izbrati kadar potrebujemo
oboje?

Novi argumenti za izbiro
RITTAL ITS OPTI-LINE ohišja:

Preklopite na popolnost

R

PRODUKT

MESECA

2001

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Poštna številka, kraj

Telefon, faks

Datum, podpis

Fax hotline:

+386 (0) 1/541 17 10

Argumenti oblikovanja
Reprezentativna zaobljena oblika.
Individualne konstrukcijske možnosti.
Čiste, neskončne linije.
Vrhunska kombinacija materialov.
Panel in čelne plošče v aluminiju,
nerjaveči pločevini, končno lakirani
jekleni pločevini, izgledu marmorja
ali lesa, ali iz pravega lesa.

Argumenti funkcionalnosti
Enostavna uporaba.
Po izbiri s popolnoma
vgrajenim kabelskimi uvodi.
Opcijsko spodstavkom.
Po izbiri z ustrezno
oblikovano tipkovnico.
Popolnoma opremljen z
monitorjem, "touchscreenom",
osebnim računalnikom,
tipkovnico, ostalo na
osnovi potreb.


