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SITOP NAPAJALNIKI

Siemens Automation and Drives (A&D)
vam ponuja nov produkt SITOP Power z
izjemno majhno širino – 
samo 22.5 milimetrov.
Načrtovan za vse standardne vhodne
napetosti od 30 do 264 voltov naprava
oskrbuje 24 VDC izhodne napetosti
pri temperaturi od –20°C 
do +70°C. 

Mini napajalnik za 
AC vhodno napetost 
tehta samo 100 
gramov in je 
sposoben 
oskrbovati 0,5A, 
medtem ko tehta 
verzija za DC 
vhodno napetost 
140 gramov in 
oskrbuje 0,375 A.

SITOP power 24V/0,5A
22,5 mm široka moč za vsako režo

Več informacij na:
http://www.ad.siemens.de/sitop
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Pozdravljeni,

Sejmi so za nami, pripravljamo se na novoletne

praznike in na novo poslovno leto. Upam, da je

opazen poudarek na proizvodnih CAD/CAM sis-

temih in merilnih sistemih, kar pomeni, da dokaj

dobro sledimo zastavljenim načrtom. 

Kar nekaj solidnih člankov smo morali prestaviti za

naslednjo, 20. številko, največ zaradi prostorske

stiske. Pričakujte zanimive stvari še naprej. Skozi naslednje številke bomo dali

bistveno večji poudarek elektronskim medijem (CD in Website) kot dopolnitvi

papirne izdaje revije. 

Začeli smo s članki na Websiteu www.avtomatika.com, nadaljevanje pa naj

zaenkrat ostane presenečenje (http://www.avtomatika.com/automation/

Vsebine/a16.htm#TOP ). 

Če ostanemo še malo pri merilni opremi, boste skozi naslednje članke opazili

konvergenco merilnih naprav, DAQ opreme in integracijskih sistemov v eno

celoto. Tako boste v bližnji prihodnosti krmilili naenkrat celotne merilne sis-

teme na daljavo in ne več posameznih naprav…

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..ccoomm

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

Cena 995500  SSIITT, za celoletno naročnino prizna-
vamo 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 ured-

ništva revije Avtomatika. 

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

RReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee

SEZNSEZNAMAM OGLAŠEVOGLAŠEVALALCEVCEV
AKA ..................................................... 50
AVTOTEHNA OPREMA .................... 3
ALMA ELECTRONICS ........................ 51
BELMET ............................................... 46
CADCAM/HT EUREP ........................ 51
ČETRTA POT ....................................... 40
DU-MA ............................................... 50
FBS ELEKTRONIK .............................. 20
FDS RESEARCH ................................. 17
FIBERNET ............................................ 13
HTE-LJUBLJANA ................................. 8
IMK ELEKTRONIKA ........................... 21
INEA .................................................. 35
ISKRATEL ELECTRONICS .................. 49

JANTAR ............................................... 27
JUMO ................................................. 37
KEVIK .................................................. 10
LEOSS ................................................ 40
LINGVA .............................................. 50
LOGIMA ............................................. 50
LUMIC ................................................. 36 
MAGNETI LJUBLJANA ...................... 36
METREL ............................................... 14
METRONIK ......................................... 30
MIEL ELEKTRONIKA ......................... 47
MOBISUX ........................................... 7
MOTOMAN ROBOTEC ................... 24
NAVIS ELEKTRONIKA ...................... 36
NEOSYSTEMS ................................... 12

NETSI.NET ......................................... 4
PE.TE.ZE .............................................. 20
PROMIKRA ......................................... 11
PS ........................................................ 21
RAGA .................................................. 6
RITTAL ................................................. 52
ROBOMAT ......................................... 44
ROBOTINA ....................................... 38
SIEMENS ........................................... 2
SILON ................................................. 39
SYNATEC ............................................ 19
ŠPICA INTERNATIONAL ................. 42
TEHNA ................................................ 28
TIPTEH ................................................. 10
WW ENGINEERING ....................... 29



KKKK AAAA ZZZZ AAAA LLLLOOOO VVVVSSSS EEEE BBBB IIII NNNN EEEE

INFORMACIJE/EXPRESS NOVICE
STROKOVNJAKI SVETUJEJO .......................................... 5
Novi materiali za LCD prikazovalnike ............................ 6
XDRIVE ............................................................................... 6
Motorola ukinila BiStatix ................................................. 6
Zgoščenka - CD Produkt konfigurator 1.0
in tiskani katalog HANDBUCH 30 ................................. 7
Pretvornik protokolov ......................................................... 7
Disk On Key ...................................................................... 8
Novi ultramajhni MB iz VIA-e .......................................... 9
Predstavitev TDS5000 ...................................................... 9
Pendulum - nova merilna orodja ...................................... 10
Prenapetostna zaščita s pedigrejem ................................ 11
Požarna varnost in elektroinštalacije ............................. 11
Razvojna orodja za Atmelov SIAP-AT75C310 .............. 12
Mobilni spajkalnik ERSA ................................................. 13
Vedno strožje zahteve po zagotavljanju varnosti .......... 14
Neuro Inspector 1.11 ........................................................ 16
OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Mini napajalniki za uporabo v industriji in 
stanovanjskih objektih ...................................................... 18
XI/ON - Nova generacija I/O modulov za 
avtomatizacijo v industriji ................................................. 19
Off-line programiranje s programsko opremo 
RobotStudio ...................................................................... 22
Ohišja za strežnike .......................................................... 25
Približevanje industrijskih protokolov k 
Ethernet TCP/IP ................................................................. 27
Časi so se spremenili. Mrežna tehnologija tudi ............ 28
SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE
InTouch 7.11 ....................................................................... 29
Predstavitev programske opreme 
Intellution - iHistorian ........................................................ 30
AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Avtomatizacija in informatizacija procesov 
v novi tovarni Droge v Izoli .............................................. 31
Sistem za odkrivanje napak na polindustrijski 
napravi procesa predpriprave dimnih plinov ................. 32
Vakuumske Sinter peči s hitrim ohlajanjem ..................... 36
Sistem inteligentne zgradbe - VIII  strokovno 
posvetovanje 2. oktobra  na  sejmu  
Sodobna elektronika v  Ljubljani ..................................... 38
AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
Identifikacijski sistemi: Registracija delovnega časa ...... 40
FRONTMAN - Mobilni sistem za pospeševanje 
prodaje .............................................................................. 42
MERILNA TEHNIKA - MERITVE V PROIZVODNJI
BELMET ............................................................................ 44
EDAS CE .......................................................................... 47
NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA ELEKTRONIKE
Productronica 2001: ITE z znanjem in strategijo 
izzval velike tekmece ....................................................... 48

NNNNEEEE     PPPPRRRREEEEZZZZRRRRIIII TTTTEEEE !!!!

FRONTMAN Mobilni sistem za pospeševanje prodaje
Matjaž Zupan Stran 42
Vsi se zavedamo, da komaj opazni a premeteni prijemi lahko močno vplivajo na
izboljšanje prodaje. Kako so izdelki zloženi, koliko obrazov izdelkov je vidno,
na kateri višini se nahajajo, ali je polica v bližini blagajane, so police dobro
založene z blagom - gre za množico dejavnikov in večina jih je v veliki meri
odvisna od poslovodje trgovine. Ker pa je v interesu dobavitelja/proizvajalca,
da je njegov izdelek opazen in ustrezno predstavljen, se nenehno trudi vplivati
na poslovodjo, da zagotovi želeni učinek. Strategijo ustvarja marketinška služba
v podjetju, vendar za svoje delo potrebuje ustrezne podatke, ki jih zbirajo in
posredujejo prodajni zastopniki.

Identifikacijski sistemi: Registracija delovnega časa
Tomaž Frelih Stran 40
Sistemi registracije delovnega časa  predstavljajo eno od prvih in tudi najbolj
množičnih aplikacij v zgodovini avtomatske identifikacije ljudi. Očitno je bil tu
problem ročnega odčitavanja, zajemanja in obdelave podatkov eden od
najbolj perečih. Zamudno seštevanje ur, namerne in nenamerne napake, slaba
volja, nepreglednost in podobni pojavi so zahvaljujoč modernim sistemom reg-
istracije delovenga časa potisnjeni v temačni srednji vek industrijske dobe.

Sistem inteligentne zgradbe - VIII  strokovno posvetovanje 2. oktobra
na  sejmu  Sodobna elektronika v  Ljubljani
Franc Žle Stran 38
GZS - Združenje za inženiring je organiziralo 2. oktobra VIII. redno strokovno
posvetovanje, na Gospodarskem razstavišču, na katerem je sodelovalo 90
udeležencev.  Za posvet je devet predavateljev napisalo devet referatov,  ki so
jih udeleženci prejeli  v standardnem zborniku. Zbornik postaja  reden priročnik
investitorjem, svetovalcem in projektantom  za  uporabo metod sistema sodobne
gradnje in spoznavanje sposobnosti predavateljev, ki so večinoma iz najs-
posobnejših podjetij  za  avtomatizacijo in avdiovizuelno tehniko v zgradbah.

KAZALO VSEBINE/NE PREZRITE
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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

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

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - Nove tehnologije LCD prikazovalnikov in pomnilniške enote XDrive

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana

Novi materiali za LCD prikazovalnike

Informacije: www.loop.si/usb
XDRIVE

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

Večji proizvajalci LCD prikazovalnikov

vlagajo veliko sredstev in naporov v od-

krivanje novih materialov z boljšimi

optičnimi lastnostmi. Podjetje DENSI-

TRON ponovno preseneča z novostmi na

tem področju. Tokrat se lahko pohvalijo z

odkritjem novih refleksnih materialov, ki

svetlobo ambienta odbijejo tudi več kot

50% bolj učinkovito. Prikazovalniki, ki

uporabljajo te materiale, lahko opustijo

LED osvetlitev zadnje strani, ki je ener-

getsko potratna. Zato

so primerni za vgrad-

njo v naprave, ki za-

htevajo čim manjšo

porabo energije. To-

vrstni odbojni mate-

riali se imenujejo "Mi-

rrorLight Reflectors"

(op.: vsi prevodi v

slovenščino so zelo

nerodni). Izkoriščajo

fizikalni pojav, da ko-

ličina odbite svetlobe

ni proporcionalna na

vseh delih zaslona,

ampak svetli deli od-

bijejo neproporcial-

no več svetlobe kot temni deli. Rezultat

je bistveno povečan kontrast slike in bolj-

ša vidljivost. Proizvajalec ne razlaga po-

drobnosti fizikalnih principov, ki jih iz-

koriščajo novi refleksni materiali, pogos-

to pa uporablja tudi besedo 'hologramski

materiali'. Iz tega sklepamo, da verjetno

inovativno izkoriščajo materiale in fizi-

kalne zakonitosti, ki so se najprej upora-

bljali pri hologramskih poizkusih.

Barvo odbojnega materiala lahko izbira-

mo med belo, zeleno,

rumeno, rdečo in or-

anžno. Če izberemo

na primer bel odboj-

ni material, se zelo

približamo prikazu

na belemu papirju. 

Vsekakor je prikaz

bistveno boljši kot

pri klasičnih neosvet-

ljenih LCD prikazo-

valnikih. Odbojni ma-

terial lahko uporabi-

mo pri izdelavi LCD

prikazovalnikov vseh

velikosti.

Flash HDD enote se

zadnje čase vse bolj

pojavljajo in uveljav-

ljajo. Sicer po kapa-

citetah in cenah ne

morejo konkurirati klasičnim enotam,

zato pa jim robustnost zagotavlja prostor

v mnogih aplikacijah. 

Zadnji krik mode je trdi disk v velikosti

cigaretnega vžigalnika.

XDRIVE enote imajo USB vmesnik in so

na voljo v kapacitetah od 8 Mb do 1 Gb!!!

Medtem, ko boste naj-

dražje modele plačali

več, kot dajo navadni

smrtniki za celoten raču-

nalnik, so modeli do 64

Mb na voljo za razumen denar. Osem ali

16-Mbytnega bi se recimo dalo elegantno

uporabiti kot priročno enotko za prenos

podatkov med računalniki…

Pri takih stvareh človek doživi neukrot-

ljive napade smeha ob gledanju James

Bondovih avantur…

A

A

Informacije: EE Times
Motorola ukinila BiStatix

O BiStatixu smo nedavno tega že pisali. Nova

tehnologija je obljubljala zelo veliko, kot pa

poroča EE Times, je Motorola ukinila proiz-

vodnjo teh komponent. BiStatix je prvič vpel-

jal uporabo poceni programabilnih polprevo-

dnikov z anteno na osnovi črnil. Motorola

pravi, da ukinja BiStatix zaradi prestukturira-

nja. Konkurenca pa pravi, da je mogoče raz-

log tudi v prevelikih ambicijah proponentov

BiStatixa. Nekateri ugibajo, da se je mogoče v

črnilu iz katerega je antena, pokazal problem

in da enostavno niso uspeli doseči pravega

dosega…

Pri Motoroli trdijo, da razlogi niso tehnološke

narave. Ta elektronski gigant bo do konca leta

odpustil 39.000 delavcev in govori se, da

bodo morda celo prodali celotno proizvod-

njo polprevodnikov… A
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EXPRESS NOVICE - Rittalov novi katalog in zgoščenka

Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana

Zgoščenka - CD Produkt konfigurator 1.0
in tiskani katalog HANDBUCH 30

Informacije: Anikom d.o.o., Ljubljana

Pretvornik
protokolov

Rittalov Produkt-konfigurator 1.0 vam

nudi hitro in enostavno pomoč pri ses-

tavljanju kombinacij  ohišij ter pribora iz

vseh Rittalovih prodajnih skupin: siste-

ma stikalnih ohišij, elektronike, sistema

hladilnih naprav, komponent za elektri-

čne razvode, sistema komunikacijskih

ohišij, ohišja za zunanjo uporabo, ITS -

ohišja in pribor.

Na ta način je Rit-

talov obsežni pro-

dajni program z

več kot 6.000 arti-

kli dosegljiv na

klik. Omogočeno

je lažje konfiguri-

ranje izbranega

artikla s pripada-

jočim priborom.

Kot vse e-trgovine

ima tudi funkcijo

košarice artiklov za enostavno izdelavo

povpraševanja oziroma naročila. Zgoš-

čenka, oziroma program z bazo, vsebuje

vse podatke artiklov vključno s CAD-

skico, navodili za montažo in izpisi k

številnim artiklom.

Svojevrsten dosežek pa je tudi Katalog,

že trideseti po vrsti, ki na 1.088 tiskanih

straneh prinaša rešitve stikalnih omar in

veliko raznolikost z neomejenimi možno-

stmi in s 30% več vsebine kot prejšnji. 

Kot običajno, so

artikli podrobno

predstavljeni in

kjer je potrebno

dopolnjeni z di-

menzijami in she-

mami. Prav tako

najdete diagrame

moči, podatek o

teži, material in

standard barv ar-

tiklov. Katalog HB

30 je na voljo v

nemškem in angleškem jeziku (tel. za

naročila. +386 (0)1 546 63 70 ali www.

rittal.si). A

Vsem našim

sedanjim in

bodočim 

poslovnim 

partnerjem 

želimo 

prijetne 

Božične 

praznike  in v 

prihajajočem 

letu 2002 

veliko sreče in

poslovnih 

uspehov. 

Kolektiv 

Rittal d.o.o.

Pri podjetju Anikom so nam poslali

podatke o njihovem pretvorniku pro-

tokolov pod rahlo skrivnostno oznako

TT-02. Kot že ime pove, naprava pretvar-

ja med različnimi komunikacijskimi pro-

tokoli.

TT-02 ima dva vmesnika- eden je RS-232,

drugi pa je lahko RS-232 ali RS-485. Poleg

tega ima tudi tri digitalne, galvansko

ločene vhode in relejski izhod.

V sedanji verziji je vgrajen MODBUS pro-

tokol, pri čemer TT-02 samodejno pre-

pozna binarno/ASCII vrsto, protokol za

tehtnice ali za enoto Mini Log B (End-

ress+Hauser).

Serijska vmesnika premoreta hitrosti od

300 do 57600 bps. 

Za vse dodatne informacije se lahko obr-

nete na Anikom (tel: 01/7238-070, email:

anikom@anikom.si). A



EXPRESS NOVICE - Flash pomnilniški mediji

Avtor: Branko Badrljica, informacije: HTE d.o.o. in ElbaComp d.o.o.

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

Disk On Key
Podjetje "M-Systems" je kar

nekaj časa znano po ponudbi

pomnilnikov,

zasnovanih na

NAND FLASH

tehnologij i .

Zadnja stvar v

moderni po-

nudbi so flash

pomnilniki z

USB vmesnik-

om, namenje-

ni zamenjavi

klasičnih me-

dijev majhnih in srednjih ka-

pacitet.

DiskOnKey moduli se ponaša-

jo s kapacitetami od 8 do zavi-

dljivih 128 Mb! To vsekakor ni

malo za robustno enotko, veli-

kosti cigaretnega vžigalnika.

Priznati moram, da so mi po-

sodili eno 64 Mbytno enotko

v test, pa sem pred težavo, kaj

pravzaprav napisati o njej.

Stvar dela. Hitrost prenosa je

v mejah zmogljivosti USB

vmesnika. Krmilno program-

je ni potrebno, ker se enotka

podreja standardom, ki velja-

jo za pomnilniške medije na

USB vodilu. Stvar sem enos-

tavno priklopil, nakar so

Okna2000 začela nekakšne

krajše monologe ("Nova eno-

ta na USB", "Potrebujem driv-

er", "Našel driver") in to je bilo

vse.   

Čeprav gre za "solid-state" me-

dij, so hitrosti prenosa zelo

odvisne od narave podatkov,

ki jih prenašate in od smeri

prenosa. V praksi je hitrost

povsem zadovoljiva in nikoli

nisem nervozno čakal, da se

prenos konča. Kdo ve, mogo-

če bi mi pri kakem večjem

modelu tudi zmanjkalo potr-

pljenja, a pri enotah, ki si jih

boste lahko privoščili, se tega

ni bati.

Za tiste, ki jih zanimajo kon-

kretne številke, sem podal tabe-

lo. Razvidno je,

da je vpis počas-

nejši od branja

in da je prenos

veliko majhnih

datotek počasne-

jši od prenosa

ene velike, neka-

ko tako kot pri

klasičnem trdem

disku.

O trajnosti poda-

tkov na enotki in možnem šte-

vilu vpisov seveda ne morem da-

ti verodostojnih podatkov, zato

bom kar verjel proizvajalcu. Ta

pravi, da je moč izvesti

1.000.000 vpisovalnih ciklusov,

vendar tega ne garantira. No,

sam nisem imel problemov s

kakršnokoli vidno degradacijo

podatkov, seveda pa tudi med

nekaj dnevnim testiranjem ni-

sem imel priložnosti za to. Ka-

korkoli že, s te strani ne pričaku-

jem problemov, že zaradi skozi

leta preizkušene narave FLASH

pomnilnikov…

Skratka, luštna stvarca, čeprav se

še nisem spomnil, zakaj bi jo jaz

osebno rabil. Vsekakor je prime-

rna za prenašanje podatkov od

računalnika do računalnika, kjer

flopi enota že zdavnaj ne zados-

tuje, CDR plošč pa se ne izplača

peči zaradi pogostih sprememb

podatkov, nedostopnosti CDR

enote itd. 

In cene? Pri HTE d.o.o. (ki ponu-

ja Disk On Key v maloprodaji)

so navedli cene, ki se za 8Mb

model začnejo pri cca. 10 kSIT

in gredo tja do cca. 40 kSIT za

128 Mb model. Če vas zanimajo

dodatne podrobnosti, jih lahko

poiščete na www.m-sys. com ali

pa kar na namenskem websiteu,

ki pokriva prav "ključke":

www.diskonkey.com.

Hitrost prenosa Branje Vpis
Linux kernel 2.4.16(ena
datoteka, cca 28.95 Mb)

1.2 Mbyte/sec 804 kByte/sec

533 kratkih datotek,
skupna dolžina 4.82 Mb

803 kByte/sec 321 kByte/sec

A



EXPRESS NOVICE - Nove ultramajhne matične plošče iz podjetja VIA/Predstavitev Tektronixovih DPO osciloskopov

AVTOMATIKA 919/2001

Informacije: PCX d.o.o., Ljubljana

Novi ultramajhni MB iz VIA-e…
Podjetje VIA mno-

gi poznajo, pred-

vsem kot proizva-

jalca chipsetov za

računalniške osno-

vne plošče in v

zadnjem času tudi

kot proizvajalca os-

novnih plošč. Malo

manj znano pa je,

da dalejo tudi pro-

cesorje C3. Slednji

so cenovno in ene-

rgijsko varčna al-

ternativa popular-

nim Intelovim Ce-

leronom. VIA C3 je

danes daleč najce-

nejši procesor, ki

pri delovanju pora-

bi samo 4W(!), zah-

valjujoč 0.13 µm te-

hnologiji.

Tako se je dalo z

majhno f lexATX

ali µATX osnovno

ploščo narediti ze-

lo majhen in pred-

vsem poceni na-

menski računalniček, ki bi služil kot po-

žarni zid, http strežnik, nadziral procese,

itd.

Sedaj so naredili še precejšen korak nap-

rej. Njihova nova iTX plošča ima prispaj-

kan procesor C3-800 MHz in meri samo

17 x 17 cm! Na plošči je vsa bistvena peri-

ferija, ki jo potrebuje današnji PC, če

odmislimo vmesnik za gibki disk. Cena

še ni znana, razvojni primerki pa bodo na

voljo v kratkem… A

Avtor: Branko Badrljica, informacije: PCX d.o.o.

Tablet-PC
Ostanimo še

malo pri PC-

jih. Ob vseh

oblikah in

ve l i ko s t i h

d a n a š n j i h

PC-jev so pri

VIA Techno-

logies zasno-

va l i novo:

“Tablet PC”.

PC t abl ico

poganja se-

veda VIA-in C3 na novi iTX osnovni

plošči, za zaslon pa je uporabljena tehno-

logija elektronskega črnila in je občutljiv

na dotik. Celotna stvar je videti kot debe-

lejši notes formata A4. Upam, da se bo

nova oblika “prijela”, ker se mi zdi še ne-

kako najbolj uporaben kompromis med

klasičnim PC-jem in PDA-jem.

Vdelani so vmesniki IEEE-1394, USB in

BlueTooth. Grafična enota je znana

ProSavage PN133, ki jo poleg hitrosti in

2D/3D pospeševalnika odlikuje tudi zelo

nizka poraba…

V kolikor se bo zadeva prijela, zna zamen-

jati kar nekaj papirnih izdelkov, kot so

razni zvezki, pa tudi knjige, revije,

časopisi, itd. No ja, celo na plažo lahko

vzamete takšnole PC tablico ... A

Avtor: Branko Badrljica

Predstavitev TDS5000
Dne 25.11.2001 so Tektronixovi stro-

kovnjaki v novih prostorih BELMET

d.o.o., c. Ljubljanske brigade 23A, pripra-

vili seminar o novostih na področju digi-

talnih osciloskopov. Največ je bilo govora

o najnovejši pridobitvi - seriji TDS-5000.

Naj vas spomnimo, gre za prenosljivo ser-

ijo s frekvencami vzorčenja do 5 Gs/s in

pasovno širino do 1 GHz. TDS-5000 seri-

jo odlikuje velika

procesorska moč,

Windows okolje,

velike možnosti

integracije oscilo-

skopa v velike me-

rilne sisteme, napredne funkcije obdela-

ve in analize zajetih signalov, pa še kaj bi

se našlo.

Osebno mi je najbolj všeč možnost bar-

vne gradacije v DPO načinu, kjer lahko z

različnimi barvami signala poudarimo

statistično pogostost prehoda signala

skozi neko točko na zaslonu in možnost

zunanje sinhronizacije večih inštrumen-

tov v eno celoto. 

Nasploh ponuja serija 5000 mnoge dob-

rote iz namizne serije 7000, vendar tok-

rat vključene v osnovno ponudbo.

Tekom dveurne demonstracije se je na-

bralo mnogo vprašanj, ki so našla svoje

odgovore, pa vseeno upam, da bomo do-

bili to čudo v kratkem na testiranje. A



Informacije: Belmet d.o.o.

Pendulum - nova merilna orodja…

EXPRESS NOVICE - Flash pomnilniški mediji

Informacije: Neosystems d.o.o.

Prenapetostna zaščita s pedigrejem

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
( )
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Doslej pri nas (vsaj meni) povsem nez-

nano švedsko podjetje Pendulum ponuja

inštrumentarij za frekvenčne in časovne

meritve ter normale.

GPS-88 in GPS-89 sta frekvenčni normali,

ki se sami kalibrirata skozi GPS omrežje.

Poleg tega opravljata tudi periodični

zapis odmika interne rubidijeve refer-

ence od ure GPS omrežja in zapisane

podatke je moč prebrati na osebnem

računalniku. 

Za razliko od podobnih inštrumentov

tega tipa GPS-8x dovoljuje vpliv uporab-

nika na politiko kalibracije reference.

Tako lahko uporabnik vidi odmike za

vsak dan posebej, tudi skozi nekaj let. V

primeru, ko sprejem GPS signala ni

možen, se tudi to zapiše…

CNT-8x so frekvencmetri/števci, namen-

jeni uporabi tako v laboratorijskem

okolju kot testiranju v proizvodnji.

Vdelana Rubidijeva časovna normala

daje inštrumentom natančnost do

0.0001 ppm, v sekundi lahko opravijo do

8.000 meritev v notranji pomnilnik ali do

250 meritev, če so prožene po GPIB

vodilu…

Wandermeter WM-10 je specializiran za

meritve na prenosnih linijah računal-

niških omrežij, predvsem E1 in ETSI,

lahko pa služi tudi kot prenosni genera-

tor urinega signala za E1 omrežja. Več

tehničnih detajlov lahko dobite v obliki

PDF datotek na www.pendulum.se .

Že pred časom so se začela ugibanja o

Belkinovih prenapetostnih zaščitah

na usenetu. Je res, kar pravijo ?

Bogastvo za skurjeno opremo? Je kdo

že pobral “nagrado”? Kakšni so pogo-

ji? Je to sploh možno? Taka in podob-

na vprašanja so rojila po glavah

mnogih, brez dokončnega odgovora. 

Če še niste slišali, gre za garancijo

proizvajalca prenapetostnih zaščit, ki

garantira za vso opremo (do določe-

ne vrednosti, ki je odvisna od mode-

la, najvišja je cca. 200.000 DM), ki bi

utrpela škodo zaradi strele ali drugih

razelektritev skozi prenapetostno

zaščito. 

Seveda velja garancija pod določeni-

mi pogoji, ki pa sploh niso tako fašis-

tični. Med drugim navajajo, da velja garancija

samo za naravno in ne doma narejeno strelo,

da je najvišja razsodna inštanca Belkinov lab-

oratorij in tako naprej.  

Kot vam bo vedel povedati praktično vsakdo,

popolne zaščite pred strelo ni, sploh pa ne z

opremo, ki je vdelana v razdelilnik…

Zanimivo pri Belkinovih zaščitah je, da pokri-

vajo poleg omrežnih priključkov v istem

ohišju lahko tudi antenske, telefonske in

druge priključke. Tako lahko z eno zaščito

učinkovito zaščitite naprave na enem mestu,

pa naj bo to računalnik, telefon TV ali kaj

drugega. 

Dobili smo v oceno model (naj raje rečem

srečko za 35.000 DM?) SurgeMaster s 5 mrež-

nimi vtičnicami in vtičnicama za za-

ščito analognega telefonskega pri-

ključka. 

Bog ima očitno smisel za ironijo, saj

mi je ravno dva tedna pred tem

skuril USRoboticsov ISDN modem

skozi analogni priključek. Ni kaj, ko

si velik, še bog dela zate…  

Zanimivo je, da neko podjetje opra-

vlja zamenjavo ravno teh modemov

(in samo teh) po sistemu skurjeno-

za-popravljeno za cca 10 kSIT, kar je

več kot stane opisana zaščita.

Podrobnejši pogled v sedaj že ne-

slavne modeme pokaže, da je proiz-

vajalec izpustil kritičen čip, ki je

odgovoren za prenapetostno zašči-

to in ki bi moral biti vdelan v

modem solidnega proizvajalca (za kar se USR

nedvomno šteje). Ob zamenjavi modema so

mi pokazali tudi improvizirano zaščito, ki bi

modem rešila pred smrtjo, a je ne prodajajo-

imajo jo samo za pokazat.

Skratka, kakovostne prenapetostne zaščite

znajo biti zelo uporabne, če dobite ob njej še

solidno garancijo, je to znak zaupanja proiz-

vajalca v svoje izdelke…

Belkinov SurgeMaster ima vdelano baterijo

MOV varistorjev in nekaj kondenzatorjev ter

pretokovno zaščito, ki odklopi pri tokovih

nad 10 A ter signalizacijo napake. Podanih je

nekaj podatkov o zaščiti, a ne bi sedaj o kilo-

amperih, mikrosekundah in Joulih. Se vidimo

po prvi streli ;o). A
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EXPRESS NOVICE - Seminar ”Požarna varnost in elektroinštalacije

Informacije: Dejan Verdnik, Finea Trade d.o.o.

Požarna varnost in elektroinštalacije

Informacije: LPKF d.o.o., Kranj
Nove spletne strani podjetja LPKF

ne 15.11.2001 je podjetje Finea Trade d.o.o., v sodelovanju
z Elektronabavo d.o.o. na njenem sedežu v Ljubljani priprav-
ilo seminar o sistemih požarne zaščite z delovnim naslovom

"Požarna varnost in elektroinštalacije".

D
Po uvodnem nagovoru predstavnikov

podjetij organizatoric, je kot prvi gov-

orniški prostor zasedel g. Bojan Grm

predsednik Slovenskega združenja za

protipožarno varnost in je spregovoril o

osnovnih pojmih in bi-

stvenih zahtevah za

varnost v objektih v

primeru požara, pro-

jektiranju požarne var-

nosti, o programu izo-

braževanja oz. strokov-

nem izpitu za  projek-

tiranje požarne varno-

sti, ...

Sledil je nastop g. Mi-

lana Hajdukoviča, vod-

jo požarnega labora-

torija pri Zavodu za

gradbeništvo Slovenije, ki je predstavil

različne načine preskušanja ter pomen

in izvedbo certificiranja požarno zaščite-

nih izdelkov.

Ga. Romana Hrovat z

Uprave RS za zaščito

in reševanje je govo-

rila o sedanjem stanju

slovenske zakonodaje

na tem področju; G.

Bogomir Zupančič,

glavni inšpektor RS za

varstvo pred naravni-

mi in drugimi nesre-

čami iz Inšpektorata RS za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami je pred-

stavil delo in funkcijo požarnih inšpek-

torjev. Njunemu nastopu je sledila raz-

prava, v kateri smo govorili o smernicah

za prihodnost. Udeleženci seminarja so

postavljali vprašanja oz. razčiščevali ne-

jasnosti vezane na to precej zapleteno in

ne najbolj dorečeno področje. 

Sledil je odmor, po njem pa je gostujoči

predavatelj G. Andreas Multhaler iz Nem-

čije predstavil proizvajalca Studer Kabel

in njihove bogate izkušnje pri izvajanju

požarne varnosti na elektroinštalacijah.

G. Bojan Postrašija in g. Verdnik, pa sva

kot predstavnika podjetja Studer Kabel v

Sloveniji, podrobno predstavila lastnosti

in delovanje celotnih požarnozaščitenih

sistemov omenjenega proizvajalca, nji-

hove prednosti ter možnosti uporabe.

Tudi drugemu sklopu je sledila razprava,

nato pa še praktični prikaz.

Na spletnem naslovu http://www.lpkf.si si lahko ogledate nove strani

znanega kranjskega podjetja LPKF d.o.o., ki proizvaja opremo za pro-

totipno izdelavo elektronskih sklopov, orodja in opremo za tiskanje paste

na tiskana vezja, itd. Strani so lepo pregledne, pozna pa se, da so evropsko

podjetje, ki trži po celem svetu, saj slovenskih strani niti niso postavili.

Morda bi lahko malce več dali na izobraževanje obiskovalcev, saj bi si tako

verjetno pridobili še kakšnega kupca več. Kakorkoli - zanimivo!

A

A
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EXPRESS NOVICE - ATMEL-ova razvojna okolja

Informacije: ALMA ELECTRONIC d.o.o., http://www.alamelectronic.com

Razvojna orodja za Atmelov SIAP-AT75C310

Tako lahko denimo V.34 kodi-

ranje in dekodiranje izvedemo v

enem od DSP jeder, ki central-

nemu ARM procesorju dostavlja

že obdelane podatke in ga tako

razbremenjuje intenzivnih DSP

opravil. Čip ima uradno ime

“SIAP-Smart Internet Appliance

Processor”, kar jasno nakazuje,

kam Atmel meri z njim, je torej

mišljen kot optimalna izbira za

aplikacije, ki potrebujejo DSP

obdelavo signalov (audio kom-

presija, V.34 itd) pa tudi nekaj

inteligence za delo TCP/IP in

višjih protokolov. 

Atmel je namenil ARM7TDM

jedrom µClinux, katerega tudi

prilagajo in s katerim

je moč razhroščevati

kodo neposredno na

tiskanini. Slednje je

možno s pomočjo

posebnega vmesnika

JEENI, (JTAG

Embedded Ethernet

Inteface) ki komnici-

ra s čipom preko vde-

lanih JTAG vrat…

Za tiste, ki jih zanimajo podrobnejši po-

datki o AT75C310, jih lahko najdete na:

http://www.atmel.com preko iskalnika

(na žalost nisem našel neposredne poti

do datasheet-ov). 

Za čip je torej na voljo tudi razvojni kom-

plet, ki poleg samega čipa vsebuje na

tiskanini tudi vso periferijo, ki bi jo

potrebovali za razvoj VoIP (Voice over

IP) in podobne aplikacije. Tako lahko na

razvojno tiskanino pri-

klopimo neposredno

telefonsko linijo in

GSM aparat, na voljo pa

je še veliko drugih I/O

linij. Praktično vse sig-

nalne linije čipa so na

razpolago načrtoval-

cem na posebnih ko-

nektorjih.

a Atmel značilen poseben trud okrog izdelave podpornih
orodij za svoje komponente se kaže tudi pri AT75C310. Gre
za komponentno, ki je namenjena predvsem telekomu-

nikacijskim sistemom. Čip vsebuje tako ARM procesorsko jedro
(ARM7TDMI) kot dva DSP jedra (OakDSPCore), ki skrbita za proce-
sorske potrebe CODEC-ov.

Z

Razvojno okolje torej zajema AT75C310

razvojno ploščo priključeno preko JTAG

porta na JEENI Ethernet-enabled emula-

tor. Ta je povezan v Etehrnet omrežje na

eno ali več razvojnih delovnih postaj.

Takšna konfiguracija omogoča vzpored-

no programiranje večih programskih

modulov kar odločno pospeši programi-

ranje ciljnega sistema. 

Programska razvojna orodja, ki tečejo na

PC ali delovnih posta-

jah delujočih pod ope-

racijskim sistemom

Linux (npr. Red Hat

Linux V6.2), podpira-

jo ARM-GCC in ARM-

G++ križne prevajal-

nike za C in C++ ter

razhroščevalnik ARM-

GDB. A
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EXPRESS NOVICE - Servisna orodja - spajkalnik na baterije ERSA

Informacije: Belmet d.o.o.

Mobilni spajkalnik ERSA

Pred dnevi so nam

prinesli pokazat

zanimivost - bate-

rijski spajkalnik.

Po začetnem začu-

denju sem le odprl

škatlo, nekako na-

pol pripravljen na

potegavščino.

Gre za pravi prav-

cati spajkalnik - ki

seveda DELA. To je

tudi verjetno naj-

večji štos tega mal-

čka, da lahko kaj

takega sploh dela.

Podatek o moči tu-

di napeljuje na mi-

sel, da gre za kak-

šen otroški model,

saj je 6W komaj

dovolj za recimo

zavorno luč na

avtu … 

V čem je skrivno-

st? Telo spajkalni-

ka je narejeno iz

kakovostne plastike, vendar ne odkriva

razen ene LED-ice ničesar, kar ne bi

imela najnavadnejša baterijska svetilka.

Stikalo, ležišče za baterije (tri AA-1.5V

alkalne) in to je vse. Ni videti kakršnekoli

sledi elektronike v telesu spajkalnika.

Konice so izmenljive in se na telo spaj-

kalnika nataknejo preko navadnega BNC

konektorja, kot ga lahko vidite praktično

kjerkoli (npr. na HiFi napravah, …). 

Skrivnost je v konici. Uporabljen grelec

je tako majhen, da je celoten v zadnjem

centimetru konice. Tako so dosegli prak-

tično zanemarljivo razsipanje toplote v

okolico, saj se greje praktično samo

delovna površina konice. Na ta način so

dosegli tudi zelo kratek čas segretja koni-

ce na delovno temperaturo. Naveden je

podatek, da je za to načeloma potrebno

10 sekund, čeprav je v praksi stvar mogo-

če še za kako sekundo hitrejša. Prav zani-

mivo je, da lahko ob segreti konici držite

kak centimeter stran, ne da bi se opekli.

Ob spajkalniku dobite dve konici, ena je

z malo večjim robom, druga pa povsem

koničasta. 

In poraba? Pri Ersi navajajo, da naj bi set

alkalnih baterij zdržal eno uro dela, kar

nekako drži, je pa precej odvisno, koliko

se vam da mu-

čiti baterije,

preden jih za-

brišete stran,

hočem reči re-

ciklirate.  Čep-

rav so naredili

vse, da bi opti-

mizirali pora-

bo spajkalnika

in čeprav gre-

lec deluje sa-

mo, ko je tip-

ka pritisnjena,

poteče ura kot

bi mignil in to

je tudi največ-

ja slabost spaj-

kalnika, torej baterije.

Ni ravno prijetno, če ravno na terenu

ugotovite, da so baterije fuč, rezervnih

pa verjetno nimate vedno v žepu. Poleg

tega človek kar ne ve, kaj bi uporabil.

Alkalne baterije so drage, vendar imajo

daleč najvišjo kapaciteto, ne prenesejo

pa visokih tokov praznjenja, kar spajkal-

nik nedvomno je. Kratkoročno bi se v

spajkalniku še najlepše obnesle Ni-Mh

celice, a te se hitro same praznijo, tako da

bi morali imeti spajkalnik praktično stal-

no na dopolnjevanju in to je tudi druga

zamera - ni konektorja, preko katerega bi

priklopili polnilec ali vsaj usmernik, ki bi

namesto baterij grel konico, ko je elektri-

ka dostopna. Sam že dolga leta uporab-

ljam plinski spajkalnik za vsa dela na

terenu in bi težko našel aplikacijo, kjer bi

se ta električni malček bolje obnesel,

čeprav deluje lepo. Zdi se optimalna izbi-

ra za:

ljudi, ki redko ali skoraj nikoli ne upo-

rabljajo spajkalnika 

okolja, kjer je dostopnost spajkalnika

nujna, vendar redka. 

Z dobrimi alkalnimi baterijami je

lahko nekaj let v stanju pripravljenos-

ti. Dober primer bi bil kak vojaški

komplet, namenjen vezistom na

terenu ali kaj podobnega

okolja, kjer je uporaba odprtega ognja

prepovedana

aplikacije, ki ne dovoljujejo skladišče-

nja vnetljivih materialov, kot je recimo

plin za spajkalnik

ljudi, ki dajo veliko na "cool factor"

novoletno darilo ;o) A
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SISTEMI ZA NADZOR KAKOVOSTI - Zagotavljanje varnosti prenosnih naprav

Vedno strožje zahteve po 
zagotavljanju varnosti

Pri zagotavljanju varnosti tako na delovnem mestu kot tudi ostalih okoljih, kjer uporabljamo
nizkonapetostne električne instalacije za napajanje delovne opreme (gospodinjstvo, delavnice,
servisi aparatov in naprav, gradbišča,..) ne moremo mimo dejstva, da so v največji meri uporabl-
jani ročni in prenosni električni aparati, naprave in orodja.  Prav zanje pa v Sloveniji nimamo
posebej določenih predpisov, ki bi zagotavljali periodična preverjanja s pregledi in meritvami,

kot je to predpisano drugod v Evropi. 

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

električne opreme strojev, stikalnih blokov, aparatov in naprav

Ob vse večjih zahtevah trga po zagotav-

ljanju varnosti je potrebno redno in do-

sledno preverjanje vseh elementov elek-

trične opreme - tako električnih instala-

cij v objektih, fiksno priključenih strojev,

stikalnih blokov in naprav kot tudi pre-

nosnih aparatov. Pri zagotavljanju varno-

sti prenosnih aparatov se v Sloveniji ori-

entiramo po standardu SIST EN60335-1

ob tipskih in kosovnih preiskusih pred-

vsem gospodinjskih aparatov ter dodatki

SIST EN60335-2 s specifičnimi zahteva-

mi za vsako vrsto aparatov posebej. Prav

tako se lahko obrnemo na standard, po

katerem je bila zagotovljena varnost do-

ločenega aparata ob proizvodnji: 

IEC60745 - mednarodni standard za roč-

na orodja,

IEC61029 - mednarodni standard za pre-

nosna ročna orodja,

EN50144-1, 2 - evropski standard za roč-

na orodja z vgrajenim motorjem, 

VDE702 T1 - nemški standard za ponov-

ne periodične teste na električnih apara-

tih in napravah. Da ob vsem naboru raz-

ličnih zahtev in standardov še vedno naj-

demo skupni imenovalec, povzamemo

vse zahteve po zagotavljanju varnosti. Po

analizi vseh zbranih podatkov lahko ugo-

tovimo, da varnost keteregakoli aparata

ali naprave  zagotovimo z meritvami spo-

daj opisanih električnih parametrov.

Izmerjene vrednosti morajo biti znotraj

predpisanih limit in  hranjene v internih

poročilih o periodičnih ter poservisnih

meritvah. 
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3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
PRENOSNIH APARATOV 

Katere meritve so še posebej
pomembne za zagotavljanje 
varnosti prenosnih aparatov?

Na prenosnih aparatih in napravah je potrebno

preveriti osnovno zaščito pred udarom elek-

trične napetosti s testom kontinuitete povezav

med izpostavljenimi prevodnimi deli ter presku-

som izolacijske upornosti. Teste izvajamo peri-

odično, izolacijska upornost pa ne sme upasti

pod 2Mohma za osnovno izolacijo, 5Mohmov za

dodatno izolacijo in 7Mohmov za ojačano izo-

lacijo. 

V primeru, da ne dosegamo dovolj visoke izo-

lacijske upornosti (npr. grela v vodi), moramo

izvesti preskus nadomestnega uhajavega toka z

meritvijo med faznim in ničelnim vodnikom

proti zaščitnem vodniku oziroma ohišju z na-

petostjo 40V. Rezultat uhajavega toka  moramo

preračunati na nazivno obratovalno napetost

aparata. Rezultat se bo razlikoval od  preskusa

diferenčnih uhajavih tokov (meritev uhajavega

toka pod obratovanjem) zaradi same metode iz-

vajanja meritve. Diferenčni uhajavi tok je izraču-

nana izguba toka med tokom v faznem in tokom

v ničelnem vodniku in je tresnični tok, ki v pri-

meru okvare aparata odteka v zemljo. Preskus

uhajavega toka ob dotiku pa je izmerjeni tok, ki

bi tekel ob dotiku uporabnika - upošteva se

upornost modela telesa 2kOhma. 

Preskus dielektrične trdnosti izvajamo po vsa-

kem servisnem posegu, zamenjavi navitja mo-

torja, zamenjavi grel in podobnih električnih de-

lih. 

Na priključku aparata izvajamo tudi preskus pre-

ostale napetosti. Na  aparatih ali napravah izvaja-

mo teste pri vseh različnih položajih preklop-

nikov in programatorja.

Meritve za zagotavljanje varnosti izberemo po

vrsti - tipu prenosnega aparata, načinu njegove

uporabe (z vgrajenim motorjem, za uporabo z

vodo, uporaba z greli različnih moči, aparate za

medicino) ter zaščitnem razredu glede na izved-

bo izolacije.

Celovita podpora v instrumentu 
MULTISERVICER  

Novi tester za zagotavljanje varnosti je posebej

prilagojen meritvam na prenosnih aparatih in

napravah. Z vgrajeno aktivno vtičnico na omre-

žni napetosti 230V nudi enostavno testiranje

aparatov med obratovanjem. Vgrajena pasivna

vtičnica ter enota za priklop zunanjih vezi pa

nudi praktično rešitev za vse ostale varnostne

teste na aparatih brez dodatnih pripomočkov in

prevezav. 

Instrument je vgrajen v robustnem ohišju z gu-

mijastimi oprijemi proti drsenju in visoko IP za-

ščito proti vodi in prahu. S tem je instrument

prilagojen načinom dela tako na servisih in labo-

ratorijih kot tudi na terenu. 

Z omogočenim preglednim in enostavnim roko-

vanjem, prilagojenem izhodu za priklop prak-

tičnih merilnih vezi ter  združitvijo nabora vseh

vrst varnostnih testov v zaščitenem prenosnem

kovčku omogoča Multiservicer optimalno reši-

tev za zagotavljanje potrebne kontrole varnosti

pred vsako uporabo, po posegu ali servisiranju. 

Izvedene meritve lahko shranimo v spomin in

prenesemo v računalnik. Računalniški program

omogoča ureditev rezultatov v obliko poročil, ki

si jih je mogoče poljubno oblikovati. Na ta način

je mogoče vsako napravo, stroj ali prenosni apa-

rat po izvedenih testih opremiti s potrebno evi-

denco. Naše delo bo tako pridobilo na vrednos-

ti, sledljivost izvajanih ukrepov pa bo pripomog-

la k izboljšanju varnostnih ukrepov. 

Zahteve standardov za zagotavljanje

varnosti lahko združimo v naslednje

podskupine potrebnih preskusov:

zagotavljanje izenačitve poten-

cialov s testom povezav izpostavl-

jenih prevodnih delov z zaščitnim

vodnikom  

zagotavljanje izolacijske upornosti

s pregradami, odmiki in izolacijski-

mi materiali ločenih delov pod

napetostjo

zagotavljanje izolacijske sposob-

nosti materialov in odmik delov

pod napetostjo proti ohišju s

preskusom dielektrične trdnosti

preprečevanje uhajavih tokov med

vodniki pod napetostjo proti

zunanjim prevodnim delom oziro-

ma proti zaščitnem vodniku

znižanje preostale napetosti po izk-

lopu v predpisanem času

izvedba funkcionalnega testa - kon-

trola porabe

** Preskus majhnih prehodnih upor-
nosti - z generatorjem AC/5o Hz
napetosti U < 12 V in  tokom I>10 A

oziroma >200mA na vgrajeni vtič-

nici med PE priključkom in meril-

no tipalko do zunanjih kovinskih

delov

z vgrajenim časovnikom in prika-

zom rezultata v Ohmih ali Voltih

(padec napetosti, preračunan na

tok 10A).

**Preskus izolacijske upornosti
s preskuševalno napetostjo 500 V

DC od 0 do 500 Mohm na vgrajeni

pasivni vtičnici med vodniki pod

napetostjo proti ohišju

**Preskus dielektrične trdnosti
z merilno napetostjo 1000V moči

500VA, in 2500V moči 250 VA,

izvor AC 50 Hz

z zvočnim in svetlobnim opozoril-

nim indikatorjem prekoračene nas-

tavljene maksimalne vrednosti sku-

pnega toka ali komponent 

z vgrajenim časovnikom

**Preskus porabe - funkcionalni test
z merilnikom toka porabe do 16 

**Preskus diferenčnih uhajavih tokov
z meritvijo uhajavega toka pod ob-

ratovanjem

** Preskus uhajavih tokov ob dotiku
z meritvijo z zunanjo tipalko za do-

tik na ohišje

** Preskus nadomestnega uhaja-
vega toka
z meritvijo na pasivni vtičnici z na-

petostjo 40V in preračunom uhaja-

vega toka na 230V.

A
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SISTEMI ZA NADZOR KAKOVOSTI - Neuro Inspector 1.11 - Sistem za avtomatsko optično kontrolo

Neuro Inspector 1.11
Nova različica programskega paketa za gradnjo 

sistemov za avtomatsko optično kontrolo

V dnevih izida revije izhaja tudi zadnja letošnja
različica programskega okolja Neuro Inspector, verzi-
ja 1.11. Različica prinaša novosti na področju že
obstoječih in novih operatorjev za kvantizacijo
slikovnih lastnosti, v podopori digitalizatorjem slik,
na področju razpoznavnih modelov in neposredni

podpori za VBA.

Avtor: dr. Francelj Trdič, FDS Research, Computer Vision Group

Digitalizatorji in zajem slik
Dograjena je podpora za digitalne

kamere, ki temeljijo na vodilu IEEE1394

(FireWire), s čimer se je izjemno poveča-

la paleta strojne opreme, ki jo podpira

Neuro Inspector.  

Neuro Inspector vsebuje sedaj tudi lastni

gonilnik za večino digitalnih vmesnikov,

združljivih s standardom IEEE1394. V

programsko okolje je dograjena  podpo-

ra za kamere, ki z računalniško enoto ko-

municirajo preko USB vodila in so name-

njene predvsem za manj zahtevne ter s

tem cenejše aplikacije. Dograjena je pod-

pora za nov digitalizator slike PCI1409

proizvajalca National Instruments. Do-

dan je nov gonilnik za PCMCIA digitali-

zatorje, ki so združljivi z MRT Profesional

Video Port, kar je zlasti uporabno pri gra-

dnji aplikacij na prenosnih računalnikih

z analognimi kamerami.

Ena od novosti, vezanih na zajem slik, so

nastavitveni profili. Nastavitve digitaliza-

torja slike lahko shranimo v poljubni

"grab" profil, nakar v časovnem diagramu

kličemo le željeni profil. Funkcija je

uporabna predvsem pri zahtevnejših

aplikacijah, kjer moramo delovanje digi-

talizatorja slike ali kamere spreminjati ali

prenastavljati znotraj samega kontrolne-

ga cikla, naprimer sprememba ločljivosti

ali nastavitev kamer ali drugih sistem-

skih parametrov, ki so vezani neposred-

no na strojno opremo.

Operatorji
Znatno je razširjeno število operatorjev

za vse vrste gradnikov, vključno s pri-

padajočimi nastavitvenimi parametri.

Naprimer, za detekcijo in analizo okrog-

lih izdelkov ni več potrebno uporabljati

zahtevnih radialnih operatorjev, temveč

obstajajo bližnjice za to  neporedno zno-

traj pravokotnih oken. Na podoben na-

čin lahko zelo hitro merimo kote, kar je

bilo potrebno do sedaj delati v dveh ko-

rakih.

Integrirane so nove bližnjice s prednas-

tavljenimi parametri za izbiro in pred-

nastavitev najpogosteje uporabljenih

operatorjev. Dodane so "repeat" operaci-

je, ki omogočajo zelo hitro postavljanje

aplikacij z večjim številom istih kontrol-

nih parametrov na različnih mestih,

naprimer kontrola nogic integriranega

vezja.

Za vse operatorje so izboljšani algoritmi

za adaptivno določanje pragovnih nivo-

jev, kar se kot rezultat odraža v izboljšani

natančnosti. Pod optimalnimi svetlobni-

mi pogoji na preizkušancu je moč doseči

izjemno ločljivost 0.02 pix in manj (beri

dve stotinki slikovnega piksla).

V skupini modelov za vrednotenje povr-

šinskih napak so dodani novi algoritmi

tako za skupino pravokotnih oken kakor

radialnih mask. Detekcijske cone so sedaj

plavajoče znotraj posazemnih gradnikov,

kar pomeni, da bo program na osnovi

kriterijev sam določil območja seg-

mentacij, ki še pripadajo dani ravnini, in

znotraj te ravnine vršil vrednotenje

površinskih napak.

Znotraj večine modelov je bilo narejene-

ga veliko tudi na pospeševanju hitrosti

procesiranja in obdelave podatkov.

Primer: Neuro Inspector lahko sedaj

zajema in obdeluje 50 tablet aspirina na

sekundo, ali drugače povedano, vrši

zajem in procesiranje slike v popolnoma

realnem času, na le malo hitrejši in

povsem standardni računalniški enoti

(demostracija je tekla na letošnjem sej-

mu elektronike v Ljubljani).

Modeli
Neuro Inspector prinaša največ novosti

na področju razpoznavnih modelov.

Integriran je "template matching", na-

menjen medsebojni primerjavi izdelkov

s postopki učenja. Model podpira "Self

target finding" metodo, kar pomeni, da

išče ciljni objekt s postopki primerjav in

ne s postopki geometrijskega ali drugega

parametričnega opisa objekta. Na zelo

enostaven način ga lahko učimo in

spreminjamo referenčni objekt. Primer:

v referenčni slikovni pomnilnik naloži-

mo sliko ustreznega objekta, ter defini-

ramo območja zanimanj. Program bo na

osnovi referenčne in trenutne slike vršil

generiranje parametrov podobnosti, za

katere v aplikaciji podajamo le mejne ali

sprejemljive vrednosti.

Vgrajen je OCR, ki podpira razpoznavan-
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je do 256 različnih črk ali različnih

znakov. Vgrajeni OCR ni namenjen pro-

cesiranju dokumentov, temveč industrij-

skim "vision" aplikacijam.  OCR temelji

na samoučilni metodi. Lahko ga učimo

znak po znak ali pa v celoti. Postopek

učenja je preprost, definiramo območje

znakov, program izvede vrednotenje,

nakar za dane rezultate podamo refer-

enčne črke ali znake. 

Vgrajena sta dva dodatna modela za

razpoznavanje praškaštih struktur. Prvi

(Powder) je bolj natančen in zato počas-

nejši. Namenjen je razpoznavanju in

vrednotenju praškastih struktur, kar je

uporabno predvsem v kristalizacijskih

procesih oziroma vseh tistih procesih,

kjer imamo opravka s problemom

velikosti in oblik delcev. Model ima

zmožnost pravilnega ali optimalnega

razpoznavanja tudi pri sorazmerno veliki

stopnji prekrivanja.

Drugi model (FastPowder) je namenjen

razpoznavanju ravno tako praškastih

struktur, vendar pa ne upošteva prekri-

vanja zaradi česar deluje mnogo hitreje.

Tudi ta model se lahko pod optimalnimi

pogoji približa procesiranju in analizi

slike v realnem času. Vgrajen je model za

razpoznavanje in kvantizacijo nitkastih

struktur (Fibre model). Gre za izjemno

kompleksen programsko matematični

model, ki je prvenstveno namenjen vred-

notenju debelih in dolžin v vseh tistih

procesih, kjer je produkt sestavljen iz

vlaken in jih je v procesu nastajanja pro-

dukta potrebno kontrolirati.

Script in VBA
Razširjen je nabor izrazov za pisanje

skripta. Za tiste, katerih želje so unikatna

specifika je integrirana vsa podpora za

VBA (Visual Basic for Applications). Ta-

ko lahko znotraj okolja Neuro Inspector

napišemo lastne procedure ter postavi-

mo lastne prikazne zaslone, ali kličemo

druge aplikacije. 

Pomembna postavka je, da se ne ukvarja-

mo s pisanjem kode za procesiranje in za-

jem slik, temveč le s tistim delom, ki je

popolnoma specifičen za dano aplikaci-

jo. V Neuro Inspector je vgrajena obse-

žna zbirka funkcij, ki jih je moč zelo

enostavno klicati iz VBAja, vključno s

pripadajočimo "help" menuji.

Drugo
Več novitet je moč najti tudi znotraj

časovnega diagrama.  Skoraj vsako oprav-

ilo je moč kontrolirati z novimi dodatni-

mi parametri, vezanimi predvsem na

pogoje, ki določajo obnašanje časovnega

diagrama. Primer: med drugim je

dodano kontrolno opravilo, preko

katerega lahko realiziramo vse funkcije

pogojnih skokov in zank v odvisnosti od

detektiranih vrednosti ali vhodno/izhod-

nih enot.

Dograjen je nabor menujev in para-

metrov za generiranje baz zgodovine.

Omogočeno je konfiguriranje zbirke po-

ljubnih merjenih in računanih para-

metrov, ki dobijo status kot izvozni para-

metri in se ob definiranem koraku v

ciklu samodejno shranjujejo z podatkov-

no zgodovino.

Dodelane so "AppBackup" funkcije.

Omogočajo učinkovito arhiviranje apli-

kacije iz procesa in enostavno restavraci-

jo oziroma simulacijo procesa na raču-

nalniku v pisarni ali okolju, kjer nimamo

tiste strojne opreme na katero se

aplikacija navezuje. A
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Avtor: Andrej Maselj, Siemens A&D AS

Mini napajalniki za uporabo v industriji in
stanovanjskih objektih 

Novi "Sitop power 0.5A" napajalnik iz Siemens
Automation and Drives (A&D) je načrtovan z min-
imalno širino - samo 22.5 milimetrov. Namenjen
je za vse standardne vhodne napetosti od 30 do
264V, pri čemer oskrbuje 24VDC na izhodnih spo-
nkah. Delovno temperaturno območje od -20 do
+70°C dovoljuje delovanje v izjemnih pogojih. Mi-
ni napajalnik za izmenično vhodno napetost tehta
samo 110 gramov in je zmožen oskrbovati porab-
nike z 0,5A, napajalnik za enosmerno vhodno
napetost s težo 140 gramov oskrbuje 0,375A. 

Nov Sitop napajalnik, opremljen z elektronsko  kratko-

stično zaščito in klasificiran v B-razredu elektromag-

netnih motenj, je uporaben v industrijskem okolju kot

tudi v poslovnih in domačih stavbnih objektih. Majh-

na izvedba v obliki standardnega časovnega releja pri-

hrani prostor v omari. Napravo je zlahka pričvrstiti na DIN letev.

SITOP power - Standard tudi za majhne 
energijske potrebe

V programu "SITOP power" se z nastopom novega napajalnika

odpira novo področje v okviru napajalnikov enosmerne nape-

tosti. Zaradi izjemnih prednosti pred nestabiliziranimi enos-

mernimi omrežji in z novimi tržnimi zahtevami je Siemens

ponudil nov napajalnik na področju SITOP. Do sedaj so pro-

dukti SITOP pokrivali področje od 2 do 40A. Z novim produk-

tom pa je pokrito tudi področje do 0,5A, s čemer napajalnik

odlično ustreza potrebam po tokovno nizko-zmogljivih in cen-

ovno ugodnih aplikacijah. 

Za boljšo prilagodljivost vhodni napetosti
Ne brez razloga je novi mini napajalnik širok 22,5 mm. Standar-

dno ohišje je znano že pri časovnih in zaščitnih relejih. Široko-

pasovni obseg vhodne napetosti omogoča priklop izmenične

napetosti od 30 do 264VAC in enosmerne vhodne napetosti od

30 do 264VDC. S tem je isti napajalnik prilagodljiv na razne

vhodne napetosti. Slednje pomeni konec stroškov za različne iz-

vedbe napajalne napetosti in posledično manjše zaloge na skla-

dišču.     

Univerzalna uporaba
Z izjemno širokim obsegom vhodne napetosti je napajalnik

uporaben na vseh svetovnih  nizkonapetostnih omrežij. Ker je

klasificiran v B razred izvorov radijskih motenj, je uporaben ne

samo v industriji, ampak tudi v stanovanjskih objektih. S tem-

peraturnim področjem oskrbe konstantne 24VDC od -20 do

+70°C je mogoče nov napajalnik montirati zunaj ali znotraj

objektov. Pri trendu decentralizacije na področju industrijske

avtomatizacije je mini napajalnik vsekakor bistvena pridobitev. 

Mesto v vsaki reži
S svojo težo 110/140g najde nov napajalnik mesto v vsaki omari,

ki ima standardno 35mm DIN montažno letev. Hitra montaža,

enostaven priklop in zaprto ohišje privarčujejo prostor ter

zmanjšajo vzdrževalne stroške. 

Več informacij najdete na spletni strani: 

http://www.ad.siemens.de/sitop

Tehnični podatki AC izvedba DC izvedba
Vhodna napetost izmenična enofaz. enosmerna
Nazivna vrednost 120-230 VAC 48-220 VDC

Delovno območje 93 – 264 VAC 30 – 264 VDC (30
– 187 VAC)

Dovoljen izpad vhodne
nap. pri Inaz

>10 ms pri
Uvh=230 VAC

>10 ms pri
Uvh=220 VDC

Vhodna frekvenca
Nazivna vrednost 50/60 Hz -
Delovno območje 47-63 Hz -
Vhodni tok
Nazivna vrednost 0,22 – 0,13 A 0,3 – 0,07 A
Vklopni tok (+25oC) 1,1 A s 1,2 A s
Zaščita vgrajena
Izhodna napetost stabilizirana, potencialno ločena
Nazivna vrednost 24 VDC
Toleranca +- 2 %
Vklopne konice < 250 mVss
Izhodni tok
Nazivna vrednost 0,5 A 0,375 A
Delovno območje 0 – 0,5 A 0 – 0,375 A
Kratkostična zaščita vgrajena
Ostalo
Ohišje IP 20 (VDE 0470 T1)
Potencilna ločitev SELV (EN 60950)
Certifikati CE, UL (UL508)/cUL
EM oddane motnje EN 50081-1, razred B (EN 55022)
EM občutljivost EN 50081-2
Temp. delovno območje -20 - +70 oC
Temp. skladišč. območje -40 - +85 oC
Vhodne sponke 0,14 – 1,5 mm
Izhodne sponke L+ 1 x 0,14 – 1,5 mm
Izhodne sponke M 2 x 0,14 – 1,5 mm
Dimenzije 22,5 x 80 x 91 mm

2

2

2

2 2
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV - XI/ON - Nova generacija I/O modulov

Informacije: Synatec d.o.o., Idrija

XI/ON
Nova generacija I/O modulov za

avtomatizacijo v industriji

hodno-izhodni moduli XI/ON temeljijo na modularnem, odprtem kon-
ceptu. S pomočjo različnih vmesnikov za podatkovna vodila lahko sis-
tem XI/ON izmenjuje podatke s standardiziranimi industrijskimi komu-

nikacijskimi vodili kot so naprimer Profibus DP, CANopen, DeviceNet in
Interbus.. Priključi se ga lahko na različne krmilne sisteme svetovno znanih
proizvajalcev.  

V

XI/ON KONCEPT
Sistem XI/ON je popolnoma modularen

in je sestavljen iz vmesnika, blokovnih

modulov in tankih modulov. Vsi ti eleme-

nti združujejo veliko prednosti, ki skupaj

predstavljajo povsem novo kvaliteto na

področju vhodno-izhodnih sponk. 

Modularne vhodno-izhodne enote je mo-

goče sestaviti v poljubne konfiguracije.

Vsak blok vhodno-izhodnih modulov se

imenuje postaja. Postaje v sistemu XI/ON

ne izvajajo programa, ampak skrbijo sa-

mo za zajem podatkov s senzorjev ali za

posredovanje podatkov na aktua-

torje. S povezavo več postaj XI/ON

na centralni PLC je mogoče zgra-

diti distribuiran krmilni sistem.

Kot PLC je mogoče uporabiti vsak

krmilnik, ki lahko nadzira izbrano

podatkovno vodilo.

Ožičenje in komunikacije so izve-

dene modularno in se povsem pri-

lagodijo aplikaciji. S sistemom

XI/ON so vhodno izhodne enote

postale pametne in povezljive,

poleg tega pa so enostavno zamen-

ljive. Prednosti, ki jih ima XI/ON pri vgra-

dnji in vzdrževanju, samo še dopolnjuje-

jo kvalitete, ki jih združuje elektronika.

Končni rezultat je sistem, ki je modu-

laren, enostaven za rokovanje in ga je

možno uporabiti tudi v decentraliziranih

aplikacijah. 

Vmesnik
Vmesnik je ključni element za povezavo

podatkovnega vodila in vhodno izhod-

nih modulov. Upravlja in posreduje vse

procesne podatke, poleg tega pa

pripravlja diagnostične podatke za nad-

zorni kontrolni sistem in za diagnostični

programski paket I/O Assistent. Različni

vmesniki omogočajo priključitev na

različna standardna komunikacijska

vodila, kot so Profibus DP, CANopen,

DeviceNet, Interbus, v prihodnosti pa

tudi na Ethernet.

Slika 1: Slika 1: XI/ON postaje povezane na
en centralni krmilnik

Slika 2: Sistem XI/ON
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Elektronski moduli
Elektronski moduli obvladujejo vhod-

no/izhodne funkcije in komunicirajo z

vmesnikom po internem vodilu. To jim

omogoča, da so neodvisni od vodila, ki

povezuje posamezne postaje s krmil-

nikom. Elektronske module se enostavno

namesti v osnovni modul in že opravljajo

svojo funkcijo. Module se lahko zamenju-

je tudi ko sistem deluje

("hot swapping"). Med

zamenjavo ostali mo-

duli opravljajo svojo

funkcijo. Kodiranje os-

novnih in elektronskih

modulov preprečuje

vstavljanje napačnih

modulov na napačno

mesto.

Elektronski moduli so

na voljo z velikim na-

borom funkcij: digital-

ni vhodi (24 V DC, 230

V AC) in izhodi (tranzistorski, relejski),

analogni vhodi in izhodi in drugi

"tehnološki" moduli (komunikacije, štev-

ci, itd). 

Elektronski moduli se delijo na tanke

(slika 4) in blok module (slika 5). Tanki

moduli so lahko 1, 2 ali 4 kanalni. Število

kanalov v enem modulu je predvsem

odvisno od tega, koliko prostora je

potrebno za realizacijo enega vhodnega

ali izhodnega kanala. V sistem XI/ON so

vključeni tudi 16 ali 32 kanalni bloki, ki

zasedajo prostor 8 tankih modulov. Ti

moduli omogočajo izgradnjo kompakt-

nih in cenovno ugodnih postaj.

S takim pristopom pri gradnji distribui-

ranih sistemov se lahko v projekte vključi

natančno toliko vhodno-izhodnih kana-

lov, kot jih je potrebnih. XI/ON postajo je

mogoče tudi enostavno nadgraditi oz.

prilagodi spremenjeni situaciji.

Osnovni moduli
Osnovni moduli ne vsebujejo elektron-

ike in so namenjeni povezavi senzorjev

in aktuatorjev - s pomočjo žic - v sistem.

Konstruirani so modularno in nudijo

veliko zanesljivost, ki jo pričakovana pri

sodobnih sistemih. XI/ON moduli so

zaradi zanesljive priključitve žic na voljo

tako z zaključki z vijačnim kontaktom,

kot tudi z zaključki z napeto vzmetjo.

Slika 3: Vmesnik za Profibus DP

Slika 4a in b: Tanki modul

Slika 5: Blok modul

Slika 6: Napajalni moduli
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Slika 7: Zaključki

Zaključni elementi so barvno kodirani

(sliki 8a in b) zaradi nedvoumne identi-

fikacije napetostnega nivoja in zaradi

boljše preglednosti.

Napajalni moduli
Napajalni moduli (slika 6) so namenjeni

za oskrbo vhodno izhodnih modulov in

vmesnikov z vsemi potrebnimi napetost-

mi. Z njihovo pomočjo se lahko v okviru

postaje posameznim skupinam vhodno-

izhodnih modulov zagotovi ločeno napa-

janje. V okviru ene postaje je lahko del

modulov napajan z 24V DC, drugi del pa

z 230V AC. 

En program za
vse : "I/O
Assistant"

I/O Assistant je

univerzalno vizual-

no orodje, ki inter-

aktivno podpira

celoten proces pla-

niranja in uporabe

XI/ON sistema. 

Bolj natančno bo

predstavljen v nas-

lednji številki. 

Dobre lastnosti
Sistem XI/ON ima

predvsem nasled-

nje dobre lastnosti:

projektiran je z

veliko pozornosti

in znanja,

je zelo fleksibi-

len sistem za razli-

čne namene,

uporaben je v

širokem območju

strojev in naprav z različnimi pove-

zovalnimi vodili,

je enostaven za načrtovanje, name-

stitev in vzdrževanje,

podprt je z

odličnim program-

om "I/O Assistant",

je enostaven za

testiranje,

spada v ugoden

cenovni razred,

v bodoče bo XI/

/ON eden od sesta-

vnih delov novega

krmilnega sistema

firme Moeller: 

Xtra Combination

System.

Slika 8a in b: Barvno kodiranje

Slika 9: I/O Assistant

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

A
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AVTOMATIZACIJA - Programiranje robotskih sistemov

Off-line programiranje s prog-
ramsko opremo RobotStudio
Avtor: Matjaž Zupan, Špica International d.o.o., Ljubljana

Off-line programiranje izgleda skoraj tako, kot da bi imeli robo-
ta v svojem računalniku. Je najlažji način za povečanje donos-
nosti investicije v robotsko celico ali robotski sistem. ABB orodje
za simulacijo in off-line programiranje, RobotStudio, omogoča,
da lahko napišete program v svoji pisarni na osebnem računal-

niku, brez zaustavitve proizvodnje. Omogoča predpripravo robotskih pro-
gramov vnaprej in vam na ta način povečuje produktivnost.

Vse operacije, ki jih lahko izvedete nepo-

sredno na samem robotu v proizvodnji,

lahko sedaj naredite posredno z off-line

programiranjem. RobotStudio je prva

programska oprema, ki omogoča simu-

lacijo in pravo off-line programiranje

robotskih sistemov na standardnem ose-

bnem računalniku. RobotStudio ima na

podlagi replike - dvojnika realnega robot-

skega krmilnika sposobnost generirati

enake programe kot realni krmilnik. Na-

videzni krmilnik uporablja enako prog-

ramsko opremo kot realni krmilnik in je

sposoben generirati izvršljive (exe) dato-

teke v namenskem programskem jeziku

RAPID. Ta uporabniška kvaliteta koncep-

ta navideznega krmilnika postavlja ABB

na mesto edinega dobavitelja program-

ske opreme pravega off-line programi-

ranja. 

Največja prednost tega orodja je znižanje

stopnje tveganja pri uvajanju novih ro-

botskih rešitev še preden je sistem spu-

ščen v pogon in/ali preden so izvedene

nove investicije v robotski sistem. Tudi v

primeru, ko oprema fizično še ni postavl-

jena v delovno okolje, lahko sistem obli-

kujemo in mu določimo parametre, kar

nam skrajša čas od montaže do spustitve

v pogon. Brez zaustavitve proizvodnje

lahko povečamo fleksibilnost le-te s pre-

izkušanjem novih idej in načinov delova-

nja, s spremembami ali z optimizacijo ro-

botskih celic.

Povečanje donosnosti investicij
Stroškovno učinkovito off-line programi-

ranje je najboljši način, da povečamo do-

nosnost investicije v robotski sistem. Ro-

botStudio znižuje stroške skozi življenj-

sko dobo sistema na način znižanja tveg-

anja pri planiranju, še preden je sistem

vzpostavljen. Skrajša čas montaže in pri-

lagajanja podsklopov z vnaprejšnjim tes-

tiranjem, kot tudi skrajša čas samega

šolanja, saj so lahko operaterji in progra-

merji poučeni o delovanju še pred zago-

nom robotske celice. Omogoča osveževa-

nje datotek v robotskem krmilniku, kate-

re nadgrajujemo oz. spreminjamo, kar iz

pisarne v kateri delamo.

Programer preizkuša posamezne možno-

sti ter spreminja parametre delovanja ro-

botske celice na digitalni robotski celici,

z uporabo RobotStudia prihrani veliko

inženirskega časa, delo pa postane eno-

stavnejše. Prihranki časa pri off-line pro-

gramiranju se pojavijo v primerih dotika

robota z okolico, premikih obdelovan-

cev, zrcaljenju robotskih trajektorij (upo-

raba simetrije že izdelane trajektorije;

programer določi krivuljo in jo nato pre-

zrcali, da sestavi celotno pot).

G. Torsten Werner, ki je zaposlen kot pro-

gramer pri švedskem podjetju Comtri,

pravi, da prihrani polovico časa pri pro-

gramiranju odkar uporablja RobotStu-

dio. Comtri je podjetje, ki izdeluje opre-

mo za notranja strelišča za švedsko poli-

cijo in ministrstvo za obrambo ter podje-

tja za varovanje oseb in premoženja.

S pomočjo nove programske opreme

lahko opravi posege, ki jih pred tem ni

mogel, saj bi z on-line programiranjem

porabil preveč časa. Eden izmed takih je

npr. jedkanje prelomnih linij oz. zarez na

Slika 1:.RobotStudio studio omogoča simulacijo in off-line programiranje robotskih sistemov.
Programski paket se ima največjo instalirano bazo robotskega simulacijskega programa na
tržišču.

Slika 2: Uporaba RobotStudia skrajša čas
nadgrajevanja robotskega sistema in olajša
delo programerjem
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površini gumijastih materialov. Gumija-

sta podlaga je lovilec izstreljenih krogel,

to je površina v katero prodre krogla. Za

notranje strelišče velikega obsega je izde-

lava takšnih polizdelkov dolgotrajen

postopek, ki lahko traja več tednov. Od

tega pa delo z robotom obsega več kot

polovico časa. Če bi bil robot namenjen

še drugim opravilom, bi zato porabili ve-

liko časa. "Lani sem prebedel veliko noči

z robotom na liniji", nadaljuje Torsten,

”letos pa mi RobotStudio omogoča pro-

gramiranje kar doma v delovni sobi.”

Sedaj mora v robota, ne pa v programi-

ranje, za kar je poskrbel Robot Studio,

vložiti precej več časa, saj je le ta namen-

jen tudi varjenju in rezanju drugih obde-

lovancev npr.: neprebojnih vrat.

Doseg v delovnem prostoru
Proizvodna industrija je in bo veliko pri-

dobila s simulacijo robotiziranih linij.

Usodnim in dragim napakam se lahko

izognemo s tem, ko s pomočjo simulacije

preverimo, če robot doseže vse dele

obdelovanca ali želene točke v prostoru,

ki smo jih določili s programom. 

Prav tako lahko določimo trajanje cikla

posamezne operacije. To pomeni zniža-

nje testnih zahtev prototipa in učinkovi-

tejše planiranje proizvodnje. S trodimen-

zionalno vizualizacijo se izognemo tveg-

anju nepredvidenih trkov robota z okoli-

co ali več robotov med seboj, s tem pa

povečamo varnost na najvišjo možno ra-

ven. Programer lahko takšne napake od-

Slika 3: Za doseganje pravega off-line programiranja RobotStudio vsebuje izvorno kodo iz
ABB S4 robotskega krmilnika. Navidezni krmilnik RobotStudia je dvojnik realnega robotskega
krmilnika, ki simulira industrijske robote.
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krije na svojem zaslonu, ne pa šele na li-

niji, ko bi bila škoda že povzročena. 

RobotStudio omogoča vnos CAD dato-

tek, to pa pomeni, da je delo osnovano s

točno določenimi podatki in modeli

obdelovancev. Programer bo s pomočjo

vnešenih datotek lažje kreiral programe,

ob tem pa bodo tudi robotove trajektori-

je točnejše. To pa pomeni v nadaljevanju

večjo in enakomerno kvaliteto izdelkov. 

Ko je robotska

linija v podjetju

Comtri pospeši-

la celotno pro-

izvodnjo, je nji-

hova finančna

direktorica Ka-

rin Sodelberg la-

žje predvidela

stroške nasled-

nje investicije.

"Odkar nam je

RobotStudio po-

sredoval podat-

ke o produkcij-

skem času posa-

meznih kompo-

nent, lahko z ve-

č jo točnost jo

planiramo obširnejše in zahtevnejše pro-

jekte. Program opreme za notranja stre-

lišča je po obsegu štirikrat večji kot

katerikoli, ki smo ga do sedaj izdelovali",

potrjuje Karin.

VBA združljivost
RobotStudio je odprt sistem. Lahko

komunicira z okoljem Microsoft Office

in ga tako naredi še funkcionalnejšega

(npr.: podatke lahko zapišemo v Excel

formatu). Tako kot Office vsebuje Visual

Basic for Aplications (VBA) in s tem

omogoči posameznikom, da si priredijo

funkcionalnost po svojih željah. Pred

kratkim je Microsoft odobril polno API

(Application Programming Interface)

verzijo RobotStudia za prilagoditev pro-

cesnih aplikacij. Na podlagi teh lastnosti

so operaterji in načrtovalci vodenja

proizvodnje bolje opremljeni za spreje-

manje odločitev.

Razširjena funkcionalnost
RobotStudio je izdelan v angleškem in

nemškem jeziku. Lastnost programske

opreme so tudi prilagojene šablone, ki

omogočajo pod-

poro specialnim

procesom, kot

npr.: točkovno

varjenje vijakov

na podlago. Od

visoko kvalitet-

nih CAD model-

ov RobotStudio

podpira t ako

CATIA format,

kot tudi ostale

CAD formate.

Prav tako ima

vgrajen intelige-

nten čarovnik,

ki omogoča pre-

prosto kreiranje

robotskih oro-

dij.

Največja instalirana baza
Vsakemu ABB robotu je ob nakupu do-

dana "mala" verzija programa RobotStu-

dia tako, da ima vsakdo možnost preiz-

kusiti nov način dela z roboti. RobotStu-

dio Lite ima tako največjo instalirano ba-

zo robotskega simulacijskega programa

na tržišču. RobotStudio je zanesljivo in

uspešno programsko orodje, ki omogoča

avtomatizirani in robotizirani industriji

izboljšati in povečati kvaliteto danes in v

prihodnje.

Literatura
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Ohišja za strežnike
Avtor: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Ljubljana

Vgradnja strežniških sistemov v Rittalove serijske omare

vtomatizacija niso le krmilniki, senzorji, aktuatorji in ostala elek-
tronska oprema. Med opremo sodijo tudi ustrezna ohišja, stikalne
omare, razni regali, itd., ki ustrezajo električnim, varnostnim,

mehanskim in drugim predpisom. Poseben problem je vgradnja računalniš-
kih strežnikov, pa naj gre za industrijske strežnike s pripadajočo opremo,
poslovne, ali pa intranet/internet strežnike. Za boljšo informiranost kako
vgraditi strežnike v omare Rittal, vam bomo predstavili podrobnejši opis
dveh tipskih ohišij za vgradnjo strežnikov in navodila za vgradnjo glede na
proizvajalca strežnikov po blagovnih znamkah.

A

Ohišja za strežnike na osnovi FR
okvirja (katalog Rittal Handbuch 30,

stran 754-755)
FlexRack ohišja so namenjena namestit-

vi 19" strežnikov, ki se pritrdijo direktno

med sprednje in zadnje 19" pokončne

profile, ali pa se preprosto položijo na

polico ohišja oziroma na profilirane vo-

dilne letve, ki se namestijo po globini

omare. Na voljo sta vgradni višini ohišij

24U in 42U in globine 900 mm. 

Streha in dno omare sta zasnovana tako,

da omogočata preprost uvod kablov zgo-

raj ali spodaj. Pasivna ventilacija ohišja je

zasnovana tako, da se topli zrak odvaja

preko steklenih sprednjih vrat z venti-

lacijskimi režami ali zadnjimi kovinskimi,

ki so v celoti perforirana. Za odvod tople-

ga zraka iz ohišja je namenjena tudi stre-

ha ohišja, ki ima možnost pritrditve

šestih ventilatorjev, ki se preprosto mon-

tirajo na zato pripravljena montažna me-

sta. Ohišje je na 100 milimetrskem pod-

stavku, kateri ima vgrajena transportna

kolesa z zavorama, po nivoju prilagodlji-

ve noge in izvlačljiva stabilizatorja. Stra-

nici ohišja sta hitro snemljivi in omogo-

čata preko zapirala preprost dostop do

notranjosti tudi s strani. Ohišje ima zapi-

rala z varnostnimi ključavnicami na spre-

dnjih in zadnjih vratih. Varnostni nadzor

dogajanj v ohišju se opcijsko lahko izve-

de s CMC nadzorom, kar pomeni, da

lahko omarico z vsemi delovnimi pogoji,

pristopno kontrolo in nadzorom napaja-

nja nadziramo tudi preko Interneta (glej-

te Avtomatika št. 17).

Ohišja za strežnike na osnovi QR
okvirja (katalog Rittal Handbuch 30,

stran 756-757)
QuickRack ohišja za strežnike s 24U ali

42U višine in 900 mm globine ponujajo,

zaradi prilagodljivosti 19" L profilnih

letev ter modularne zasnove strehe in

dna, široko možnost namestitve in

ožičenja računalniških opreme. 

Mobilni podstavek na kolesih in namesti-

tvene noge omogočajo enostavno premi-

FlexRack omare in pribor
za vgradnjo strežnikov
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kanje in postavitev ohišja v prostoru. Z

izvlečnimi stabilizatorji se pri servisiran-

ju strežnikov dodatno poveča stabilnost

ohišja. Ventilacijska sprednja in zadnja

vrata pospešijo cirkulacijo zraka skozi

ohišje. Ventilacija ohišja se poveča z

vgradnjo modularnih plošč z ventilatorji,

ki se montirajo na streho. V celoti po glo-

bini nastavljiva 19" sprednja in zadnja L

profila omogočata enostavno pritrditev

strežnikov in polic za računalniške kom-

ponente. Varnostne ključavnice na vratih

in stranicah omare onemogočajo nepo-

oblaščenim osebam dostop do opreme.

Z montažo stranskega

kabelskega pokrova je

možno pridobiti dodat-

no potreben prostor za

uvod kablov. Zaradi

modularne konstrukci-

je je možno spajanje

več ohišij po širini.

Pisana paleta dodatkov

kot so vertikalni ali hor-

izontal-

ni orga-

nizator-

ji kab-

lov, 230

V 19"

razdeli-

lne let-

ve, luči,

predali

za tip-

ko v n i -

ce,…

naredi

ohišje prijazno za uporabnika in poveča

estetski izgled. 

QuickRack omare in pribor za vgradnjo strežnikov

Strežniška ohišja za samostojno namestitev ali namestitev v omaro
ISP/ASP Rack Systeme - Omare prilagojene  interent in aplikativnim
servis ponudnikom
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Strežniki Compaq (ProLiant-Server)
Montaža v omare z minimalno globino

900 mm z 19" L-kotnikom pri 742 mm

enakomerni razdalji med sprednjim in

zadnjim 19" profilom. Vgradnja po sredi-

ni s proizvajalčevim priborom (tel. let-

ve).

Strežniki Dell (PowerEdge-Server)
Montaža v omare z minimalno globino

900 mm z 19" L-kotnikom pri 730 mm

enakomerni razdalji med sprednjim in

zadnjim 19" profilom. Vgradnja po sredi-

ni s proizvajalčevim priborom za names-

titev strežnika (teleskopske letve).

Strežniki Fujitsu-Siemens (Primergy-
Server)

Montaža v omare z minimalno globino

900 mm z 19" L-kotnikom pri 725-770

mm enakomerni razdalji med sprednjim

in zadnjim 19" profilom. Vgradnja po sre-

dini z Rittalovim priborom za vrsto mod-

ela "Primergy" (teleskopske letve).

Strežniki Hewlett Packard HP
Montaža glede na posamezne modele v

do 1200 mm globoke omare s posebnim

19" profilom (delno zadostujejo L-kotni-

ki).Informacije dobite na Rittal.

Strežniki IBM
Montaža v omare z globino 1000 mm za

x-Series in Netfinity-Server in do globine

1200 mm za i-Series in p-Series-Server

(prejšnje RS6000 in AS/400). Za vse mod-

ele so potrebni 19" L-kotniki pri 720 mm

enakomerni razdalji med sprednjim in

zadnjim 19" profilom. Vgradnja v sredino

s proizvajalčevimi vgradnimi elementi.

Strežniki SUN (Enterprise-Server)
Praviloma min. 1000 mm globoke omare,

z notranjo razdaljo med 19" kotniki vse

do 454 mm pri nekaterih novih modelih

strežnikov (v nasprotju s 450,1 mm - 19"

norma). Zato naj bodo v primeru nesig-

urnosti uporabljene izključno TS-8

omare. Nekateri modeli potrebujejo

zraven L-kotnikov še dodatne specialne

profile. 

Seveda se praviloma lahko montirajo

strežniki tudi na polico oz. na vodilne-

nosilne profile. Ker so možne izjeme, pri-

poročamo, da se stranka informira o po-

trebni vgradnji globini omare za njen

strežnik pri proizvajalcu. 

Vse informacije lahko dobite na podjetju

Rittal d.o.o., telefon 01/546-63-70, pa

tudi na spletnih straneh: http://www.rit-

tal.si. A

Industrijske komunikacijske mreže
Približevanje industrijskih protokolov k Ethernet TCP/IP
Informacije: mag. Evald Kranjčevič, TEHNA d.o.o.

ransmission Control Protocol (TCP) in Internet Protocol (IP)
bosta za vedno prikovana na poslovnem uporabniškem
nivoju. Vendar na industrijskem nivoju ta povezava ne

zadostuje. V nadaljevanju je prikazano približevanje industrijskih
protokolov k TCP/IP standardu. Kot primer nam služi Allen-
Bradley-eva EtherNet/IP (Industrial Protocol) mreža, vendar je vse
večje število organizacij, ki svoje obstoječe mreže oziroma njihove
application-layer protokole nadgrajujejo na TCP/IP.

T

TCP/IP protokol omogoča komunikacijo

med posameznimi napravami, hkrati pa

še ne zagotavlja učinkovitosti te komu-

nikacije. Kot primer ponazorimo dve

napravi, ki govorita vsaka svoj jezik, ena

npr. razume "angleško", druga "nemško",

rezultat pa je, da takšna komunikacija se-

veda ni uspešna. 

Da bi zagotovili interoperabilnost med

napravami moramo TCP/IP nadgraditi z

nekim skupnim protokolom, v našem

primeru je to CIP (Control and Informa-

tion Protocol). Razlog za to je v tem, ker

so arhitekti TCP/IP protokola delali z

množico različnih application-layer pro-

tokolov; protokol za prenos datotek

(FTP-File Transfer Protocol), e-mail

(SMPT-Simple Mail Transfer Protocol),

World Wide Web (http-Hyper Text Trans-

fer Protocol), itd. Vsi ti protokoli so bili

razviti za uporabo v Internet aplikacijah,

medtem, ko so v industrijskih aplikacijah

zahteve drugačne.

Tako so se razvijalci industrijskih Ether-

net mrež naslonili na obstoječe industrij-

ske mreže. V primeru EtherNet/IP to po-

meni, da gre v bistvu za ControlNet in

DeviceNet protokol na TCP/IP. Obe ome-

njeni mreži uporabljata CIP protokol, ta-

ko da so tudi naprave, ki delujejo na teh

dveh mrežah zelo podobne tem, ki upo-

rabljajo EtherNet/IP mrežo. To pomeni,

da snovalci novih naprav za EtherNet/IP

za osnovo uporabljajo obstoječe Device-

Net in ControlNet naprave.

Tako ima EtherNet/IP naslednje lastnosti:

IEEE 802.3 Physical and Data Link

standard,

Ethernet TCP/IP protocol suite (Tran-

smission Control Protocol/Internet

Protocol), ethernet industrijski stan-

dard,

Control and Information Protocol

(CIP).

Podobno je tudi pri mrežah drugih proiz-

vajalcev, kot sta na primer FF HSE

(FOUNDATION filedbus High Speed

Ethernet) in Modbus TCP/IP.

Dejstvo je, da se število industrijskih

aplikacij, ki uporabljajo TCP/IP protokol

veča in jih bo v prihodnosti še mnogo

več. Pričakuje se namreč, da bo razvoj v

nekaj letih pripeljal do popolne prevlade

industrijskih ethernet standardov nad

ostalimi industrijskimi mrežami.

Je pa res, da imamo sedaj opraviti z zelo

veliko industrijskimi ethernet mrežami,

ki sicer vse za osnovo uporabljajo TCP/IP

protokol, vendar so si med seboj zelo

različne. Zato bi bilo potrebno na tem

področju narediti podobno kot so že

naredili v primeru medmrežja (skupen

HTTP protokol) in čimprej uvesti skupen

industrijski ethernet protokol, s čimer bi

se razvoj etherneta v industrijska okolja

še dodatno razmahnil. A
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Časi so se spremenili.
Mrežna tehnologija tudi.

Avtor: mag. Evald Kranjčevič, TEHNA d.o.o.

o pred kratkim smo takrat, ko smo govorili o mrežah vedno v ospred-
je postavljali njihovo hitrosti. Danes to ni več dovolj. Sedaj aplikaci-
je zahtevajo več - uporabo naprednejših tehnologij, ki pomenijo več-

jo zmogljivost sistema, s tem večjo produktivnost, itd. Da bi lahko sledili
vsem tem spremembam, moramo predvsem poznati in analizirati, kaj se
dogaja z našim industrijskim objektom. To dosežemo tako, da zagotovimo
učinkovito in predvsem enostavno zbiranje in izmenjevanje podatkov med
posameznimi nivoji našega sistema. NetLinx mrežna arhitektura je dober
odgovor na te izzive.

D

NetLinx mreže, kot so Devi-

ceNet, ControlNet in EtherNet-

/IP, uporabljajo t.i. producer-

/consumer protokol. V primer-

javi s starejšimi mrežami s t.i. source/des-

tination modelom komuniciranja, kjer

Master naprava obnavlja podatke o vhod-

no/izhodnih enotah, gre tukaj za izmen-

javo podatkov med posameznimi napra-

vami, glede na trenutne potrebe po neki

informaciji. To pomeni, da določena nap-

rava poišče na pravem mestu tisto infor-

macijo, ki jo v določenem trenutku po-

trebuje. Na ta način je optimizirano delo-

vanje mreže, saj po nepotrebnem ne ob-

remenjujejo komunikacijskih kanalov z

informacijami, ki jih v nekem trenutku

ne potrebujemo. Tudi postavljanje takš-

nih mrež je preprosto, saj lahko vedno

dodajamo nove komponente, ob tem pa

ne vplivamo na delovanje obstoječih.

NetLinx arhitektura konceptualno zdru-

žuje že prej omenjene tri mreže oziroma

tri mrežne nivoje:

EtherNet/IP (control & information

network) - to je odprti industrijski

mrežni standard, ki uporablja

standardni Ethernet fizični

medij. Ta mreža je namenjena

informacijskemu nivoju in

povezovanju le-tega s krmilnim nivo-

jem.

ControlNet (control & automation

network) - omogoča hitro izmenjeva-

nje podatkov med krmilnimi naprava-

mi. ControlNet je posebej primeren

za krmilno-nadzorne sisteme, opera-

torske vmesnike, daljinsko konfiguri-

ranje naprav, itd.

DeviceNet (device network) - to mre-

žo uporabljamo za hiter in učinkovit

dostop do najrazličnejših perifernih

naprav.

Tudi to, kako kombiniramo omenjene

mreže, ne zmanjšuje njihovih zmogljivo-

sti, hkrati pa tudi ne pogojuje dodatnega

programiranja in ustvarjanja "routing" ta-

bel.

EtherNet/IP, ControlNet in DeviceNet so

"odprte" mreže, kar pomeni, da njihova

struktura ne temelji izključno na inte-

graciji Allen-Bradley komponet, temveč

lahko uporabljamo tudi opremo drugih

proizvajalcev. Ravno s tem namenom je

npr. "pokroviteljstvo" nad DeviceNet-om

prevzela ODVA (Open

DeviceNet Vendor Asso-

ciation). A

PPosebna decemberosebna decembersskka ponudba poda ponudba podjejetja Wtja Wonderonder wwararee
- prihr- prihranitanite 30%!e 30%!

Wonderware je za praznični december pripravil tri posebne ponudbe, ki vam

ob nakupu omogočajo prihranek do 30%! Vsi trije programi so t.i. "Boundle"

paketi s po tremi ali več programskimi orodji iz zbirke FactorySuite. Oglejte

si to posebno ponudbo na straneh http://www.wonderware.com/Starter.Ne

pozabite - akcija traje samo do 31.12.2001! Informacije: WW Engineering
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InTouch 7.11

Avtor: mag. Ernest Krajnc, WW Engineering

ntouch, najbolj uporabljan SCADA paket na svetu, prinaša v novi
verziji 7.11 izboljšave predvsem na področju distribuiranega alarmi-
ranja in obdelave alarmov in dogodkov. Na kratko opišimo nekatere

nove funkcije alarmskega podsistema:
I

Konfiguracija
InTouch 7.11 z novo verzijo popira samo

še operacijska sistema Windows NT 4.0

in Windows 2000 (ne več Windows9X!).

Kot centralno bazo alarmov in dogodkov

uporablja strežnik MS SQL 7.0 ali 2000

ter MSDE podatkovno bazo. Takšen sis-

tem prinaša vso fleksibilnost in moč

relacijskih baz v grafično okolje vizual-

izacijskega paketa InTouch preko Acti-

veX objektov in omogoča enostavnen

dostop do vseh podatkovnih tabel v stre-

žniku.

Vsa komunikacije med generatorji in

uporabniki alarmov sedaj poteka preko

klasičnega TCP/IP protokola, ki zraven

bistveno zmanjšane uporabe CPU časa

omogoča do milisekunde natančno zapi-

sovanje "časovnih značk" zraven posame-

znih alarmov. Pomembno je povdariti, da

časovne značke označujejo čas, ko se je

alarm zgodil, in ne čas, ko ga je posame-

zni uporabnik zaznal!

Novo alarmsko okno
Že poznan, integriran objekt za distribui-

rane alarme je sedaj še izboljšan.

Dodatne funkcije in enostavnost upo-

rabe med samim delovanje aplikacije

(Runtime) omogočajo popolno prilagod-

ljivost potrebam aplikacije oz. uporab-

nika. 

Dodatna polja za komentarje zagotavljajo

podrobnejši opis posameznega alarma

oz. dogodka. Namesto dosedaj enostav-

nega načina potrjevanja alarmov, prinaša

nov sistem kar tri različne možnosti potr-

jevanja, ki sledijo OPC modelu alarmi-

ranja in potrjevanja alarmov (npr. dodat-

no potrjevanje ob prehodu iz stanja

"alarm" v stanje "normal").

Vzdrževanje baze alarmov
Za optimiziranje in vzdrževanje baze

alarmov so sedaj na voljo znotraj In-

Touch-a posebne funkcije: "Purge",

"Archive", "Restore" itd. Nova verzija prav

tako omogoča enostaven prehod med

starim načinom alarmiranja (prejšnje

verzije) na novi način - t.i. migracijo med

alarmnimi sistemi.

Slika 2: Konfiguracisko okno za vzdrževanje
baze alarmov 

"Hot Backup" in 
resinhronizacija

Nov alarmski sistem omogoča definicijo

"rezervnega" strežnika za alarme, ki pre-

vzame mesto osnovnega strežnika ob

napakah ali izpadih. V konfiguracijskem

oknu enostavno določimo drugi strežnik

in sistem nato sam, ob morebitnih

izpadih, preide iz osnovnega na rezervni

sistem. Ob ponovni vzpostavitvi

povezave  s prvim strežnikom se vsi

Slika 1: Izbiranje načina potrjevanja alrmov
in dodatni komentarji

Programska orodja podjetja WONDERWARE - Nova verzija priljubljenega
vizualizacijskega paketa InTouch
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podatki o alarmih in potrdit-

vah resinhronizirajo ter nato

prenesejo na osnovni strežnik.

Nove funkcije 
za upravljanje z alarmi

Makroji ("scripts") in funkcije,

posebej namenjene manipuli-

ranju z alarmi in dogodki zno-

traj InTouch-a, poskrbijo za

popolno kontrolo nad generi-

ranjem, potrjevanjem in pre-

glednostjo alarmov in dogod-

kov v samem InTouch-u. "Database View

Control" gradnik omogoča prilagodljivo-

st tako pri gradnji kot pri izvajanju aplika-

cije, saj omogoča direkten dostop do po-

datkov v centralni bazi alarmov preko

SQL ukazov.

Slika 3: ActiveX gradnik "AlarmDatabaseView" 

A

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

Predstavitev programske opreme
Intellution - iHistorian

Podjetje METRONIK iz Ljub-

ljane je 14.novembra 2001 v

prostorih hotela LEV Inter-

Continental organiziralo

predstavitev novega produkta iHistorian.

iHistorian je orodje, ki z veliko hitrostjo

zbira, arhivira in distribuira velike koli-

čine procesnih podatkov v realnem času.

Predstavlja osnovo za Proizvodno infor-

matiko, ki spremeni naravo procesnih

podatkov tako, da omogočajo generiran-

je ključnih "informacij" o delovanju pro-

izvodnje.

Predstavitev je

bila namenje-

na vodstvenim

delavcem v po-

djetjih, ki klju-

čne "informa-

cije" o delovan-

ju proizvodnje

najbolj potre-

bujejo pri svo-

jem odločanju

ter vsem, ki so

v podjetjih za-

dolženi za uva-

janje in integracijo različnih informacij-

skih sistemov.

Predstavitev iHistoriana sta vodila g.

Vangell M. Rafael, direktor oddelka za

globalno prodajo in g. Giulio Capocac-

cia, direktor prodaje za srednjno in južno

Evropo iz podjetja Intellution ter dr. Saša

Sokolič, direktor marketin-

ga in g. Tomaž Zver, vodja

programa Intellution iz po-

djetja Metronik.

Teme, ki so bile predstavljene:

Metronikove rešitve na področju pro-

izvodne informatike

Intellution-ove rešitve za "Plant Intel-

ligence"

Oris trga sistemov za arhiviranje po-

datkov in sistemov "Plant Intelligen-

ce": črpanje poslovno koristnih infor-

macij iz proizvodnih podatkov 

iHistorian:

pregled arhite-

kture in ključ-

nih lastnosti

Predstavitve

se je udeležilo

preko 110 vo-

dilnih ljudi iz

najuspešnej -

ših slovenskih

podjetij, kar

govori o tem,

da se veliko

podjetij v tem

trenutku sooča s problemom celovitega

obvladovanja procesnih podatkov.

Za vse dodatne informacije obiščite sple-

tno stran www.metronik.si ali se obrnite

neposredno na podjetje METRONIK, tel.

01 514 08 00. A
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Avtor: dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o.

Avtomatizacija in informatizacija 
procesov v novi tovarni Droge v Izoli

Droga je aprila 2001 svečano odprla novo tovarno v Izoli,
namenjeno proizvodnji mesnih izdelkov ter predelavi kave in
čajev. Po besedah vodilnih v Drogi gre za najsodobnejšo pre-
hrambeno tovarno v srednji Evropi. Avtomatizacija in informa-
tizacija procesa, ki jo je izvedel Metronik, sta prav gotovo
prispevali k tej oceni.

Naloge, ki jih je Droga zaupala

Metroniku so bile zelo raznovrstne - vse-

bovale so od klasičnih znanj s področja

avtomatike do veščin proizvodne infor-

matike:

izvedba centralnega nadzornega sis-

tema za celoten sistem energetike,

izdelava sistema za operativno

razpisovanje in vodenje proizvodnje

ter sledenje izdelkov - v prvi fazi sis-

tem materialnega sledenja - in naveza-

va na Drogin poslovni sistem,

realizicija informacijske podpore za

medfazna skladišča, ki kot sestavni del

proizvodnje predstavljajo vmesni člen

med proizvodnjo in VRS-jem,

izvedba sistema avtomatskega označe-

vanja proizvodov.

Za lažje razumevanje nalog in posledič-

nih rešitev, je smiselno bolj nazorno pri-

kazati  nekatere robne pogoje projekta:

Droga ima dobro razvit poslovni

informacijski sistem. Njegov razvoj

poteka znotraj Droge in zajema tudi

planiranje proizvodnje.

Visokoregalno skladišče (VRS) je in-

formacijsko in organizacijsko avtono-

mna enota.

Avtonomni energetski podsklopi (kli-

ma naprave, kotli, priprava hladilnega

medija...) so avtomatizirani lokalno.

Proizvodni stroji so avtomatizirani

lokalno in ne vsebujejo nadzornih sis-

temov.

Izvedba rešitve je narekovala sodelovanje

večjega števila strokovnjakov s področij

avtomatizacije, energetike, informatike

in označevanja izdelkov. Za energetski

objekt smo pripravili idejno rešitev, izde-

lali elektro projekte, dobavili elektro

omare, s podizvajalci izvedli ožičenje na

sami lokaciji, izdelali programe za krmil-

no-regulacijski nivo, ki je izveden s krmil-

niki GE Fanuc, in izdelali aplikacijo na

SCADA sistemu iFix. Podsklopi, ki smo

jih obdelali, zajemajo kotlovnico, pripra-

vo demi vode, hladilne agregate, klimat-

ske naprave, sistem brezprekinitvenega

napajanja, črpališče, čistilno napravo, sis-

tem za "šprinkler", pripravo sanitarne vo-

de, nadzor nad hladilnicami in drugimi

elementi, elektroenergetiko, nadzor nad

konico in izklop bremen v primeru pre-

koračitve itn.

V proizvodnjo smo vpeljali SCADA sis-

tem iFix (skupno 7 postaj za celotno pro-

izvodnjo), ki služi kot vmesnik za zaje-

manje procesnih parametrov z naprav, in

pripravili infrastrukturo za prenos pro-

cesnih parametrov na nadzorni sistem.

Izdelali smo sistem PDA - aplikacijo za

informacijsko podporo medfaznim skla-

diščem, operativno razpisovanje in sle-

denje proizvodnje ter se povezali na in-

formacijski sistem visokoregalnega skla-

dišča in poslovni sistem v Drogi. Sistem

PDA temelji na arhitekturi strežnik-odje-

malec in relacijski podatkovni bazi ORA-

CLE. Prevzem materiala na medfazna

skladišča poteka z brezžičnimi čitalci

črtne kode Symbol, na katerih teče v

Metroniku razvita različica odjemalske

aplikacije. Posebno zapletena je bila

izvedba označevanja osnovnih izdelkov,

ki je zahtevala integracijo sistema PDA s

tiskalniki, aplikatorji za nameščanje na-

lepk, transportnimi trakovi na liniji in

sterilizacijskim strojem, ki generira eno

od šifer sledljivosti, s katerimi se označu-

jejo proizvodi. Zaradi velike hitrosti linije

(400 izdelkov na minuto) je bila obdela-

va spremenljivih delov označb še pose-

bej kritična.

Nekatere od prednosti, ki jih je Drogi pri-

nesla izvedba projekta:

Nadzor in vodenje energetskega obje-

kta in pripadajočih podsklopov, ki za-

jema beleženje obratovalnih ur, ur-

nike delovanja, alarmiranje v primeru

izpada, historiranje pomembnih po-

datkov in generiranje poročil.

Sistem za proženje in sledenje razpi-

sov (delovnih nalogov) v proizvodnji,

preglede nad trenutnim statusom raz-

pisa, vpogled v stanje razpisov glede

na plan itn.

Sistem za materialno sledljivost izdel-

ka, ki temelji na recepturah v okviru

razpisov in na prevzemu materiala v

proizvodnjo prek čitalcev črtne kode.

S pomočjo tega sistema je za vsak

proizvod možno ugotoviti, iz katerih

materialov je sestavljen; v drugi fazi

projekta bo v sistem dodana še infor-

macija iz proizvodnih strojev, ki bo

nosila informacijo, pod kakšnimi

proizvodnimi parametri je proizvod

nastal.

Sistem za ročno in avtomatsko označe-

vanje izdelkov, ki je integriran v sis-

tem proženja razpisov in sledenja in ki

izdelke opremlja s spremenljivimi

predpisanimi šiframi sledljivosti.

Slika 1: Organizacija informacijskih tokov v
proizvodnji

Slika 1: Nadzorni sistem v energetskem
objektu (iFix) A
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Avtorji: Andrej Rakar, Đani Juričić (na sliki), Miha Menard, Stanko Strmčnik (na sliki), Institut Jožef Stefan

Sistem za odkrivanje napak na polindustrijski napravi
procesa predpriprave dimnih plinov

Konkurenčne razmere na trgu terjajo povečano učinkovitost proizvodnje,
maksimalno kakovost produktov ter upoštevanje predpisanih varnostnih
zahtev. Zgolj dobra regulacija na fizičnem nivoju vodenja tega še ne zago-
tavlja. Med delovanjem industrijskih procesov lahko namreč prihaja do
različnih okvar, ki lahko zmanjšajo kvaliteto proizvodnje ali povzročijo celo
izpad sistema. Zato je sprotno in pravočasno ugotavljanje stanja tehno-

loškega sistema v okviru procesnega nadzora ključnega pomena.

1. Uvod
Pri klasičnem procesnem nadzoru mora

opera-ter:

opazovati prikaze s podatki o proces-

nih veli-činah;

ugotoviti sleherno odstopanje od nor-

malnega stanja v delovanju procesa;

pravilno oceniti stanje v primeru

pomanjklji-vih ali premalo natančnih

podatkov;

sklepati o možnih vzrokih za nepravil-

no delovanje;

ukrepati v izjemnih razmerah in

spraviti sistem v področje varnega in

učinkovitega delovanja.

To pa zahteva od operaterja veliko

izkušenj, spretnosti in stalne pozornosti.

Novost v sodobnih nadzornih sistemih

predstavljajo diagnostični sistemi, ki

služijo kot podpora operaterju pri

odločanju [1]. Pri tem gre za sprotno in

pravočasno odkrivanje potencialnih

virov nepravilnega delovanja naprav

in/ali njihove merilno-regulacijske opre-

me, ki lahko pripeljejo proces zunaj zah-

tevanega območja delovanja ali celo do

izpada. S tem operaterja razbremenimo

odvečnih naporov (slika 1), kar lahko

ugodno vpliva na opravljanje drugih

nalog, kot sta končno odločanje in ukre-

panje.

Slika 1: Osnovne faze procesnega nadzora

Prispevek je organiziran takole. Po

uvodu, v drugem poglavju, sledi kratek

opis procesa predpriprave dimnih

plinov in diagnostičnega sistema. Tretje

poglavje je namenjeno primerjavi med

tradicionalnim alarmnim sistemom in

sodobnim diagnostičnim sistemom, ki

temelji na modelu procesa. Sledi prikaz

industrijske izvedbe diagnostičnega sis-

tema v okviru SCADA nadzornega sis-

tema. Na koncu so podani še ustrezni

zaključki.

2. Predpriprava dimnih plinov
2.1 Opis procesa
Proces predpriprave dimnih plinov

(slika 2) je del polindustrijske pilotne

naprave Odseka za računalniško avtoma-

tizacijo in regulacije na Institutu Jožef

Stefan, ki ga sestavljata dva samostojna

dela [2]. Naloga prvega dela je redukcija

NOx v izpušnih plinih. Drugi del je

namenjen tehnološkemu čiščenju odpa-

dnih voda z uporabo CO2, ki ga dobimo v

izpušnih plinih iz prvega dela. Sistem je

namenjen raziskavam novih tehnologij

vodenja okoljevarstvenih in industrijskih

procesov.

Slika 2: Enota za ločevanje plina od tekočine

Predpriprava dimnih plinov poteka v

enoti ločevalnika, katerega naloga je

zajem dimnih plinov (CO2) iz procesa

zgorevanja, hlajenje s pomočjo hladilne

vode ter njihovo ločevanje od vode in

nazadnje shranjevanje v ločevalniku ob

nižji temperaturi in povečanem tlaku.

Tako pripravljen CO2 nato uporabimo pri

naslednjem procesu, t.j. procesu nevtral-

izacije in sicer tako, da ga brizgamo v

reaktor. Procesna shema ločevalnika je

prikazana na sliki 3.

Dimne pline zajamemo z vodnim tokom

s pomočjo injektorja I1. Mešanica plina

ter vode se pretaka s pomočjo črpalke P1,

katere hitrost je konstantna. V rezervarju

R1 se plin loči od vode ter se uskladišči

nad vodno površino pri povečanem

tlaku, kar omogoča tudi povratni pretok

vode v rezervar R2. Količina vode v siste-

mu je tako konstantna. Morebitno

potrebno dodatno količino vode lahko

dovedemo preko ventila V5. Zajemanje

plina pri povečanem tlaku je možno

preko ventila V1, ki ga nato vodimo v pro-

ces nevtralizacije [3].

Slika 3: Procesna shema ločevalnika

Preko SCADA sistema so na voljo nasled-

nje procesne veličine:

ui regulirni signal ventila Vi, i=1,2;

p1 relativni zračni tlak v rezervarju R1;
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hi nivo vode v rezervarju Ri, i=1,2;

F 1 zračni tok iz rezervarja R1;

F 2 vodni tok iz rezervarja R2.

2.2 Diagnostični sistem
Diagnostični sistem je izveden kot dodat-

ni funkcijski modul obstoječega SCADA

nadzornega sistema. Načrtovanje sodob-

nih diagnostičnih sistemov zahteva

model procesa, ki poleg normalnega

delovanja podaja tudi vpliv napak na pro-

cesne veličine. Diagnostični proces v

splošnem sestoji iz treh korakov (slika 4):

generiranje simptomov, vrednotenje

simptomov ter sklepanje o vrsti in lokaci-

ji napake [1].

Slika 4: Diagnostični proces

V prvem koraku generiramo simptome,

ki predstavljajo odstopanja med meritva-

mi in ocenjenimi vrednostmi procesnih

veličin, ki jih dobimo na podlagi modela

procesa. Imenujemo jih residuali. Njiho-

va nominalna vrednost je nič, če v proce-

su ni napak, ko pride do napak, pa posta-

nejo določeni residuali različni od nič.

Zaradi odstopanja modela, prisotnosti

šuma in drugih motenj residuali niso po-

vsem enaki nič niti v primeru normalne-

ga delovanja. 

Naloga vrednotenja simptomov je zato

zaznati, kdaj je odstopanje residualov sig-

nifikantno različno od nič. Na diagnos-

tični proces lahko gledamo kot na pose-

ben filter procesnih veličin, katerega iz-

hod je občutljiv le na napake in okvare v

delovanju sistema.

V zadnjem koraku z odločitveno logiko

in ustreznim sklepanjem na osnovi upo-

števanja povezav med simptomi in

napakami, določimo vrsto in lokacijo na-

pake v procesu. Pri tem navadno upora-

bimo verjetnostne pristope [4] [5], ki

nam kot končni rezultat podajajo verjet-

nosti (zaupanja) posameznih predvi-

denih napak ter stanja brez napak.

Omogočajo tudi oceno zanesljivosti diag-

nostičnih rezultatov, kar je še posebej

pomembno za operaterja pri končnem

odločanju in ukrepanju. Podrobnejši

opis načrtovanja diagnostičnega sistema

je podan v [1].

3. Primerjava s klasičnim 
alarmiranjem

Klasično alarmiranje temelji na ugotavl-

janju ali se določene procesne veličine

nahajajo znotraj predpisanih meja. Če

pride do napake v sistemu, nekatere veli-

čine zapustijo normalno območje delo-

vanja, kar sproži alarme. Naloga opera-

terja je nato najti pravi vzrok za alarm in

z ustreznim ukrepanjem vrniti sistem v

normalno delovanje. 

Naloga ni preprosta, še zlasti ne, če ima-

mo opravka s spreminjanjem delovnih

režimov, ki prav tako povzročijo spre-

membo veličin. Posledica so seveda lažni

alarmi. Povečanje alarmnih mej pa vodi

do spregledanih ali prepozno odkritih

napak. Zaradi delovanja regulacijskih

zank pogosto manj-

še napake sploh ni-

so vidne na izhodih

sistema. Le-te lahko

odkrijemo šele, ko

narastejo do mere,

ko odpove funkcio-

nalnost sistema. Ob

tem se navadno vkl-

opijo varnostni me-

hanizmi in delovan-

je sistema se ustavi.

Slika 5 prikazuje ča-

sovni potek veličin

procesa predpripra-

ve dimnih plinov.

Pri tem pride do

spremembe refe-

renčnih signalov

pri 2000 in 4000 se-

kundah, od 6000 sekund naprej pa je v

sistemu prisotna 10% napaka pristran-

skosti tipala tlaka p1 v rezervarju R1.

Vidimo, da je napako težko odkriti zgolj z

opazovanjem procesnih veličin, saj pride

le do neznatnih sprememb regulirnih

veličin, kar pa je lahko tudi posledica

spremembe referenčnih signalov (v pra-

ksi regulirnih veličin običajno ne sprem-

ljamo).

Sodobni diagnostični sistemi, ki temelji-

jo na modelu procesa (slika 4), pa omo-

gočajo, da napake odkrijemo in določi-

mo njihovo lokacijo dovolj zgodaj, še pre-

den odpove funkcionalnost sistema [6].

Slika 6 prikazuje potek residualov iz diag-

nostičnega sistema pri istem režimu de-

lovanja sistema (slika 5 na naslednji stra-

ni).

Vidimo, da so residuali povsem neobčut-

ljivi na spremembe referenčnih signalov

ter selektivno občutljivi le na napake v

sistemu. Različne napake namreč po-

vzročijo različne odzive residualov, kar

omogoča izolacijo napak v zadnjem kora-

ku diagnostičnega sistema.

4. Industrijska izvedba 
diagnostičnega sistema

Za opisani primer procesa predpriprave

dimnih plinov je bil razvit diagnostični

sistem za odkrivanje napak v okviru

celovitega procesnega nadzora. Osnovo

predstavlja sistem osnovnega vodenja,

realiziran v FactoryLink SCADA sistemu.

Prikaz procesa podaja slika 7.

S pomočjo najsodobnejših internet teh-

nologij [7] je nadzor sistema možen tudi

Slika 8: Seznam servisnih posegov v proces

Slika 7: SCADA 
prikaz izvedbe diagnostičnega sistema
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preko oddaljenega računalnika. Prav

tako je možno vidno opazovanje procesa

preko žive video slike. Pri tem smo upo-

rabili standardno dosegljive rešitve (Win-

dows 2000 terminal services, NetMeet-

ing), kar je še posebej pomembno pri

vzdrževanju nadzornega sistema.

Diagnostični sistem sproti preverja stan-

je sistema in ob morebitnem odstopanju

od normalnega delovanja, opozori oper-

aterja na pojav napake z alarmom in na

grafični način (rdeča signalna lučka).

Operater ima nato na voljo podrobnejši

pregled stanja sistema v obliki seznama

Slika 5: Časovni poteki procesnih veličin

Slika 6: Časovni poteki residualov
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zaupanja v mogoče napake in ocene

moči konflikta, ki kaže na zanesljivost

trenutnih diagnostičnih rezultatov. Mo-

rebitni poseg v proces vpiše operater v

seznam servisov, s potrditvijo pa se spro-

ži tudi potrebno samodejno uglaševanje

diagnostičnega sistema ob spremenjen-

em stanju sistema.

Praktično uporabo diagnostičnega siste-

ma lahko torej strnemo v:

opozorilo o pojavu napake (alarm),

podrobnejši ogled diagnostičnih re-

zultatov,

pregled dejanskega stanja sistema,

ukrepanje,

vpis ukrepa v seznam,

uglaševanje na spremembe v sistemu.

5. Zaključek
Prispevek podaja možnosti in prednosti,

ki jih nudijo sodobni diagnostični siste-

mi v sklopu nadzornega sistema procesa.

Sprotno in pravočasno odkrivanje napak

omogoča:

zmanjšanje števila nepričakovanih

ustavitev,

zmanjšanje izmeta pri proizvodnji,

izboljšanje kvalitete izdelkov,

višjo stopnjo varnosti osebja in

varovanja okolja,

zmanjšanje vzdrževalnih stroškov.

Prikazana je industrijska izvedba diag-

nostičnega sistema, ki omogoča fleksibil-

nost pri stopnji poseganja v proces, s

posredniško vlogo operaterja pri

končnem procesu odločanja pa ohrani-

mo tudi njegovo aktivno vlogo, kar

omogoča vključitev človeških izkušenj

pri nadzoru procesa.
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Avtor: Mitja Pregelj, Magneti d.d. Ljubljana

Vakuumske Sinter peči s hitrim
ohlajanjem

Termična obdelava, med katero se praškasti materiali med
seboj sprimejo, imenujemo sintranje. Pri dovolj visoki tempe-
raturi  se med delci ustvari vezni vrat, ki je osnova za mehan-
sko trdnost sintranih materialov. Sintrane izdelke najdemo v
najrazličnejših aplikacijah, tako v katalizatorju avtomobila
(keramično satovje), kot tudi v miniaturnih enosmernih motor-

jih, v obliki magnetov. Za potrebe sintranja magnetov smo v podjetju izde-
lali šaržne vakuumske peči s hitrim ohlajanjem.  

Sklopi peči
Glavni sklopi vakuumske sinter peči na

sliki 1 so:

kotel peči s komoro in grelci,

vakuumski sistem,

sistem hitrega ohlajanja,

sistem delnega tlaka,

merilno procesna oprema.

Slika 1: Vakuumska sinter peč

Kotel peči
Na sliki 2 vidimo odprt kotel peči in

grelce v notranjosti. Delovna temperatu-

ra v komori je med 1000 in 1250 °C

(seveda je temperatura sintranja odvisna

od tehnoloških parametrov sintranega

materiala). Grelci (rdeči pasovi v komori

na sliki 2) so grafitni (slika 3) ali molib-

denski, odvisno od tipa peči. 

Slika 2: Kotel peči

Slika 3: Grafitni grelci

Vakuumski sistem

Slika 4: Vakuumski črpalki

Vakumski sistem predstavljata dve vaku-

umski črpalki, predčrpalka in rotacijska

črpalka. Črpalki (slika 4) sta na kotel peči

fizično priklopljeni zaporedno, preko va-

kuumskega ventila. Končni vakuum v

komori peči, ki ga dosežeta črpali, je reda

10-2 mbar absolutno.

Sistem hitrega ohlajanja
Hitremu ohlajanju atmosfere v komori

peči je namenjen hladilni ventilator (ang.

Blower). Ventilator atmosfero iz komore
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"posesa" in "potisne" skozi rebra vodnega

izmenjevalca. S tem se izsesan plin ohla-

di. Tako ohlajen pa se vrne nazaj v kotel

in tako kroži, dokler je ventilator vklo-

pljen.

Sistem delnega tlaka
Gretje komore je možno v vakuumu ali

pa v inertnem plinu (delnem tlaku),

odvisno od tehnoloških zahtev.

Uravnavanju delnega tlaka je namenjen

ventil delnega tlaka, ki ga krmili

Siemensov krmilnik.

Procesna in merilna oprema

Slika 5: Pult operaterja

Srce sistema vodenja je Siemensov krmil-

nik, družine S7-300. Regulacija tempera-

ture je ločena, in ni realizirana s krmil-

nikom, za njo skrbi Honeywell-ov PID

regulator. Regulator, preko tokovne

zanke, krmili tri enofazne tiristorske

enote prozvajalca Eurotherm. Vsak tiris-

tor napaja eno grelno cono komore (grel-

ci so razdeljeni v tri cone: spredaj, sredi-

na in zadaj), kar omogoča ločeno nas-

tavitev temperature vzdolž komore.

Merjenje tlaka je realizirano z dvema

analognima merilnikoma tlaka, katerih

izhodna signala sta ovrednotena v krmil-

niku.

Za vizualizacijo procesa je uporabljen

Siemensov operaterski panel MP 270.

Glavno zaslonsko sliko operaterskega

panela vidimo na sliki 6. 

Vodenje procesa sintranja
Na sliki 7 vidimo idealen časovni potek

temperature in tlaka v komori peči, med

procesom sintranja. Procesni cikel bi

lahko v grobem razdelili na štiri faze

(številke od 1 do 4 pod časovno osjo na

sliki 7).

Slika 7: Časovni potek temperature in tlaka
med sintranjem

Faza 1 
Prvi fazi bi lahko rekli kar vakuumiranje.

Obe vakuumski črpalki vakuumirata

komoro peči, do

tlačne meje p meja

1 (slika 4). Ko je

tlak nižji od nas-

tavljene meje, se

prične faza 2.

Faza 2
V drugi fazi se

vklopi gretje. Re-

gulator temperatu-

re regulira temper-

aturo v komori po

izbranem progra-

mu, ki se nahaja v

pomnilniku regu-

latorja. Gretje v va-

kuumu traja do

konca faze 2, ko se

tlak v komori pove-

ča.

Faza 3
Tudi tretja faza je

faza gretja. Od pre-

jšnje faza se raz-

likuje le v tlaku v

komori. V komoro

se namreč upihne

inertni plin (300

do 800 mbar abso-

lutno - p meja 2 na sliki 4). Ravno zaradi

povečanja tlaka to fazo imenujemo gretje

v delnem tlaku. 

Faza 4
Gretju sledi ohlajanje. Na začetku faze 4

se tlak v peči poveča na 2,5 bar (p meja 3

na sliki 4) in vklopi se že omenjeni hladil-

ni ventilator, ki poskrbi za hlajenje

atmosfere v komori peči. Temperatura v

komori pade s 1200 °C na 50 °C v nekaj

minutah, temperatura v šarži (odvisno

od njene velikosti) pa v nekaj 10 minu-

tah.

Konec cikla
Po končanem ohlajan-

ju, oz. izteku programa

regulatorja temperatu-

re, se procesni cikel

zaključi. Po končanem

ciklu mora operater

odzračiti komoro. Ko je

tlak v komori enak zunanjemu tlaku,  lah-

ko operater odpre vrata komore in zame-

nja šaržo.

Opisano peč je mogoče uporabiti tudi za

na primer kaljenje orodnih jekel.

Slika 6: Zaslonska slika operaterskega pa-
nela

A
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Sistem inteligentne zgradbe
VIII  strokovno posvetovanje 2. oktobra  na  sejmu  sodobne elektronike v  Ljubljani

GZS - Združenje za inženiring je organiziralo 2. oktobra VIII. redno strokovno posveto-
vanje, na Gospodarskem razstavišču, na katerem je sodelovalo 90 udeležencev.  Za
posvet je devet predavateljev napisalo devet referatov,  ki so jih udeleženci prejeli  v stan-
dardnem zborniku. Zbornik postaja  reden priročnik investitorjem, svetovalcem in projek-
tantom  za  uporabo metod sistema sodobne gradnje in spoznavanje sposobnosti preda-
vateljev, ki so večinoma iz najsposobnejših podjetij  za  avtomatizacijo in avdiovizuelno

tehniko v zgradbah.

Avtor: Franc Žle, Gospodarska zbornica Slovenije

Kakšen posvet?
Udeleženci so bili predvsem strokovnja-

ki iz podjetij, ki obvladajo  SIZ kot sveto-

valci, projektanti  ali proizvajalci kompo-

nent in instalacijske opreme  za sodobne

zgradbe. Na skupno začudenje prisotnih

na posvet niso prišli investitorji, svetoval-

ci in uporabniki sodobne tehnike za

avtomatizacijo zgradb, katerim je bil

posvet najbolj namenjen. O tem pozneje.

Kaj so predavatelji povedali?
Predstavili so novosti zadnjega leta v sis-

temih avtomatizacije zgradb. Dokazali

so, da v celoti obvladajo avtomatizacijo

individualne hiše in tudi avtomatizacijo

in integracijo upravljanja hišnih naprav

v novem  naselju, kot je n. pr. naselje

Mostec v Ljubljani.  Zgrajen je bil tudi

multikino Kolosej v Ljubljani, ki je ena-

kovreden podobnim sodobnim kinom v

tujini.Je zgled investitorjem v sosednjih

državah. 

BTC poslovno središče v Ljubljani je kot

naselje z različnimi objekti in dejavnost-

mi združeno v upravni center za upravl-

janje naprav v zgradbah.  Prenos zgledov

iz razvitejšega sveta je uspešno realiziran

v obsegu naštetih zglednih objektov.

Množična in redna uporaba metodologi-

je SIZ z najsposobnejšimi projektanti in

izvajalci je stvar konkurence, ki bo prisi-

lila investitorje in gradbenike v celovito

uporabo novih metod integralnega teh-

ničnega in poslovnega upravljanja večje-

ga števila objektov in naselij. 

Kaj predavatelji niso povedali?
Čeprav že 8. zaporedno posvetovanje, je

to še vedno prikazovanje tehničnih

izvedb novih zgradb in naselij po SIZ.
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Predavatelji so ubrali najbolj lahko pot, ki

je tudi najmanj  uspešna. Na vseh  dose-

danjih posvetih predstavljajo tehnične

izvedbe in prikaze novih funkcij oz.

novih možnosti, ki jih nudi avtomatska

klima, osvetljevanje, nadzorni sistem za

protipožarno varstvo, sistemi za identi-

fikacijo, računalniki za integracijo nad-

zornih sistemov, avtomatska vrata, i.t.d.  

Toda obiskovalci žele slišati ekonomske

podatke in informacije! Te naj pokažejo

prihranek energije, kvalitetnejše ogre-

vanje oz. hlajenje, boljšo osvetlitev in

tudi hitrejše sporočilo o morebitnih ok-

varah ali poškodbah zgradbe, ljudi in na-

prav.  

V tujini predstavljajo rešitve, ki prihrani-

jo nad 30% energije, boljše delovne po-

goje in občutek večje urejenosti in var-

nosti. Veliki inženiringi ponujajo celovi-

te rešitve zgradb  z garancijami za  opti-

malno tehnično in ekonomsko delovanje

za celotno življensko dobo, najmanj pa za

30 let. Investitorje in kupce bodo priteg-

nili posveti, ki bodo predstavljali pred-

vsem informacije o vlaganjih v naprave

za celovito avtomatizacijo zgradb in

izračune ekonomičnost oz. amortizaci-

jske načrte.  

Tudi za ta posvet velja načelo: kolikor

prihranjenega denarja, oz. koristi, toliko

naročil.  To spoznanje je vodilo za nasled-

nje posvete. Investitorji pričakujejo pri-

merjalne analize med izvedbami zgradb z

različnimi stopnjami avtomatizacije in

različnimi stopnjami integracije zgradb.

Izračuni so ugodni. 

Stroški avtomatizacije nove zgradbe so

do 5 %  investicijske vrednosti. Kupci oz.

uporabniki zahtevajo avtomatizirano in

racionalno zgradbo.

Kje so priložnosti za  naročila za
avtomatizacijo zgradb?

Do sedaj je bilo velikokrat poudarjeno o

pomembnosti celostnega pristopa v

investicijo, pri čemer se v naprej  določi

jasno zasnovo zgradbe in celotno

poslovno upravljanje in avtomatizacijo

zgradbe. Zgradba bo funkcionalna in

udobna za bivanje ter delo samo, če bo

celotna zasnova od plašča in strehe

zgradbe, odprtin v zgradbi in pravilnih

razporeditev naprav v zgradbi, zagotovi-

la udobje in ekonomičnost.  

Investitorji in lastniki zgradb morajo

upoštevati trende v nepremičninskem

trgu. Lastniki hočejo imeti zgradbe, ki jih

tehnično in poslovno upravljajo iz velik-

ih upravnih centrov popolnoma avtoma-

tizirano, vsi drugi servisi za čiščenje in

vzdrževanje pa morajo povzročati

najnižje stroške. Te zahteve jim izpolnju-

jejo sposobni profesionalni hišni uprav-

niki, ki imajo enak interes kot ga imajo

uporabniki zgradb.  Namišljeni konflikt

med lastniki in hišnimi upravniki lahko

rešijo samo  sposobni  inženiringi, ki pre-

vzemajo sodobno poslovno prakso v tr-

ženju in upravljanju zgradb iz najbolj raz-

vitih držav. Nepremičnine so v celoti

standardizirane in tipizirane, da lahko

najmanjše število servisov v celoti konti-

nuirano opravlja kvalitetno vse  pogod-

beno dogovorjene storitve po konkuren-

čnih cenah.

Vsaj nova naselja in gosto naseljena mest-

na središča so že primerna ciljna skupina

za  uvajanje integralnega upravljanja nap-

rav v zgradbah in integralno poslovno

upravljanje naselij. Tu so možne največje

racionalizacije in največ hitrih spre-

memb. 

Kakšni bodo naslednji posveti?
Poudarjena bo ekonomska stran avto-

matizacije zgradb in naselij. 

Favorizirani bodo ponudniki, ki bodo

predstavljali tehnični in ekonomski

prikaz izvedbe avtomatizacije zgradb,

Povabljeni bodo vsi ostali akterji v ne-

premičninski dejavnosti, ki imajo

interes za racionalizacijo  procesov v

zgradbah in naseljih,

Vabljeni bodo lastniki in upravniki, ki

bodo prikazali  dobre izvedbe novih

in obnovljenih zgradb, za katere bodo

imeli tehnična, ekonomska in uporab-

niška poročila o izvedbi, zanesljivosti

delovanja in zadovoljstvu uporabni-

kov,

Prišli smo do razvojne stopnje, ko mora-

jo elektro in strojni inženirji dovoliti tudi

drugim strokam iz njihovega vidika pred-

stavljati  in uvajati  znanja in spoznanja o

celostni zasnovi zgradb, pričakovanjih

uporabnikov in upravnikov zgradb in

naselij. Šele to bo začetek integralnega

pristopa v gradnjo sodobnih naselij in

zgradb za znane uporabnike. A
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Identifikacijski sistemi:
Registracija delovnega časa

Sistemi registracije delovnega časa  predstavljajo eno od
prvih in tudi najbolj množičnih aplikacij v zgodovini avto-
matske identifikacije ljudi. Očitno je bil tu problem ročne-
ga odčitavanja, zajemanja in obdelave podatkov eden od
najbolj perečih. Zamudno seštevanje ur, namerne in ne-
namerne napake, slaba volja, nepreglednost in podobni

pojavi so zahvaljujoč modernim sistemom registracije delovenga časa
potisnjeni v temačni srednji vek industrijske dobe.

Avtor: Tomaž Frelih, univ.dipl.inž.el., ČETRTA POT d.o.o.

Merjenje delovnega časa predstavlja

enega od pomembnih segmentov v siste-

mu avtomatizacije in nadzora delovnega

procesa. Sodoben sistem registracije

delovnega časa (v nadaljevanju RDČ, tudi

evidenca delovne prisotnosti, angl. Time

& Attendance) nam poleg samega seštev-

ka ur prinaša veliko prednosti:

urejeno delovno okolje

bolj pravično vrednotenje dela

tekoče spremljanje dinamičnih podat-

kov o zaposlenih

večjo fleksibilnost v razporejanju de-

lovnega časa

lažje in preglednejše planiranje dela

urejeni kadovski podatki

osnovo za obračun stroškovnih mest

Seveda pa sama meritev delovnega čas še

ne pomeni tudi kvalitete dela. Zato je

pomembna tenden-

ca, da se podatki de-

lovnega časa ople-

menitijo s podatki

zajetimi v proizvod-

nji (delovni nalogi).

Končni podatki pa

so realna podlaga

pri nadzoru proiz-

vodnega procesa in

obračunu stroškov,

normativov in kon-

čno tudi plač. 

V grobem sistem

RDČ sestavljajo štiri

glavne komponen-

te: identifikacijska

kartica, registrirni

terminal, programska podpora in

podatkovna baza. 

Identifikacija
S stališča identifikacije in strojne opreme

je sistem zelo podoben pristopni kontro-

li, ki je bila opisana v 16. številki Avtoma-

tike. Tudi v tem segmentu je prevladal

sistem identifikacije z brezkontaktnimi

karticami, ki omogoča enostavnost upo-

rabe, hitro identifikacijo in robustnost.

Še več, identifikacijska kartica postane

"osebna izkaznica" zaposlenega in je upo-

rabna pri vseh aplikacijah v podjetju, kjer

je potrebna identifikacija. Poleg že ome-

njene pristopne kontrole tudi dostop na

parkirišče, naročanje menija, plačilo v

menzi, upravljanje z alarmnim sistemom,

plačilo na sampostrežnih avtomatih, za-

jem delovnih nalogov, dostop do raču-

nalnikov ali strojev, itd. Največ je v upora-

bi t.i. read-only kartica, ki vsebuje samo

unikatno ID kodo. Vse bolj pa prihaja v

ospredje moderna read/write tehnologi-

ja, ki omogoča, da je tudi sama kartica

nosilec informacij o uporabniku kartice.

To pride v poštev predvsem tam, kjer on-

line povezava več ločenih lokacij ni

smotrna (npr. manjše lokacije, enos-

tavnejši terminali), pa tudi pri povezavah

z drugimi sistemi, kjer prenosi podatkov

niso mogoči ali željeni. Da ne omenjamo

varnostnega vidika (lažje ponarejanje

Slika 1: Prikaz možne okolice sistema registracije delovenga časa
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read/only kartic) in kartice kot plačilne-

ga sredstva (kavni avtomati). 

Pojavljajo se tudi načini identifikacije z

biometričnim podpisom, npr. čitanjem

prstnega odtisa. Žal so ti sistemi za ma-

sovno uporabo še vedno prezamudni in

kot taki priporočljivi le za manjše organi-

zacije, kjer hitrost identifikacije ni po-

memben faktor, je pa pomemben večji

nadzor oz. onemogočanje zlorabe s poso-

janjem kartic.

Terminal
Registrirni terminal je običajno monti-

ran ob vhodu v podjetje ali organizacijo,

lahko pa jih je seveda tudi več na vseh

prehodnih mestih. Naloga terminala je

zanesljiva identifikacija imetnika kartice,

vnos posebnosti s katero od tipk, prikaz

ključnih podatkov na prikazovalniku

(ime, vrsta dogodka, saldo ur) in bele-

ženje dogodkov. Intelegentnejši termi-

nali premorejo tudi logiko avtomatskega

razpoznavanja vrste dogodkov. Tako npr.

terminal TR1 proizvajalca ČETRTA POT

omogoča, da ob vseh običajnih dogodkih

ni potreben pritisk prav nobene tipke.

Terminal inteligentno ugotavlja vrsto

dogodka na podlagi prednastavljenih

okvirnih časovnih linij in predhodnega

statusa uporabnika kartice. Še več, na

terminalu sploh ne najdemo več nobene

tipke, pa vendar omogoča celo paleto

izrednih dogodkov (službeni, privatni

izhodi, nadure, malice, itd. ). 

Kako je to mogoče? Povsem enostavno,

zaposleni ali njegov nadrejeni preko

kateregakoli internet brskljalnika v sis-

tem RIS4i vnese elektronsko dovolilnico

za zaposlenega ali cel oddelek. Ko se

uporabnik že čez nekaj trenutkov regi-

strira na terminalu, se mu terminal pri-

jazno odzove z izbranim dogodkom. S

tem je celoten postopek povsem avto-

matski, zaposleni se ni mogel zmotiti pri

pritisku na tipko, registracija je pravilno

zabeležena, dovolilnice ni več potrebno

pretipkavati in ... podjetje se lahko posve-

ti svojemu glavnemu poslu. 

Komunikacije
Dogodki, ki se zbirajo na terminalu, se

seveda prenašajo v računalniški sistem

ali podatkovno bazo, hkrati pa terminal

potrebuje tudi informacije o zaposlenih.

Ta dvosmeren prenos običajno poteka

po serijski komunikaciji (RS232, RS485),

vse bolj pa se uveljavlja ethernet TCP/IP

komunikacija, kjer je izkoriščena obsto-

ječa komunikacijska infrastruktura,

vključno z WAN povezava-

mi. Sistemi podjetja ČETR-

TA POT poleg naštetih vrst

komunikacij v različnih

okoljih uporabljajo tudi

modemske, GSM, optične

in brezžične povezave. Ko-

munikacija do centralne

podatkovne baze je lahko

on-line, ali pa tudi časovno

sprogramirana (npr. enk-

rat dnevno) oz. sprožena s

strani operaterja. Zelo po-

membno pa je, da terminal

deluje samostojno, ne gle-

de na možne izpade raču-

nalniškega sistema, omrež-

ja ali napajanja in varno hrani zabeležene

podatke.

Programska oprema
Programska oprema je zagotovo najbolj

kompleksen del sistema, saj vsebuje ob-

delavo celotne mase zajetih dogodkov,

možnost korekcij in varno hranjenje

dinamičnih podatkov v realnem času.

Kljub temu, da obdelava po-

datkov na prvi pogled izgleda

precej enostavno (prištevanje

časovne razlike med izhodom

in vhodom), v končni fazi pri-

demo do vsaj programsko

zelo kompleksnega izdelka z

vrsto različnih dogodkov, kat-

egorij, algoritmov, itd. Sistem

RIS4 pozna npr. preko 100

različnih dogodkov in statu-

sov. Zbrane ure so podlaga za

mesečno kreiranje cele palete uporab-

niško nastavljivih VP-jev (vrste plačil) kot

izhodiščnih podatkov pri avtomatskem

obračunu plač. Hrbtenica programske-

mu paketu je seveda podatkovna baza.

Pri takšni količini podatkov in zahtev-

nosti algoritmov si ni več možno pred-

stavljati enostavne podatkovne baze tipa

dBase ali Paradox, pač pa sistem zahteva

moderno arhitekturo z močno relacijsko

bazo podatkov kot npr. ORACLE. Še več,

aplikacijski del programske opreme je

lahko implementiran na samem podat-

kovnem strežniku in s tem omogoča cen-

tralno obdelavo vseh podatkov, minimal-

no obremenitev komunikacijskih kana-

lov in minimalne zahteve za kliente. Si-

stem RIS4i podjetja Četrta pot, ki temelji

na takšni tehnologiji, že ta trenutek omo-

goča, da vse delo operaterjev (evidenti-

čarjev) poteka preko vsem dostopne in-

ternet infrastrukture in navadnega brsk-

ljalnika. Seveda, vsak s svojimi omejenimi

pravicami dostopa do podatkov. 

Povezave
Sodobni informacijski sistemi niso več

zbirka vase zagledanih "programčkov"

popoldanskih programerjev, ampak je

zelo pomembna integracija, predvsem

na nivoju podatkovnih baz. S tem se izog-

nemo podvojenim vnosom in s tem

povezanim napakam in dosežemo večjo

stopnjo avtomatizacije poslovanja. 

Sistemi RDČ se klasično navezujejo pred-

vsem na module pristopne kontrole, kad-

rovske evidence, obračun plač, planiran-

je dela, obdelavo delovnih nalogov,

obračun malice in potnih stroškov. S tem

pa seveda tudi na integrirane sisteme

ERP (Enterprise Resource Planning).

Slika 3: Prikaz dela operaterja preko internet brskljalnika v sis-
temu RIS4i podjetja ČETRTA POT

Slika 2: Intelegentni terminal TR1
A
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FRONTMAN
Mobilni sistem za pospeševanje prodaje

Vsi se zavedamo, da komaj opazni a premeteni prijemi
lahko močno vplivajo na izboljšanje prodaje. Kako so
izdelki zloženi, koliko obrazov izdelkov je vidno, na ka-
teri višini se nahajajo, ali je polica v bližini blagajane, so
police dobro založene z blagom - gre za množico dejav-

nikov in večina jih je v veliki meri odvisna od poslovodje trgovine.
Ker pa je v interesu dobavitelja/proizvajalca, da je njegov izdelek
opazen in ustrezno predstavljen, se nenehno trudi vplivati na po-
slovodjo, da zagotovi želeni učinek. Strategijo ustvarja marketin-
ška služba v podjetju, vendar za svoje delo potrebuje ustrezne po-
datke, ki jih zbirajo in posredujejo prodajni zastopniki.

Avtor: Matjaž Zupan, Špica International d.o.o., Ljubljana

Prodajni zastopnik

običajno obišče trgo-

vino med delovnim

časom in mu je v inte-

resu, da čim hitreje

vendar tudi čim bolj

kakovostno opravi

obisk. V nasprotnem

primeru lahko posta-

ne njegov obisk za

poslovodjo bolj nad-

loga kot ne, s čimer

povzroči neželen uči-

nek. Število podat-

kov, ki jih dobi med takim obiskom je ve-

liko. Koliko jih bo zabeležil in koliko po-

sredoval v obliki, ki je za marketinško slu-

žbo uporabna, je bis-

tveno odvisno tudi

od orodij, ki jih ima

na razpolago. Če ima

v roki papir in svin-

čnik, je že beleženje

podatkov zamudno.

Na poti do marketin-

ške službe se časovni

zamik ustrezno veča,

kakovost informaci-

je pa sorazmerno

manjša. Še več: poda-

tki, ki niso zabeleže-

ni v predpisani obli-

ki, so lahko tudi po-

polnoma neuporab-

ni.  Na primer, zapis

kot je "mleko 50% vs.

konkurenca" ne vse-

buje informacije, ki

jo lahko statistično

obdelamo in korist-

no uporabimo pri

snovanju naslednje akcije. Pomanjkljiva

informacija pa lahko pripelje do napač-

nih odločitev marketinške službe. 

FrontMan je sis-

tem, ki pospeševal-

cem prodaje poma-

ga organizirati delo

tako, da je vsak obi-

sk maksimalno izko-

riščen.

Prodajni zastopniki

uporabljajo ročni ra-

čunalnik, na kater-

em teče specializi-

ran program za zbi-

ranje podatkov. Ta

uporabnika popelje

skozi vse korake po-

stopka, ki je predvi-

den na določeni

prodajni točki. Prog-

ram je zasnovan ta-

ko, da je vnos po-

datkov skrajno poe-

nostavljen - vnaša-

mo jih s peresom,

Pred vsakim odhodom iz pisar-

ne pospeševalci naložijo v raču-

nalnik podatke, ki jih pripravi

prodajno-marketinška služba.

Ključni podatki, ki jih potrebuje

na terenu, so:

nazivi in naslovi strank (loka-

cij) ter kontaktnih oseb, ki

jih mora obiskati

podatki o prodaji in finančni

podatki, ki se nanašajo na

določeno stranko (npr. teko-

či dolg)

informacije, ki jih je potreb-

no zbrati ob obisku; te so

strnjene v obliki kratkih an-

ket, na katere odgovarjamo z

Da ali Ne, ali pa vnesemo

številčni podatek (ročno oz.

s skeniranjem črtne kode iz-

delka).
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prek zaslona, ki je občutljiv na dotik.

Druga možnost je skeniranje črtne kode

izdelka s pomočjo vgrajenega skenerja.

Npr. pospeševalec želi vnesti podatek o

izdelku na polici; namesto, da tipka šifro

ali ime izdelka, enostavno poskenira

črtno kodo na njem.

Celovita informacija na dlani ima več-

plasten učinek. Zastopniku omogoča, da

se na obisk pripravi temeljito in kakovos-

tno, kar nedvomno dviga samozavest in

se odraža na sam nastop med obiskom.

Po drugi strani pa se administrativne

naloge selijo v ozadje in odpirajo prostor

za ustvarjalno delo. Razumljivo je, da je

pridobljeno priložnost potrebno pod-

preti z ustreznimi funkcijami na ročnem

računalniku, saj želimo ohraniti sled o

vsakem dogodku med obiskom. Denimo,

da si je med obiskom zastopnik prihranil

dovolj časa za temeljitejši pogovor s

poslovodjo, ki je vselej vir koristnih

informacij in idej. Informacije lahko

hitro beleži na ročnem računalniku v

obliki prostega besedila, kar lahko pred-

stavlja dragocen napotek za marketinško

službo. Učinek je vsekakor tudi obraten.

S pobudami lahko dejavno vpliva na

poslovodjo in poglablja sodelovanje.

Po zaključku delovnega dne se podatki

prenesejo v centralni računalnik. Prenos

se lahko opravi na daljavo, preko mode-

ma, ali pa v pisarni, preko komunikacij-

skega stojala.

Stacionarni del sistema FrontMan teče na

centralnem računalniku in je bolj obse-

žen. Vsebuje orodja za  analizo podatkov,

ki so prispeli s terena, kot tudi orodja za

pripravo podatkov, ki jih pospeševalec

nosi s seboj, v ročnem računalniku. Rav-

no slednje omogoča optimalno organi-

zacijo in racionalizacijo dela pospeševal-

cev. Iz obsežne baze podatkov namreč

izberemo in prenesemo v ročni računal-

nik le tiste, ki jih posamezni pospeševal-

ci rabijo na določeni poti (stranke, ki jih

bodo ta dan obiskali, vprašanja, ki jih

bodo zastavili). To pomeni, da pospeše-

valec ni obremenjen z odvečnimi podat-

ki in funkcijami, ki jih v določenem

primeru ne potrebuje. 

Orodja za pripravo in analizo podatkov v

stacionarnem delu sistema so raznovrst-

na. Oseba, zadolžena za pripravo podat-

kov, ustvarja načrt poti s pomočjo pred-

log, po potrebi pa

načrte prilagaja

posameznemu po-

speševalcu. V po-

datkovni bazi ima

na voljo celovite

podatke o strank-

ah/lokacijah, ki jih

je treba obiskati,

npr. naziv plačni-

ka, lastnika loka-

la/trgovine, pred-

videno pogostnost obiska

itn. Posamezne lokacije lah-

ko združuje v "poti", npr.

vse lokacije v občini Center

sodijo v eno pot, kar olajša

delo pri izbiri podatkov iz

katerih bo sestavljen načrt

poti pospeševalca

V načrt poti sodijo tudi an-

ketna vprašanja, ki jih mora

pospeševalec zastaviti med

obiskom. Obstaja pet vrst

anketnih vprašanj. Ločimo

jih na podlagi tipa odgovo-

ra, npr. Da/Ne, vnos števila

itn. Sama vprašanja obliku-

jemo po želji, lahko pa jih

združujemo v "paket", ki

ima omejen čas veljave oz.

velja le v času trajanja neke

konkretne marketinške ak-

cije. Tak pristop zagotavlja sprotno struk-

turiranje in poenotenje informacij, tako

so podatki, zbra-

ni na terenu, ta-

koj po prenosu

v centralni raču-

nalnik pripravl-

jeni za nadaljnjo

obdelavo. 

Marketinška slu-

žba ima na voljo,

poleg enostav-

nejših poročil

po določenem

pospeševalcu ali

za določen dan,

tudi zahtevne analize, ki so dejansko os-

nova za oblikovanje tržne strategije.

Uporaba sistema Frontman po-

meni več prednosti za podjetje,

osnovni pa sta:

1. Povečanje produktivnost mo-

bilne distribucijsko/pospeše-

valne ekipe, ter odprava odve-

čnega dela zakasnelega, roč-

nega vnašanja in seštevanja

podatkov.

2. Vodstvo podjetja ima na voljo

ažurne in nazorno podane

informacije o trenutnem stan-

ju in trendih na trgu s čimer

lahko usmerja smeri razvoja in

proizvodnje.

A
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BELMET
Pogovor z g. Jurijem Kosem o ciljih in uspehih podjetja Belmet

Podjetje Belmet je že dolgo časa prisotno na našem trgu in sicer
z različnimi programi elektronskih inštrumentov, predvsem
merilne opreme, je pa v ponudbi tudi precej opreme za strojno
proizvodnjo, kot so recimo spajkalna orodja, oprema za pre-
gled in testiranje spajkanih spojev... Z g. Jurijem Kosom sva že

dlje časa znanca, zato je beseda stekla na bolj osebnem nivoju.

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika

Mi lahko poveš kaj več o

zgodovini podjetja, torej ka-

ko se je vse skupaj začelo?

Začelo se je v drugi po-

lovici leta 1989. Tisti ki se

spominjamo tega obdobja,

se ga spominjamo med

drugim tudi po tem, da je

bila takrat pod t.i. Markovi-

čevo zakonodajo prvič da-

na možnost ustanavljanja

zasebnih podjetij. Moj oče

je že od mladih nog sanjal

o tem in ko se je ponudila

priložnost, je ni izpustil.

Ker ni bil več v rosnih letih,

je najprej vprašal mene in

brata Marka, če bi bila zainteresirana prevzeti

podjetje in nadaljevati njegovo pot, ko si bo sam

zaželel oditi v pokoj. Ker sva bila oba blizu kon-

ca študija (oba tehničnih smeri) sva zagrabila.

Oče je k projektu pritegnil še kolega Janeza Pri-

stova in tako smo bili zbrani vsi ustanovni člani.

Podjetje je bilo postavljeno kot zastopniško pod-

jetje in prva zastopniška programa sta bila meril-

na oprema HAMEG in ink-jet tiskalniki KODAK,

torej Biro ELektronika in MErilna Tehnika, kar

je tudi podlaga našega imena BELMET. Biro ele-

ktronika se nam je kmalu zazdela neperspektiv-

na, saj smo vedno težili k temu, da bi v prvem

planu prodajali svoje tehnično znanje, pri biro

elektroniki pa vlogo na trgu igra samo cena. Za-

to jo je kmalu povsem izrinila merilna tehnika,

tako da smo danes, kot si sam ugotovil, ozko spe-

cializirani za prodajo merilne tehnike širokega

spektra proizvajalcev. Spajkalna tehnika je bila

logična razširitev prodajnega programa, saj se

krog strank za eno in drugo področje zelo lepo

pokriva ...

Čeprav je ponudba široka, sem sam še vedno

nekako "slab" na Tektronixova orodja. Mogoče

je to še iz srednješolskih dni, ko je bil osciloskop

orodje vseh orodij in ko smo se stiskali okrog

tistih Iskrinih 20 MHz analognih modelov... 

Zanima me, kam gredo

trendi na tem področju.

Začelo se je z digitalizaci-

jo, sprva skromno a da-

nes praktično ni več ana-

lognih osciloskopov. DPO

serija je izrinila vse osta-

lo. Po prihajajočih novih

modelih sodeč, bo nasled-

nji val PC-izacija vseh

merilnih inštrumentov ?

Res je, DPO je začel pravo

malo revolucijo na podro-

čju osciloskopov. To je

prvi resni in pravi odgo-

vor na težave, ki jih je kla-

sični digitalni osciloskop

imel - namreč razmeroma skromno hitrost obde-

lovanja podatkov, zaradi česar je bil lahko "slep"

tudi za več kot 95% signala. 

DPO je z izjemno hitrostjo obdelave signala in

posebnim načinom prikazovanja uspel prinesti

vse prednosti analognega osciloskopa v digitalni

svet. Slika na zaslonu je spet taka, kot pri

analognem osciloskopu. Govorimo o tretji di-

menziji signala, ki nam pove, kako pogosto "Ža-

rek" preleti zaslon skozi isto točko. Pri ana-

lognem osciloskopu je bilo vidno kot bolj svetla

sled, pri DPO pa gre lahko za intenzitetno ali

barvno gradacijo. Vendar pa je DPO še dosti več

od tega. Predstavljaj si digitalni osciloskop, ki

lahko proži do 400.000-krat v sekundi, podatke

statistično obdela in jih prikaže na zaslonu. V

primerjavi z največ 300 proženji v sekundi pri

klasičnem DSO se sliši kot pravljica - a ni.

PC-izacija instrumentov, kot jo imenuješ, pa je

logična posledica vse večje kompleksnosti anali-

tičnih nalog, ki se postavljajo pred razvijalce da-

nes tudi v povsem vsakdanjih aplikacijah. Frek-

vence vodil in procesorjev se višajo, potencial-

nih problemov je vse več. Podatkov, ki jih je tre-

ba analizirati je tudi vse več in glavni namen PC-

izacije je prav v možnosti skupne rabe podatkov

med več uporabniki istega merilnega instru-

menta. Predstavljate si, da skupina razvijalcev re-

šuje isti problem… Naj ima vsak svoj osciloskop?

Jurij Kos, Belmet d.o.o.

Fo
to

: J
.B

.
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Ali bo bolje, da kupijo en visoko zmogljiv

osciloskop za vse, ga povežejo v LAN omrežje in

vsi člani delovne skupine lahko uporabljajo iste

podatke. Poleg tega lahko že kar na osciloskopu

napišemo poročilo, ga natiskamo, pošljemo

vprašanje kolegu po elektronski pošti brez po-

trebe po prenašanju zaslonske slike po ne vem

kakšnem vmesniku. Vse skupaj je v službi učin-

kovitosti. In vsem tistim, ki na PC-izacijo gledajo

skeptično - Tekovi seriji TDS5000 in TDS7000

resnično uporabljata MNS Windows operacijski

sistem za prikazovanje osciloskopske slike. A

poudarjam, za prikazovanje. 

Osciloskop deluje na povsem samostojni Power-

PC platformi z UNIX operacijskim sistemom, ki

je z Okni povezan preko PCI vodila. Tako Oken-

ska stran zagotavlja samo komunikacijo z upo-

rabnikom in periferijo, PowerPC pa opravlja ča-

sovnokritične naloge. 

Zato nič strahu pred težavami z delovanjem v re-

alnem času in podobno. Prednost te PCI poveza-

ve pa je še to, da v primeru, da želimo osciloskop

vključiti v merilni sistem in si sami napisati pro-

gramski paket, to lahko storimo kar na Oknih na-

šega osciloskopa, in prenos podatkov ne teče

preko ubogega GPIB-ja, temveč preko PCI vodi-

la. O tej temi bi lahko govoril še dolgo, a mislim

da sem že zdaj preveč navdušeno raztegnil tale

pogovor…

Kot je videti, Tektronix razmišlja o tem, da bi

prišel na trg merilnih kartic za PC. Jasno je, da

s tehnološkega vidika inštrument, ki je stlačen

na PCI/PXI kartico ne more konkurirati

klasičnemu inštrumentu že zaradi omejitev de-

lovnega okolja, pa vendar obstaja povpraše-

vanje in ponudba tudi na tem področju, pred-

vsem zaradi industrijske avtomatizacije. Kaj

meniš o tem?

Tektronix je z nakupom kanadskega proizvajal-

ca PCI merilne opreme GAGE-APPLIED resnič-

no vstopil v svet merilne opreme na PC karticah.

GAGE je že pred nakupom veljal za posebneža

na področju PC merilnih kartic, saj je vedno spe-

cializirano izdeloval skoraj samo osciloskopske

kartice velikih hitrosti vzorčenja in/ali visokih

ločljivosti A/D pretvornikov. Kje lahko še najde-

te osciloskop s 16-bitnim A/D pri 10 MS/s vzor-

čenja na obeh kanalih hkrati? Z eno milijardo

točk pomnilnika za zajemanje podatkov na kar-

tici sami? Z možnostjo povezovanje več kartic v

Master/Slave sistem, tako da dobimo npr. 16-

kanalni osciloskop? Govorim o tem, da gre spet

za nekaj posebnega na tržišču, in pri tem je pro-

gramska podpora že napisana. Tovrstne rešitve

bodo našle posebne kupce, ki znajo ceniti tako

hitro razpoložljivost tako velike količine podat-

kov v PC-ju. Običajno gre za posebne razvojne

izzive ali navadnim smrtnikom neslutene razis-

kovalne naloge. 

Se pa pri BELMET-u zavedamo, da je tržišče za te

posebne rešitve razmeroma ozko. Zaznali smo

namreč potrebo trga po alternativni ponudbi

merilne opreme za vgradnjo v PC. Ne gre samo

za industrijsko avtomatizacijo, ki je zanesljivo

pomemben kupec tovrsten merilne opreme.

Pomemben tržni segment je tudi oblikovanje

avtomatiziranih testnih sistemov. V ta namen

smo se povezali z ameriškim proizvajalcem to-

vrstne merilne opreme Measurement Compu-

ting Corporation (gl. http://www.measure-

mentcomputing.com) s sedežem v bližini Bos-

tona (v bližini vsaj z naše perspektive). Gre za

dinamično podjetje, ki ponuja široko paleto reši-

tev po zelo konkurenčnih cenah in ima zelo res-

ne namene in načrte po prevzemanju ustrezne-

ga dela trga od že leta prisotnih proizvajalcev.

Poleg strojne opreme pa na trgu ponujajo tudi

izvirno alternativo sicer močno uveljavljenemu

programskemu paketu za programiranje t.i. vir-

tualnega instrumentarija. Govorim seveda o

LabVIEW paketu National Instruments. Gre si-

cer za zelo dobro rešitev, ki je programiranje pri-

bližala vsem, ki se nočejo učiti klasičnega pro-

gramskega jezika, saj ponuja grafični način pro-

gramiranja. Naša alternativa se imenuje Soft-

WIRE. Gre za dodatek Microsoftovemu Visual

Basic-u, ki omogoča povsem grafični način

programiranja vaše aplikacije. Pri tem SoftWIRE

(gl. http://www.softwire.com) ni omejen samo

na programiranje virtualnega instrumentarija

temveč podpira vse funkcije Visual Basica. Ste v

svojem projektu naleteli na operacijo, ki je grafi-

čni jezik ne podpira? Preprosto, ta del napišite v

Visual Basic-u. Imate v svojem sistemu instru-

ment, ki ga grafična programska platforma ne

podpira? Preprosto, podporo si oblikujte v Vi-

sual Basic-u… 

Veselim se že, da bom kmalu lahko tudi sam

preizkusil moč SoftWIRE programskega okolja!

Z Measurement Computing smo namreč še čisto

na začetku a že žanjemo nekatere, zaenkrat res

še manjše, a ne nepomembne uspehe!

Je še kakšna novost na polju klasičnih merilnih

inštrumentov ? Resda smo tik pred pred-

stavitvijo TDS-5000 serije, pa vendar mogoče

kaj iz ostale ponudbe?

Mogoče bi omenil PENDULUM (http://

www.pendulum.se). Gre za pri nas sicer povsem

nepoznano švedsko firmo, ki je eden od pro-

duktov PHILIPS-ove odločitve, da se preneha

ukvarjati z merilno opremo. PENDULUM

(http://www.pendulum.se) je specializiran na

področju merjenja frekvence in časa in proizva-

ja vrhunske števce frekvence in časa, časovne

normale itd. Neznano ime, zelo znana oblika,

vrhunska kakovost… O tem kaj več mogoče ob

kakšni drugi priložnosti.

Sicer pa, tudi inštrumente s "klasično" zasnovo

je moč uporabiti kot akvizicijsko opremo. Pred

nekaj tedni sem na UseNetu zasledil vprašanje

"Potrebujem modul, ki zna zajeti 2 Gs/s, iz

česar bom pozneje s pomočjo DSP tehnik v PC-

ju izločil signal, ki ima cca. 150 MHz". Sledilo je

kar nekaj predlogov, vendar se je po razpravi o

cenah vse ustavilo na "Zakaj ne uporabiš TDS-

3032? Ta mali osciloskop je uporaben za DAQ,

po meritvi ti še vedno ostane super osciloskop-

ček, pa še relativno poceni je... ". 

Vem, da Tektronix ponuja tudi programje za

komunikacijo s svojo opremo in da je, če se

prav spomnim, komunikacijski protokol odprt

za javnost. Mislim, programje za komunikacijo

s PCjem preko standardnih protokolov so vse

pomembnejši. So kake novosti na tem področ-

ju? 

Škoda da tega vprašanja nisem dobil v roke sam,

prosim če mi lahko naslednjič tako vprašanje

lepo frcneš po e-mailu :o) (Saj verjetno vprašan-

je ni prišlo iz Slovenije, kaj?). Zakaj? Najprej,

GAGE stadardno proizvaja PCI kartico z dvema

kanaloma s hitrostjo vzorčenja 2 GS/s, v tem pri-

meru z 8-bitno A/D pretvorbo. Programski paket

GageScope poleg velikega števila drugih funkcij

dopušča tudi digitalno filtriranje, torej višanje

ločljivosti A/D pretvorbe z matematično obdela-

vo signala (povprečenjem sosednjih vzorcev).

CompuScope 82G bi bila kolegu in njegovi apli-

kaciji pisana na kožo! Upam da bere tale inter-

vju! Seveda, mogoče bi bilo uporabiti tudi

TDS3032. 2,5 GS/s bi bilo dovolj hitro za našega

kolega, če bi se lahko zadovoljil z omejitvijo

10.000 točk globine pomnilnika. Poleg tega pa,

če bi vztrajal na obdelavi signala na PC, je karti-

ca v PC veliko boljša rešitev, saj podatke za

obdelavo lahko prevzema preko PCI vodila, in

ne preko nekega vmesnika.

Cenovno je prva rešitev sicer dvakrat dražja, a

vendar, ponuja že 2M točk pomnilnika za zaje-

manje podatkov, ki čakajo na PCI vodilu za pre-

vzem v obdelavo!

Še nekaj vprašanj o drugih področjih. Ponujate

tudi opremo drugih proizvajalcev za pregled in

meritve na energetskih omrežjih, od relativno

enostavnih tokovnih klešč do kompleksne

opreme za analizo kakovosti napajalne nape-

tosti v omrežjih... Kakšno je težišče povpra-

ševanja po tej opremi? Mislim, koliko industrij-

skih obratov sploh potrebuje denimo nadzor

nad napajalnim omrežjem v proizvodnji?

V praksi se srečujemo z dvema vrstama strank.

Prvi so distributerji električne energije. Ti se

vedno pogosteje srečujejo z reklamacijami

strank, ki jih morajo bodisi ovreči, ali pa ugo-

toviti vzrok težav in jih odpraviti. Drugi pa so

industrijski odjemalci energije, katerim je le-ta
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resnično surovina, ki jo na nek način vgrajujejo

v svoje proizvode. Ti se vsak dan srečujejo s

težavami, ki so lahko posledica težav na elek-

tričnem omrežju. Zaradi novih vrst bremen, ki

odjemljejo vse prej kot sinusni tok, pri katerih

prihaja do hitrih preklopov in včasih prav zan-

imivega vedenja, se na omrežju pojavljajo prav

zanimive reči. In neredko je treba vzrok težav

iskati znotraj objekta, saj si različni obrati lahko

nesnage podajajo med seboj. Danes vidimo

močan porast zanimanja in potrebe po analizi

kakovosti električnega omrežja, distributerjeve-

ga in lastnega, notranjega.

Nov segment v tej zgodbi predstavlja tudi t.i.

deregulacija trga z električno energijo. Različni

"igralci" na tem trgu si prizadevajo permanentno

nadzorovati kakovost energije, ki jo kupujejo od

svojega soseda. Profesionalne rešitve, ki jih nudi-

mo in ki jih uporabljajo že mnoge evropske

države v ta namen nam omogočajo vsem seg-

mentom tega trga ponuditi pravo rešitev. Poleg

tega pa vršimo tudi vlogo prenašalca evropskih

izkušenj v naš prostor, kar mnogi z velikim vesel-

jem sprejmejo, saj je to področje pri nas še ved-

no v povojih, a ne bo dolgo, saj se hitro razvija.

In za konec verjetno najbolj zanimivo vpra-

šanje. Pisali smo že o novem merilnem labora-

toriju pri vas, ki svoje usluge seveda nudi vsem

zainteresiranim. Kakšen je smisel in značaj te

ponudbe?

Ali teh storitev ne ponuja že recimo SIQ?

Kakšen inštrumentarij je na voljo in katere

parametre je moč meriti ?

Najprej o tem, kakšne storitve nudi naš labora-

torij. Trenutno smo se usmerili samo na kali-

bracijo merilnikov ne-električnih veličin.

Kalibriramo lahko merilnike temperature,

vlažnosti zraka, tlaka, hitrosti gibanja zraka in

hitrosti vrtenja. Pri vseh teh veličinah zagotavl-

jamo nepretrgano verigo sledljivosti do medna-

rodnih standardov, saj je vsa naša oprema kalib-

rirana s strani akreditiranih laboratorijev iz

različnih držav. Naš laboratorij zaenkrat še ni

akreditiran - zaenkrat!

Kakšen je smisel? Računamo, da bo laboratorij v

dveh do treh letih povrnil nemajhno investicijo

v opremo. Že nekaj mesecev več kot samo pokri-

va svoje stroške delovanja, kar je glede na dejst-

vo, da deluje šele nekje od meseca marca, velik

uspeh. Z laboratorijem še dodatno utrjujemo

svoj položaj vodilnega podjetja za merilno

tehniko v naši mladi državi in sporočamo vsem,

da nismo samo trgovci. Pri BELMET-u vemo kaj

pomeni meriti!

SIQ, če si ga že omenil, omenjenih storitev sploh

ne ponuja. Na tem področju sta v Sloveniji dva

druga ponudnika, oba fakultetna laboratorija.

Vendar mislimo, da tudi na tem področju ne

škodi tržna konkurenca, saj premalo število

ponudnikov lahko nepotrebno zvišuje ceno.

Prepričani smo, da se lahko s svojo odzivnostjo,

strokovnostjo in fleksibilnostjo uspešno kosamo

z vsakim, še tako velikim laboratorijem. Vsem

bralcem sporočam, če ste mislili, da na področju

kalibracije v Sloveniji nimate nobene alterna-

tive, se obrnite na BELMET. Prepričali vas bomo

v nasprotno, saj poleg storitev kalibracijskega

laboratorija nudimo tudi široko paleto kalibraci-

jske opreme za laboratorije po industriji. Ne

nudimo sicer velikih zvenečih imen, vendar

učinkovite, vrhunske rešitve za zdrave cene. A
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Novi EDAS CE pa je napravil na tem

področju velik korak naprej, saj za svoje

delovanje ne potrebuje gostitelja.

EDAS CE je robustna, modularno grajena

naprava, ki se vgradi na DIN letev. Sestav-

ljajo jo procesorski, napajalni in različni

vhodno/izhodni moduli. Procesorski

modul ima vgrajen AMD-jev procesor

Elan SC400, z 8MB RAM-a, ki je razširljiv

do 64MB. Za komunikacijo z zunanjim

svetom mu služita eno serijsko RS232

vodilo in ethernet vodilo 10/100BaseT. 

Modularna gradnja omogoča poljuben

izbor vhodno/izhodnih modulov. Na vo-

ljo so različni analogni in digitalni, vhod-

ni in izhodni moduli ter kombinacije le

teh. Merjenju temperature je namenjen

poseben modul z 8 vhodi, pri-

rejenimi za termočlene. Doba-

vljiv pa je tudi modul z dodat-

nimi RS232 vodili.

Operacijski sistem Windows

CE 3.0 omogoča večopravilno

delovanje, zato lahko istočasno

teče program za vodenje pro-

cesa ali stroja ter nadzorni sis-

tem. Izdelavo aplikacij omogo-

čajo microsoftova orodja eM-

bedded Visual C++ in eMbedded Visu-

al Basic. Mnogo bolj zanimiva pa je upo-

raba Embedded Web Serverja. EDAS CE

se lahko naroči z že nameščenim pro-

gramskim paketom iFactory Monitor,

ki spremeni EDAS CE v spletni

merilni ali kontrolni strežnik.

Spletni brskalnik usmerimo na

EDAS CE, potem pa nas iFac-

tory spletna stran vodi skozi

gradnjo kompletne aplikacije.

Aplikacijo gradimo s pomočjo

enostavnih vnosnih polj, kjer

se izbirajo vhodi in izhodi,

obdelava podatkov in stran za

prikaz le teh. Dodana sta OD-

BC in WebDevice Sript jezik,

za lažjo prilagoditev individualnim zahte-

vam. 

Shranjevalni pomnilnik v velikosti od 8

MB do 460 MB omogoča napravi, da de-

luje tudi kot samostojni zajemalnik po-

datkov ("data logger"). Uporablja pa se

tudi ob morebitni začasni prekinitvi

mrežne povezave, da ne pride do izgube

podatkov.

Odprta arhitektura novega izdelka omo-

goča enostavno gradnjo novih aplikacij

in dograjevanje k obstoječim sistemom.

Z uporabo standardizirane ethernet  teh-

nologije se enostavno vključuje v obsto-

ječe omrežje uporabnika, kar pripomore

k večji uporabnosti in zmanjšanju stroš-

kov. A

EDAS CE
Ameriški proizvajalec računalniško podprte merilne opreme,
Intelligent Instrumentation, je trgu predstavil novo napravo,
imenovano EDAS CE. S to novostjo so razširili dobro poznano
družino ethernet merilnih modulov EDAS. Dosedanji EDAS me-
rilni moduli so namreč bili dislocirani periferni elementi v om-

režju, ki so za svoje delovanje potrebovali osebni računalnik, na katerem
je tekla merilna programska oprema.

Avtor: Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
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Productronica 2001: ITE z znanjem in
strategijo izzval velike tekmece

poročilo vodilnega slovenskega proizvajalca na področju elektronike na nedavni Productronici v Münchnu
je bilo jasno: v eni najbolj propulzivnih gospodarskih panog prihodnosti ni tolikanj pomembna velikost kot
znanje in sposobnost strateškega obvladovanja znanja in tržnih silnic. Iskratel Electronics (ITE) je družba,
ki uradno še ni upihnila niti prve svečke na torti, toda njihova vizija je povsem jasno usmerjena k članstvu

v elitni skupini sorodnih evropskih in svetovnih firm, ki v sodobni elektroniki narekujejo trende. "Če te ni na
Productronici, ne obstajaš," radi porečejo strokovnjaki in Slovenija se s pretirano opaznostjo v Münchnu ni mogla
pohvaliti. Na 14. Productronici novembra letos sta jo zastopali dve družbi, Iskratel Electronics pa je bila edina
med njima tudi ponudnik pogodbene proizvodnje (EMS - electronic manufacturing services). 

Informacije: Iskratel Electronics d.o.o.

Vrhunski strokovnjaki na področju tele-

komunikacij, elektronskih sklopov, vezij

in avtomatizacije s kranjskih Labor meni-

jo, da ni njihov primarni cilj doseganje

velikosti, s kakršno se ponaša konkuren-

ca v Evropi in Ameriki. V svetovnem me-

rilu majhna, v evropskem pa srednje veli-

ka družba vidi svoje prednosti v prilago-

dljivosti željam kupcev, s čimer lahko

presežejo standardna pričakovanja trž-

nih segmentov, nadalje v ustvarjanju do-

dane vrednosti v rešitvah, izvrstni logisti-

ki in možnosti zniževanja stroškov za

kupca v neposredni realizaciji naročil,

brez številnih posrednikov. To so vse trd-

ni tržni aduti, ki jih morebitni poslovni

partnerji na Productronici niso mogli

prezreti.  

Na njihovem letos prvem nastopu na

münchenskem sejmu je bil namen ITE

predvsem v predstavitvi potencialnim

kupcem in prikaz svojih proizvodne in

tehnične zmogljivosti. Zunaj slovenskega

prostora so še razmeroma neznani, zato

je bilo potrebno obiskovalcem razložiti,

kdo so, od kod prihajajo in kaj ponujajo.

Hkrati pa je bila to idealna priložnost, da

se soočijo s konkurenco in ugotovijo, v

čem so boljši in kaj bi lahko še izboljšali,

da bi dosegli in presegli evropska merila

v panogi. V EMS poslu je vedno bolj po-

membna neposredna navzočnost na tr-

gu, saj s tem potencialne kupce nenehno

opozarjaš nase. Ena od prednosti je bila

dejstvo, da je ITE hčerinsko podjetje veli-

ko večjega Iskratela, ki je prepoznaven v

S
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evropskem in azijskem prostoru. Delov-

na sila je cenejša kot v zahodni Evropi, to-

da zelo dobro izobražena.

Ponudba na trgu je zelo velika, zato je po-

membno, da si nekaj posebnega. V ITE se

zato poskušajo čim bolj prilagajati zahte-

vam strank in tako rekoč ustvarjati sku-

paj z njimi. Zato tudi trdijo, da so del nji-

hove proizvodne verige, saj postanejo

del njihovega produkta. Sposobni so

izdelati tudi zelo male serije tiskanih ve-

zij in sodelujejo s podjetji, ki se šele uve-

ljavljajo na trgu. Partnerjem ne le izdelu-

jejo zahtevanih komponent, temveč jim

tudi pomagajo pri razvoju izdelka.

V primerjavi s konkurenco so imeli že za-

četno prednost v tem, da so bili novinec,

vsaka novost pa zbuja radovednost in so

že zato dobili kakšnega obiskovalca več.

Njihov razstavni prostor je bil sicer

majhen, toda na dobri lokaciji, k atraktiv-

nosti pa je dodatno pripomogla moder-

na ureditev z najnovejšimi  tiskanimi ve-

zji (kot je njihov zadnji prototip CEP -

custom embedded platform). Razstavni

prostor je bil opremljen s plazmo, na ka-

teri se je vrtel njihov predstavitveni film.

Zaradi velikega zanimanja slovenskih

obiskovalcev sejma (ITE je bili eno od

dveh slovenskih družb na Productronici)

se je na stojnici ve-

dno nekaj dogajalo,

kar je še dodatno

vzpodbudilo ostale

obiskovalce, da so

si ogledali njihovo

predstavitev.

Productronica je

ponovno opozorila

na dejstvo, da odlo-

čitev partnerjev za

sodelovanje na EMS

(electronic manu-

facturing services

oziroma pogodbe-

na proizvodnja na

področju elektron-

ike) področju ni

zgolj izbira proizva-

jalca projektov v

telekomunikacijah,

mrežnih kompone-

ntah in avtomatike,

razvoju novih pro-

izvodov, izdelava

prototipov... Gre za

strateško povezan-

ost, od katere je od-

visen ne le pro-

dukt, temveč tudi prodaja, umeščenost

na trgu, odnos do

konkurence. Zato

pomeni odločitev

naročnika, da bo

projekte "na ključ"

izpeljal ITE poveza-

na s temeljitim

predhodnim razmi-

slekom o ciljih, vizi-

ji in strateških pred-

nostih, s katerim si

bodo utrli pot do

tržnih segmentov. 

Kljub zaostrenim

razmeram na trgu,

ki jih je še otežilo

dogajanje v svetov-

ni recesiji po 11.

septembru, je bilo

1721 razstavljavcev

na 132 tisoč bruto

kvadratnih metrih

münchenske borze

dokaj optimistično

razpoloženih. Na

1411 stojnicah, od

tega 507 tujih, so se

srečali kar s 47 tisoč

obiskovalci, koliko

pogodb so sklenili, pa je predvsem odvis-

no od njihove prodornosti in komunici-

ranja po zaključku sejma. Po raziskavi

Inštituta NFO so obiskovalci povpraše-

vali predvsem po konkretnih projektih

in novih tehnologijah. Številke, s kateri-

mi razpolaga organizator, na prvi pogled

izgledajo razmeroma impresivno, vendar

pa velja opozoriti tudi na to, da se je od

lani število razstavljavcev znižalo za

nekaj sto, obiskovalcev pa od leta 1999

kar za devet tisoč. 

V tej luči postane statistika po eni strani

bolje razumljiva, po drugi pa kar kliče po

inovacijah, ki morajo omogočiti ne le vr-

hunske rešitve na področju elektronike

in telekomunikacij, razvoj novih podro-

čij, kot je na primer robotika, pač pa tudi

razvoj tržnih prednosti in predvsem raz-

likovanja od konkurence. 

Trg je težko pridobiti, nič pa ni lažjega

kot tržni delež izgubiti. Elektronika,

telekomunikacije in avtomatizacija je

seveda industrija prihodnosti in zlasti v

tujini se dobro zavedajo, da kdor že zdaj

ne bo skočil na drveči vlak, kasneje

mogoče ne bo imel nove priložnosti. ITE

je svoj prvi veliki test na mednarodnem

trgu opravil z desetko. A
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MERITVE V AVTOMATIZIRANI PROIZVODNJI 
IN

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE
Spoštovani bralci revije Avtomatika. V tej številki smo nameravali pričeti z dvema

obširnima temama, ki sta vsaka po svoje aktualni. Zaradi objektivnih vzrokov

bomo večino člankov objavili v naslednjih številkah, glede na zanimivost ostalih

tem pa menimo, da boste z revijo vseeno zadovoljni.

Obenem vabimo vse zainteresirane avtorje, da s svojimi prispevki sodelujejo v

omenjenih temah, saj jih bomo objavljali še nekaj naslednjih številk.

Nosilne teme v reviji Avtomatika
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Dovršena
kvaliteta ...
Rittalovo novo IT Tower ohišje!
Informacijske tehnologije zahtevajo nove rešitve od
ohišij kot so prilagodljivost, varovanje in zanesljivost
v dobro investicijo. Vse več moderne komunikacijske
infrastrukture je sedaj izvedeno direktno v pisarniškem
okolju. Novo IT Tower ohišje se z svojim izgledom
nedvomno dobro vključuje v ta koncept. Z praktičnimi
in uporabnimi dimenzijskimi različicami in popolno
namestitvijo opreme daje uporabniku  veliko rešitev
montaže v specifičnih primerih.

Modularnost in univerzalnost

IT Tower ohišje
je rešitev

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Za baterijska
neprekinjena
napajanja
Za shranjevanje
podatkov
Za mrežna
vozlišča
Za uporabo v
reprezentativnih
pisarniških okoljih
Za manjše
strežniške
arhitekture
Namizne sisteme

Preklopite na popolnost

R

PRODUKT

MESECA

2001

Na vašo faks zahtevo vam pošljemo:

q brošuro "IT Innovations 2001"

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Poštna številka, kraj

Telefon, faks

Datum, podpis

Fax hotline:

+386 (0) 1/541 17 10

Modularna konstrukcija s posebnimi vrati, zadnjimi
sestavnimi ploščami, prilagodljivost strehe in montažnim
podstavkom skupaj z optimiziranimi plug & play
varnostnimi rešitvami, naredijo IT Tower kot dovršen
inštrument za centralni pisarniški komunikacijski
razdelilnik. Rittalov IT Tower je s svojimi tankimi linijami
in modernimi konstrukcijskimi podrobnostmi tudi
vizualno privlačen.

FRIEDHELM LOH GROUP


