


Exider je na poti - vlak, ki vodi v svet avtomatizacije. Polno opremljen
z najsodobnejšo tehnologijo in rešitvami za danes ter jutri. Vljudno
vabljeni - vstopite tudi  Vi.

Vlak bo postal na železniški postaji Ljubljana dne 19. junija 2002
in cel dan nudil obiskovalcem pogled v svet avtomatizacije

Več informacij: http://www.siemens.si/exider

Z VLAKOM V AVTOMATIZIRANO PRIHODNOST
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Pozdravljeni,

V času zadnjih nekaj številk opažamo vse več "dela

na terenu" saj se srečujemo iz sejma do sejma.

Preteklo številko smo razdelili med zainteresirane

na TeleInfosu, ta pred vami pa bo razdeljena na

sejmu Energetika in Terotech v Celju. Seveda v tem

trenutku še ne moremo reči nič določenega o sejmu,

upam pa da gre za spremembo na bolje.

Mogoče je tudi zaradi sejma ta številka nekoliko bolj raznolika in barvita.

Tako lahko spoznate delo strokovnjakov podjetja "Borzen", ki je prava borza

električne energije. Res je, pri njih lahko električno energijo kupujete in proda-

jate, seveda z ustrezno licenco.

Dotaknili smo se tudi industrijskih računalnikov ali natančneje povezavi

uporabniškega vmesnika z računalnikom preko posebne opreme, ki omoogoča

računalniku delo na drugi lokaciji z manj kritičnimi pogoji dela.

Novost je tudi ponudba podjetja Point Electronic. Moram reči, da sem skeptično

sprejel novico o njihovem podpornem programu za Fujijeve mikrokrmilnike,

dokler ga nisem videl. Ko človek sliši, da gre za skripte za Excel, pomisli, da gre

za kako našminkano tabelo, vendar je stvar impresivna. Gre za program, ki

uporabniku pomaga pri odločitvi za pravi tip krmilnika glede na dane pogoje

in mu pomaga pri konfiguraciji. Vse to je začinjeno s tonami tehtnih razlag,

diagramov, izračunov... Če ste naročeni na revijo, ste ob tej številki prejeli tudi

CD_Hydra, ki vsebuje tudi ta program, drugače pa se lahko obrnete na avtorja,

pokličete nas, ali pa se naročite na revijo ;o)

Vaš urednik,

Založba: 
HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si
tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: 
BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa

tel.: 031/460-871 
brankob@avtomatika.com

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

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

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

MMaarriibboorr

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

Cena 11..000000  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
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Junija nova verzija IndustrialSQL 8.0 in SuiteVoyager 2.0
Informacije: WW Engineering
Za mesec junij lahko napovemo izid novih verzij izjemno uporabnih in
učinkovitih programskih orodij IndustrialSQL 8.0 in SuiteVoyager 2.0.
Wonderware in distributer pripravljata ob tem dogodku širše zastavljeno pro-
mocijo, ki naslavlja t.i. "Manufacturing intelligence market". V to ciljno skupino
spadajo še nekateri produkti iz zbirke FactorySuite, in sicer DT Analyst,
ActiveFactory in QI Analyst. Cene IndustrialSQL strežnika se bodo nekoliko
spremenile (povišale), vendar samo za sisteme za večje število točk (od 5.000
točk naprej). Kompletirani novi ceniki bodo pripravljeni v sredini junija, takrat
bodo tudi na voljo vsem zainteresiranim pri vašem distributerju. 

KAZALO VSEBINE
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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

IIzzttookk  PPiirrnnaatt, univ. dipl. inž., vodja Avtomatske Identifikacije,
EMA d.o.o., tel.: 03 428 48 00
Strokovnjak za označevanje izdelkov, materialov in transportnih
enot s črtno kodo in RFID tagi. Vodenje projektov s področja
označevanja in sledljivosti v proizvodnji ter brezžičnih komu-
nikacij z mobilnimi terminali v skladiščih.
IInnffoo  nnaa  tteell..::  0033  442288  4488  3344  aallii  ee--mmiill::  iizzttookk..ppiirrnnaatt@@eemmaa..ssii

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - SLEDLJIVOST

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
direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju
in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi termovizije) v
industrijske 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
sistemov 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
računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v pro-
izvodnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške 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 pokliče-
te 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.elektro-
nik@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, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na telefon
061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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 šarž-
nih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponede-
ljek 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 viš-
jih nivojev vodenja v vseh fazah od analize zahtev do implementacije. V to
domeno sodijo proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi
za razvrščanje ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi
sistemi. Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 
12.uro, vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

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

MMaakkss  TTuuttaa,,  univ. dipl. ing., Synatec, d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@synatec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov v proizvodnji,
posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri
posredovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega
informacijskega sistema v proizvodnjo ter pri avtomatizaciji stro-
jev in naprav.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov 

JJaanneezz  KKookkaalljj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o.
tel. 01/562-60-44, e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter
pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Stikalna oprema

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - Prenovljena Eurothermova ponudba tiristorjev 

Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si

EUROTHERM prenovil ponudbo tiristorjev

Podjetje EURO-

THERM se je od-

ločilo, da v celoti

prenovi ponudbo svojih

tiristorskih naprav. Posto-

poma bodo iz prometa

umikali najstarejše tipe, ki

jih bo v celoti nadomesti-

la nova serija 7000. Ta je

dobila tudi novo obleko.

Zunanjost je povsem spre-

menjena in poleg boljših

tehničnih lastnosti nap-

rav ponuja tudi lepši in

modernejši zunanji iz-

gled. Družino tiristorskih

naprav delimo v tri osnov-

ne grupe:

• 7100 predstavlja eno-

fazne tiristorske enote,

• 7200 trofazne enote s tiristorji v dveh

fazah (2 leg control),

• 7300 trofazne tiristorske naprave s

tiristorji v vseh 3 fazah (true 3 phase

control).

Številčni oznaki sledi črka, ki predstavlja:

L - (Load controllers) Preprosti enofazni

kontaktorji za tokove 16-100A so name-

njeni predvsem vključevanju nizko tem-

peraturnih omskih uporovnih bremen

(nizko temperaturne peči in sušilnice,

segrevanje mas za vbrizgavanje, ogreva-

nje zraka, itd.).

S - (Smart controllers) Inteligentni pol-

prevodniški kontaktorji za tokove 16-

630A. Lahko so v eno ali trofazni izvedbi

namenjeni ogrevanju s kratkovalovnimi

infrardečimi grelci (SWIR) ali nizko tem-

peraturnim bremenom.

Omogočajo diagnosticiranje bre-

mena in tiristorja, alarmiranje pri

preseženi temperaturi, nadzor

hladilnih ventilatorjev, analogni

vhodni signal 4-20mA za regulaci-

jo moči in serijsko komunikacijo

z nadzornim računalnikom.

Namenjeni so ogrevanju z infrar-

dečimi grelci,  termičnemu pre-

oblikovanju, večconskemu ogre-

vanju, tunelnemu ogrevanju na

tekočih trakovih, manjšim

pečem, itd..

A - (Advanced controllers) Naprave za

najzahtevnejše pogoje in tokove 16A do

630A ter napetosti do 690V. Te naprave

so najbolj prilagodljive, saj jim lahko izbi-

ramo: način krmiljenja, način elektron-

skega vklapljanja, vrsto vhodnega analog-

nega signala in izbor alarmov, možnost

samodejnega izklopa pri toplotnih pre-

obremenitvah. Primerni so za praktično

vse vrste bremen, vključno za visoko

temperaturne uporovne grelce (HTCL),

induktivna bremena in transformatorska

bremena. Poleg funkcij navedenih v

grupi S imajo tudi možnost popolnega

nadzora moči in omejevanja toka. Poleg

tega imajo izpopolnjeno metodo diagno-

sticiranja in alarmiranja stanj v regulacij-

ski zanki. Tiristorji iz te grupe so primer-

ni tudi za najbolj zahtevne naloge, kot

recimo za toplotno obdelavo kovin in

stekla, nadzor indukcijskih peči in druge

zahtevne vrste peči.

Vsekakor  se v vsakem izboljšanem detaj-

lu odražajo 30 letne izkušenje, pridoblje-

ne pri izdelovanju naprav za različne

temperaturne regulacije.

Č

A
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Z VLAKOM V AVTOMATIZIRANO PRIHODNOST

VVAABBIILLOO  KK  OOGGLLEEDDUU
Siemens-ov A&D vlak: doživljajski svet na tirnicah 

S premičnim sejmom v skupno 14 vagonih na tirnicah prikazuje Siemens "Automation and Drives" (A&D) svoje

dosežke kot ponudnik rešitev za industrijo. Vlak imenovan Exider bo na poti dve leti in se bo ustavil v več kot

sto mestih Evrope ter Azije. Exider je ime, ki dinamično ponazarja značaj vlaka in hkrati ustvarja povezavo k

doživljajskemu svetu "Prihodnost avtomatizacije".  Na 56 oseh in dolžini 300 metrov predstavlja Siemens-ov vlak

polni A&D spekter ponudbe iz nenavadne perspektive. V Ljubljani bo postal dne 19. junija 2002 in bo cel dan

na ogled vsem obiskovalcem na železniški postaji Ljubljana - VLJUDNO VABLJENI K OGLEDU.

Siemens A&D se želimo peljati z Exider-jem do naših strank in jih vzeti na potovanje skozi pokrajine moderne

industrijske avtomatizacije, pogonske, stikalne ter inštalacijske tehnike. Exider je več kot razstava na tirnicah,

Exider za Siemens A&D prikazuje poleg tehnike in trendov svoje industrijske kompetence z geslom: " Vse iz ene

roke".

V ospredju predstavitve na tiru stojijo specifične panožne rešitve, npr. za farmacijo in kemijo, za proizvajalce

avtomobilov ali strojegradnje. Obiskovalec jasno vidi prednosti sodelovanja s Siemens A&D, ki se vidimo v vlogi

vodje razvoja tehnologij, arhitekta moderne industrijske družbe z veliko že uveljavljenimi rešitvami in

daljnosežnimi izkušnjami. To znanje vgrajujemo v naše ciljne skupine in postavljamo smernice inovacij, ki pri-

našajo našim strankam dobiček.

Vlak predstavlja Siemens A&D spekter ponudb na popolnoma novi način in pri tem združuje tehnične tematike

z doživljajskim svetom na kolesih. Obiskovalcu se odpre zanimiv, čustven svet, ki je podprt s spletnimi priključ-

ki in eksponati z možnostjo dialoga.

Siemensov Exider je začel svojo pot 20. marca v Pragi in se bo v naslednjih dveh letih peljal skozi 70 evropskih

mest v 22 državah ter 21 mest na Kitajskem. Ustavil se bo predvsem na velikih železniških postajah sveta, tako

npr. v Leipzigu, Budimpešti, Londonu, Dunaju, Antwerpnu, Madridu, Pekingu in med drugimi 19. junija tudi v

Ljubljani. Nadaljevanje te poti na druge celine je že načrtovano.
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Vagon 1: Rešitve za procesno industrijo

Znanost, kemična industrija, prehrambe-

na industrija, steklo-keramika ipd. - vsi ti

sprejemajo Siemens kot partnerja s kom-

petencami na področju avtomatizacije in

tehničnim znanjem. Vagon prikazuje,

kako Siemens po celem svetu uspešno

pripravlja poti za gospodarske rešitve in

rešitve za varno prihodnost - od razvoja v

laboratoriju do zagona neke naprave.

Vagon 2: Tehnika za procesno industrijo

Doživite osupljive podrobnosti tehničnih

področji: od pogonske tehnike, procesne

instrumentacije, procesno vodene tehni-

ke do komponent, orodij, sistema in nji-

hove prednosti za gospodarnost in varno

delovanje - "Totally Integrated Automati-

sation" v procesni industriji.

Vagon 3: "Totally Integrated Automation"

Popolnoma združljiva avtomatizacija je

svetovno edinstvena. Prinaša informacij-

sko prepustnost od proizvodnega sveta

do celotnega podjetja. 

TIA zagotavlja horizontalno in vertikalno

integracijo  polnih in informacijsko boga-

to povezanih procesov. Spoznajte ta kon-

cept in prepričajte se o njihovih predno-

stih in možnostih.

Vagon 4: Rešitve za proizvodno indus-

trijo 

Velika prožnost, absolutna zanesljivost,

najvišja zmogljivost - in to vse v 24 urah,

dan za dnem, preko mnogo let - to so

zahteve v proizvodnji avtomatizaciji. V

vagonu 4 lahko doživite na konkretnih

primerih skupno delovanje med produk-

ti in sistemi. Prepričajte se o njihovih

prednostih pri obratovanju.

Vagon 5: Uporaba v proizvodnji industriji

Večja produktivnost, večja prožnost in

večja varnost  v prihodnosti za obrato-

vanje strojev - vagon 5 prikazuje načine

uporabe, kako Siemens-ovi produkti in

sistemi konkretno povečujejo produk-

tivnost,  zmanjšujejo stroške vzdrževanja,

povečujejo razpoložljivost in varnost

naprav ter še več - predstavitev z novimi

perspektivami.

Vagon 6: Strojegradnja in "Safety Inte-

grated"

Kako pridejo strojniki hitreje in gospo-

darneje do boljšega stroja - naša osrednja

tema v tem vagonu. Poleg tega: skupno

lahko realiziramo stroje, ki povečujejo

produktivnost in izboljšujejo zmogljivost.

In pomembnosti v zvezi s "Safety Inte-

grated": največja ponudba varnostne teh-

nike v industriji.

Vagon 7: Reference iz strojegradnje

Stroj iz umetne mase, pralnica, polnilni-

ca, pakirni stroj, tekstilni stroj, orodni in

lesno obdelovalni stroj. V tem vagonu pri-

kazujemo gospodarnost, ki ga prinese

vložek naših sistemov in produktov

našim kupcem. Predstavljamo raznoli-

kost našega programa.

Vagon 8: "Totally Integrated Power"

V vagonu 8 boste našli našo "stekleno

stavbo". Na modelu vam predstavljamo

možnosti "Totally Integrated Power",

učinkovite oskrbe z električno energijo

od srednje napetosti do vtičnice vključno

s programsko opremo za načrtovanja

energetskih razvodov v stavbah. V tem

sklopu so prikazane rešitve prostorske

regulacije, upravljanje in vodenje stavb.

Vagon 9: "Totally Integrated Power" - re-

ference

Na primerih boste spoznali celotne mož-

nosti "Totally Integrated Power". Poleg

tega boste tukaj našli pomembne pro-

duktne inovacije iz področja oskrbovanja

z električno energijo - stikalne omare,

produkte nizkonapetostne stikalne tehni-

ke ter novosti inteligentnega upravljanja

stavb.

To je vagon za sprostitev, za informa-

tivne pogovore in za osvežujočo pijačo.

Vstopite!

Ob ogledu vas prosimo, da nam v za to označeno mesto

pred vstopom v vlak oddate izpolnjeno prijavnico. Po ogle-

du bomo z žrebom podarili atraktiven GSM telefon.

Več informacij najdete na spletni strani

http//www.siemens.si/exider

Prijava pri ogledu vlaka EXIDER

Ime in priimek: 

Podjetje: 

Naslov: 

Tel.: 

Faks: 

e-mail: 

(namesto kupona lahko oddate tudi vašo poslovno

vizitko)
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Informacije: RAGA d.o.o.

Vse za PROFIBUS
emška firma HELMHOLZ, ki
slovi po različnih gradnikih
za industrijske mreže PROFI-

BUS, CAN in druge, ponuja tudi
kakovostne in praktične konektorje
za povezovanje naprav v PROFIBUS
mrežo. 

Ohišje konektorja je iz plastike, vendar

po vsej površini metalizirano. Uporablja

zelo enostaven način priključitve vhod-

nega in izhodnega kabla. Priključitev

lahko izvedemo z enostavno pritrditvijo

kablov na priključne sponke z vijakom.

Od orodja za priključitev potrebujemo le

manjši ploščati izvijač. Kadar priključuje-

mo zadnji konektor v verigi moramo

napeljavo omsko zaključiti z končnim

uporom. To enostavno izvedemo s pre-

klopom malega stikala na konektorju

samem.  

V primeru, ko želimo na napravo dodat-

no priključiti, na primer programirno

napravo, uporabimo posebno izvedbo

PB konektorja. Ta ima dodatni DB9 pri-

ključek na zadnji strani, ki nadomesti

zaseden konektor na napravi sami. Z

manjšim stroškom za PB konektorje

lahko hitro in kakovostno povezujemo

PB naprave v industrijsko mrežo. Firma

proizvaja podobne konektorje tudi za

CAN industrijsko mrežo.

Podjetje HELMHOLZ ima proizvodnjo v

kraju Weisendorf v neposredni bližini

mesta Erlangen, ki ga poznano po proiz-

vodnji krmilnikov Simatic. Zaradi tega ni

slučajno, da HELMHOLZ proizvaja tudi

množico ostalih

gradnikov in ad-

apterjev za mre-

že PROFIBUS in

MPI. Ne samo to,

nudi tudi kom-

patibilne vhod-

no/izhodne mo-

dule ter pomnil-

niške kartice

(RAM, EPROM,

EEPROM) za Si-

matic 115, 135,

in 300. 

Dobra  novica za

uporabnike v

Sloveniji je, da

b o o m e nj e n e

proizvode mož-

no dobiti preko

f i r m e R A G A

d.o.o. in sicer po

ceni, ki je občutno nižja od cene primer-

ljivih proizvodov nekaterih drugih proiz-

vajalcev. A

N

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

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

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



Informacije: e-mail nicky@invention-marketing.co.uk

E1 broadband-wireless
sistemi za frekvenčno

področje 3.5 GHz

EXPRESS NOVICE - Telekomunikacije na frekvenčnem območju 3,5 GHz 

ngleško podjetje Cambridge je ponudi-
lo prve E1 broadband-wireless sisteme
za frekvenčno področje 3.5 GHz.

Prvi odjemalci so kitajski naročniki, ki bodo enote upora-

bili kot podporo DSL servisom in celularni telefoniji. To je

doslej prva tovrstna uporaba takih pasovnih širin v tem

frekvenčnem področju.

Možnost prenosa E1 komunikacijskih linij je zelo

pomembna v "carrier clas" komunikacijskih sistemih. 

VectraStar podpira do 22 E1 povezav na eni bazni postaji

in vsak E1 segment zavzema svoj 14 MHz širok frekvenčni

pas, kar je trnutno največ, kar so dosegli na tem

fekvenčnem območju. 

VectraStar je brezžični sistem s polnimi ATM zmogljivost-

mi in ponuja E1 tako v polnih kot delnih formatih. A

d.o.o.

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

VSE V ENEM!
VSE V ENEM!

A
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EXPRESS NOVICE - Združitev RAVISENT Technologies in eMation

Informacije: Andrej Pašek, Robotina d.o.o., andrej.pasek@robotina.si

AXEDA Systems
Združitev 
Z vseljem vas obveščamo o

nedavni združitvi podjetij

RAVISENT Technologies

Inc. in eMation Inc. (Wiz-

factory produkti). Z združitvijo je nastalo

novo podjetje in sicer AX-

EDA Systems Inc. 

Novosti
Wizcon 8 - Axeda Supervisor

1. Integracija novih web standardov

Integracija XML, ASP in Java tehnologij v

eno orodje daje Wizconu maksimalno

interoperatibilnost. Povečana stopnja

varnosti, stabilnosti in perfomanse so

sedaj vključeni tako v standardne nadzor-

ne aplikacije kot tudi v web (Internet ali

Intranet) aplikacije. 

2. Visoka stopnja varnsoti

Web bazirane nadzorne aplikacije vklju-

čujejo strogo definiranje uporabnikov. Iz

tega razloga Wizcon 8 vključuje kot stan-

dard nov "User management" modul z

visoko stopnjo varnosti. 

3. Nov alarmni modul z razširjenimi

funkcijami

zakasnjeni alarmi,

javljanje alarmov (SMS, fax, e-mail,

zvok,..),

celoten dostop do alarmov preko sple-

ta, real-time in zgodovine alarmov, 

dostop do podatkovne baze alarmov v

MDB formatu (MS Access,..),

razširjena hierarhična organizacija,

podpora tiskalnikom (lokalnim in

mrežnim),

help datototeke v HTML obliki,

alarmi na mrežnih spremenljivkah.

4. Kernel: integriranost, odprtost in

optimalna povezljivost

Wizconov kernel (Wizpro) je velja za

enega od najbolj stabilnih in zanesljivih

kernelov na tržišču. V Wizconu 8 je bil le

ta nadgrajen z:

standardno ODBC povezavo,

definiranjem sprmenljivk in alarmov

v MDB formatu,

sistemskimi spremenljivkami kar

omogoča močan nadzor nad Wizco-

nom in napravami,

dinamičnim definiranjem spremen-

ljivk.

Novi gonilniki
Sauter EY-2400, EY-3600, Numatel.

BacNET

LonWorks driver - LNS based

Wit Concept

Modbus + Multi Modem.

Spider Control + Cerberus MK7022

OPCG1 GeneralElectric

SNP/SNPX 90-30/70

OPCSI Siemens 

3964(R)-RK512, 

CP524, 525.

OPCWN Westinghouse Numa Logic 

OPCMB Mitsubishi MELSEC-A

OPCMBE MitsubishiMELSEC-A

Ethernet.

OPCLON EchelonLonworks 

OPCMR Modicon ModBus serial 

OPCMRP Modicom ModBus TCP/IP

OPCT1 TI  family 545 Serial

OPCTIP TI TCP/IP

OPCAE AllenBradleyTCP/IP for 

PLC5 and SLC5/05

OPCAB5 AllenBradleyPLC5 

DataHighWay Plus

OPCAB3 AllenBradleySLC500 

family DH485

Axeda DRM (Device Relatioship
Management)

Device Relatioship Management sistem

vpliva na globalno raven interenta za

zagotavljanje real-time izmenjavo poda-

tkov med oddaljenimi napravami, po-

slovnim sistemom podjetja in zaposleni-

mi. Axedin DRM omogoča komunikacijo

in upravljanje z podatki naprav od kupca

do podjetja, od procesnega nivoja na

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
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vodstveni nivo skozi podjetje in celotno

življensko dobo posameznih naprav.

Axedin DRM sistem obsega niz produk-

tov, ki združujejo podjetje z napravami,

in omogoča daljinsko servisiranje, moni-

toriranje, trgovino in adminisrtacijo. 

Axeda DRM je distribuiran sistem, dovolj

fleksibilen za virtualno podporo katere-

koli inteligentne naprave na tržišču.

Axedine aplikacije omogočajo dostop

web-podprtim informacijam iz kjerkoli.

Axeda Enterprise strežniki usmerjajo

podatke v Axedine aplikacije in poslovne

sisteme podjetja z varno in odporno

infrastrukturo za komunikacijo in uprav-

ljanje s podatki naprav. Axeda Agent nad-

zira naprave lokalno in opravlja izmenja-

vo podatkov preko interneta z Axedinimi

strežniki kar omogoča daljinski nadzor

in upravljanje.

Axeda Agent tehnologija je lahko celoten

nadzorni sistem, s katerim nadzirami in

upravljamo z napravami, montažnimi

linijami itd.

Axeda Applications web vmesniki za

daljinsko administracijo naprav, diagno-

stiko in vizualizacijo podatkov.

Axeda Enterprise Servers usmerjajo

podatke v Axedine aplikacije in poslovne

sisteme pod-

jetja z varno

in odporno

infrastruktu-

ro za komu-

nikacijo in

upravljanje s

podatki nap-

rav. 

Axeda Intelligent Agents povezuje

naprave z Axeda Enterprise strežniki kar

omogoča distribuiran nadzor, komunika-

cijo in upravljanje z napravami.

Axeda Agent Connectivity vsebuje

obsežno zbirko komunikacijskih gonilni-

kov, kar zaključuje celostno povezavo

med Axeda DRM in napravami. 

To je le nekaj novosti, ki nam jih prinaša

novo združeno podjetje AXEDA. Kot je

razvidno, temelji podjetje AXEDA na

povezljivosti, upravljanju in administraci-

ji naprav preko interneta, to pa dokazuje

s produkti kot so Axeda Supervisor, Ax-

eda Web@aGlance in Axeda DRM, ki so-

dijo v sam vrh tovrstnih produktov. A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - CD priročnik Aplikacije frekvenčnih regulacij

Prispevek, ki ta razkorak izpolnju-

je in praksi približa frekvenčno

regulacijo na ta način, da jo pos-

tavlja v praktične in konkretne

primere industrijskih pogonov, je

pričujoči SIMULATOR IN PRI-

ROČNIK v elektronski obliki. Pro-

gram deluje v Excelu.

SIMULATOR prikazuje način

in postopek programiranja v

virtualni resničnosti. Opisi in

pomen funkcij, diagrami, na-

potki in sugestije.

PRIROČNIK vsebuje praktič-

ne rešitve frekvenčnih regula-

cij v industrijskih pogonih.

Priključne sheme, opisi aplika-

cij in prikaz pripadajočih funk-

cij z ustreznimi parametri. Ko

se s kazalcem miške približa-

mo excelovim "rdečim trikot-

nikom", se odpirajo komentar-

ji, ki dodatno osvetljujejo pri-

padajoče okolje. Tu pa tam nas

klik na ikono kot link popelje v

simulator ali na druge strani,

ki so funkcionalno povezane z

konkretnim primerom. Na vol-

jo je tudi "SOS" kot tehnična

podpora pri reševanju proble-

mov.

Projektantom, izvajalcem del in serviser-

jem je dana možnost hitrega dostopa do

praktičnih in uporabnih rešitev ter napo-

tkov za reševanje tudi zahtevnih aplikacij

kot so dinamični pogoni in feed_back

regulacije ali sinhronizacija pogonov v

Master_Slave navezi. Za izdelavo tehnič-

ne dokumentacije so v programu poseb-

no prirejene uporabniške datoteke za

vpisovanje, shranjevanje in printanje

parametrov.

Priložen je tudi program, ki nudi poveza-

vo več frekvenčnikov preko RS 485 na

PC z možnostjo nadzora, parametriranja

in upravljanja s pogonom.

Informacije: Fidele Vergan, Point electronic d.o.o.

CD PRIROČNIK
Aplikacije frekvenčnih regulacij

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

Bliskovit razvoj mikroprocesorske tehnologije zadnjega
desetletja, je dal odločilen pečat tudi frekvenčnim regu-
lacijam, ki nudijo avtomatizaciji industrijskih pogonov
osupljive možnosti. To pomeni tudi na stotine funkcij, ki
se z vsako novo serijo še dodatno razmnožujejo. Obseg

delovne dokumentacije pa se že bliža zajetni knjigi. Ko temu doda-
mo še dejstvo, da so navodila običajno zelo splošna in načelna, je
uporabnik velikokrat v negotovosti, ko mora iz te množice poda-
tkov "potegniti" praktične - predvsem pa optimalne in učinkovite
funkcije, način krmiljenja in izbor opreme. 
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EXPRESS NOVICE - Internet router /Nova Protelova CAD/CAM orodja

X1200 - Internet router
Informacije: AKTON d.o.o., tel: 01/200-2000

Novosti v ponudbi
Protelovih CAD/CAM orodij

Informacije: CadCam Lab, Tržaška 2, Ljubljana, Tel/fax: 01/4267-333

Z napredkom internet infrastrukture, ki

je prinesla veliko dobrega v obliki višjih

hitrosti, smo na žalost priča tudi negativ-

nim vplivom- vdorom v sisteme in podo-

bni problematiki.

Do nedavnega to niti ni bil tak pro-

blem, ker smo se na omrežje več-

inoma priklopili samo v času

dejanjskega prenosa podatkov

(email sporočil, http itd) in smo

potrebovali zvezo samo za en raču-

nalnik.

S prodorom ponudbe, kot sta deni-

mo kabelski priklop, ISDN in ADSL

so postale stvari bolj problematič-

ne. Dobili smo trajni priklop, preko

katerega lahko dostopamo tudi z

drugih strojev doma ali v podjetju, ven-

dar smo tako veliko bolj ranljivi, saj smo

lahko stalna tarča hekerskih napadov.

Izguba podatkov, poslovnih skrivnosti in

ostale nevšečnosti so seveda lahko nočna

mora vsakega podjetja.

Ker je v takih pogojih praktično nemogo-

če jamčiti varnost vseh strojev v lokal-

nem omrežju, je edina praktična rešitev

firewall- požarni zid.

BinTec-ov X1200 ponuja ekonomično

rešitev za ISDN priklop manjših podjetij.

Napravica združuje funkcije ISDN mode-

ma, Ethernet kartice, firewall-a, NAT-a,

poleg tega pa tudi nadzor prometa,

samodejno nastavitev ISDN vmesnika,

enkripcijo podatkov in še kaj. A

Pri Protelu intenzivno

delajo na svojih orod-

jih naslednje generaci-

je Altium, vendar se o

teh razen nekaj podro-

bnosti pravzaprav še

nič konkretnega ne ve.

Zato pa so razveselili

obstoječe uporabnike

Protel 99SE program-

ja, ki so nedavno dobi-

li zastonj TASKINGova

orodja za razvoj pro-

gramov za Philipsove

8051/XA mikrokrmil-

nike. 

Tasking je znan proiz-

vajalec tovrstnih oro-

dij in njihova orodja so

dragocen dodatek Pro-

telovemu razvojnemu okolju. Tasking

8051_XA orodja  se namestijo pod podalj-

škom obstoječe Protel ali PCAD licence,

katero samodejno zaznajo. Omenjena

verzija podpira 22 modelov iz Philipsove

serije. A
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Nova serija digitalnih oscilo-
skopov iz Tekove ponudbe

Informacije: BELMET d.o.o., Ljubljana, 01/51-88-10

a Tektronix dela osciloskope,

ni posebno nova stvar. Tudi

to, da so znani po digitalnih-

spominskih osciloskopih ni novica

dneva. Novica dneva je nova serija

osciloskopov. Tudi to samo zase ne bi

bilo tako posebno, saj nas vsake toli-

ko presenetijo z novo serijo.

Tokratna novost se

vsaj nam res zdi

nekaj posebnega,

sploh za naš trg.

Kakovostni digital-

ni osciloskopi so

enkratno orodje,

vendar tudi velika

investicija, ki po-

gosto preseže vre-

dnost solidnega

avtomobila.

"Tek" je sicer že

pred časom vpeljal

sicer zelo uspešno

in priljubljeno se-

rijo TDS-200, ki je

hitro našla upora-

bo v šolah, servis-

nih delavnicah in

tudi razvoju, ker je

ponujala veliko za

malo denarja.

Sedaj pa je Tek v istem cenovnem razre-

du ponudil dve novi seriji: TDS-1000 in

TDS-2000. V osnovi se seriji razlikujeta

po zaslonu: TDS-1000 ima tako kot TDS-

200 monokromatski LCD zaslon, med-

tem ko ima TDS-2000 barvni LCD zaslon. 

Zaenkrat obsegata seriji sedem modelov.

TDS-1002 in TDS-1012 sta dvokanalna

modela z vzorčenjem 1 Gs/s in frekvenč-

no mejo 60 MHz oz. 100 MHz. 

V seriji TDS-2000 je pet modelov: 

TDS2002 (60MHz, dva kanala)

TDS2012 (100 MHz dva kanala)

TDS2014 (100MHz, štirje kanali)

TDS2022 (200 MHz, dva kanala)

Vsi modeli so v kompletu s pasivnimi

sondami P2200, ki imajo preklopnik raz-

merij (1:1 in 10:1)

Poleg tega ponujajo vsi modeli tudi FFT

analizo zajetih signalov (frekvenčni pros-

tor), na voljo pa so tudi napredne možno-

sti proženja- na širino impulza, proženje

na izbrano vrstico signala videoslike,

zunanje proženje itd. , vse to so bile

doslej odlike veliko dražjih modelov.

Na razpolago je tudi funkcija "autoset" ki

samodejno izbere optimalne parametre

prikaza opazovanega signala, ki prepo-

znava osnovne oblike (sinus, četverka,

videosignal, glavne robove impulzov...)

NA razpolago je tudi TDS2CDMA komu-

nikacijski modul, ki osciloskopu dodaja

RS-232, Centronics in GPIB vmesnik. Če

razmišljate o tem, da bi tak inštrument

uporabili za daljinski nadzor in meritve,

vam je tako kot za ostale Tekove modele

na razpolago programje WaveStar, ki

omogoča ravno to. Tako lahko uporabite

TDS-1000 ali TDS-2000 kot senzor najviš-

jega hitrostnega razreda, ki daleč presega

obstoječe industrijske rešitve tega cenov-

nega razreda. Skratka, serija obljublja

veliko, in videti je, da bo dostojen nasled-

nik TDS-200.

D

A
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V oktobru leta 1999 je stopil v veljavo

energetski zakon, kar je bil prvi pomem-

ben korak na poti v liberalizacijo ener-

getskega tržišča v Sloveniji. Zakon ureja

delovanje energetskega sektorja na tak

način da vnaša tržne mehanizme v

elektroenergetska podjetja, ki so zaradi

vezanosti na elektroenergetsko omrežje

naravni monopoli. Energetski zakon

zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo

oskrbo z energijo po tržnih načelih.

Ustanovitev Organizatorja trga z električ-

no energijo je ena izmed obveznosti, ki

jo prinaša energetski zakon, in hkrati

tudi eden temeljnih pogojev za odprtje

trga z električno energijo. Organizirani

trg električne energije je osrednje mesto,

kjer se  na organiziran način srečata

ponudba in povpraševanje po električni

energiji. 

Delovanje organiziranega trga z električ-

no energijo, dolžnosti in pravice

Organizatorja trga ter članov organizira-

nega trga so natančno opredeljene v

Pravilih za delovanje trga električne

energije.

VZROK ZA USTANOVITEV PODJETJA 
S sprejetjem Energetskega zakona so bila

vsa podjetja elektrogospodarstva postav-

ljena pred velik izziv, kako se preobraziti,

da bodo lahko kvalitetno in uspešno

poslovala v novonastalem okolju, ki ga

nalagajo osnovni principi tržne ekono-

mije.

Pred tako izkušnjo se je znašel tudi ELES,

ki je moral izpeljati reorganizacijo pod-

jetja in vzpostaviti delovanje posameznih

Gospodarskih javnih služb kot so Prenos,

Upravljanje s prenosnim omrežjem in

Organiziranje trga z električno energijo.

Tako je v sklopu reorganizacije ELES-a

potekal tudi podprojekt vzpostavitve

hčerinskega podjetja, ki sedaj  opravlja

funkcijo Organizatorja trga z električno

energijo. 

Borzen, d.o.o. je torej hčerinsko podjet-

je ELES-a, ki je bilo ustanovljeno

28.3.2001 in zaposluje visoko strokovne

kadre z dolgoletnimi izkušnjami na

finančnem področju in pri delu z vode-

njem, planiranjem in analizami elektro-

energetskega sistema.

Za nemoteno delovanje organiziranega

trga z električno energijo je v uporabi

najsodobnejša komunikacijska,  računal-

niška in tehnična oprema. V to opremo

štejemo štirje glavni sklope in sicer: 

trgovalni sistem, 

sistem za evidentiranje bilateralnih

pogodb in izdelavo voznih redov, 

sistem za finančno poravnavo ter 

poslovno informacijski sistem.

NALOGE IN RAZVOJ 
ORGANIZATORJA TRGA

Osnovne naloge Organizatorja trga lahko

razdelimo v pet osnovnih sklopov: 

srečanje ponudbe in povpraševanje

po električni energiji - borza električ-

ne energije,

obračun in poravnava sklenjenih po-

Avtor: Gorazd Skubin, Borzen d.o.o., Ljubljana

Organizirani trg 
z električno energijo

Trgovanje z električno energijo po uvedbi novega ener-
getskega zakona postaja sestavni del poslovanja marsi-
katerega slovenskega podjetja, saj se jim po tem datu-
mu prvič v slovenski zgodovini ponuja priložnost, da
bodo sami izbirali, kje in po kakšni ceni bodo kupovali

elektriko. Ceno električne energije bosta krojila ponudba in pov-
praševanje.



AVTOMATIKA 1724/2002

ENERGETIKA - Organizirani trg z električno energijo

izredno pomembna z vidika

usposabljanja vseh udeležen-

cev organiziranega trga za

učinkovito trgovanje.

V drugi fazi je bilo uvedeno

trgovanje preko internetanaj-

prej za teden v naprej s prvim

januarjem 2002 pa smo uvedli

tudi trgovanje za dan v naprej.

To pomeni da v določenem

dnevu poteka trgovanje z elek-

trično energijo ki bo proizve-

dena in porabljena naslednji

dan. 

Vsa implementirana informa-

cijska tehnologija omogoča

učinkovit in nemoten potek

trgovanja. Prav tako omogoča

hitro prilagajanje novim tržnim zahte-

vam in produktom trgovanja.

V končni fazi bo zajeto vključevanje slo-

venskega organiziranega trga električne

energije v širši evropski elektroenerget-

ski trg in prihod tuje konkurence na slo-

venski trg. Vključevanje novih produktov

in načinov trgovanja pa bo prisotno skozi

celoten proces razvoja organiziranega

trga kajti trg je živa tvorba, ki se nenehno

razvija.

VPETOST ORGANIZATORJA TRGA V
CELOTEN ELEKTROENERGETSKI

SISTEM
Organizator trga z električno energijo

ima  v novem načinu poslovanja specifič-

no vlogo. Slika 1 prikazuje kompleksnost

celotnega modela trgovanja z elektično

slov - funkcija klirinške hiše,

evidentiranje bilateralnih pogodb,

posredovanje pri bilateralnih pogod-

bah,

izdelava voznih redov,

javno objavljanje tržnih gibanj.

Prehod iz dosedanjega načina poslovanja

elektroenergetskega sistema na nov tržni

način zahteva svoj čas in postopno uvaja-

nje. Pri tem bodo vidno vlogo odigrali vsi

akterji v elektroenergetskem sistemu.

Zaradi postopnega uvajanja in seznanitve

vseh udeležencev na organiziranem trgu

je Borzen v prehodnem obdobju organi-

ziral tržne sestanke na katerih je bilo

možno trgovati z električno energijo s

pomočjo standardiziranih in posebej

dogovorjenh ponudb za nakup in proda-

jo na bilateralni osnovi. Ta faza je bila

Slika 1 - Model slovenskega trga električne energije
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energijo. V celotni shemi ima organiza-

tor trga vlogo zbiralca vseh ponudb za

nakup in prodajo od udeležencev na

trgu oziroma evidentiranja vseh dvo-

stransko dogovorjenih pogodb.

Prav tako izvaja funkcijo izravnave

ponudbe in povpraševanja. Poleg tega pa

skrbi tudi za finančno poravnavo vseh

sklenjenih poslov na organiziranem trgu

in za izdelavo voznih redov za posamez-

ne upravljalce omrežij (prenosna in

distribucijska omrežja). 

Člani organiziranega trga so lahko proiz-

vajalci, upravičeni odjemalci, trgovci,

tržni zastopniki in tržni posredniki.

Upravičeni odjemalci so odjemalci, ki

imajo priključno moč večjo od 41 kW in

si zato lako prosto izbirajo dobavitelja po

določbah Energetskega zakona.

VLOGA ORGANIZATORJA TRGA
Organiziran trg električne energije

mora za svoje uspešno poslovanje, podo-

bno kot vsak drug organiziran trg, ustre-

zati osnovnim načelom borznega trgova-

nja. Trg električne energije bo dejansko

zaživel, če bo izpolnil vsa osnovna načela

kot so: transparentnost, likvidnost, var-

nost, poštenost in učinkovitost.

Transparentnost trga omogoča pregled-

no, jasno in javno poslovanje za vse ude-

ležence in  javna objava tržnih gibanj.

Likvidnost pomeni ublažitev nenavadnih

sprememb obsega ponudbe in povpraše-

vanja brez pretiranih nihanj cen oziroma

nihče od udeležencev trga ne sme imeti

prevelikega vpliva na oblikovanje cene

na trgu.

Varnost trgu dajejo sprejeti Energetski

zakon, Pravila za delovanje trga električ-

ne energije in finančne garancije članov

ki zmanjšujejo finančna tveganja vseh

udeležencev.

Poštenost trga je zakonsko določena  z

upoštevanjem nediskriminatornosti

posameznih udeležencev na trgu

Učinkovitost trga pa omogoča prilagod-

ljiv trgovalno informacijski sistem

(TISOT).

Organizator trga  omogoča preglednost

organiziranega trga  električne energije z

objavljanjem cen in količin iz sklenjenih

poslov na trgu električne energije v raz-

ličnih časovnih obdobjih ter z objavlja-

njem posebnih indeksov. To  omogoča

udeležencem trgovanja sprejemati

ustrezno strategijo trgovanja in oblikova-

nja lastnih ponudb.

PREDNOSTI TRGOVANJA NA ORGA-
NIZIRANEM TRGU

Trgovanje na organiziranem trgu ima

naslednje prednosti:

Zaščita pred finančnimi tveganji.

Možnost optimalnega planiranja pro-

izvodnje in porabe električne energi-

je.  

Direktna povezava med ponudbo in

povpraševanjem omogoča visoko lik-

vidnost.

Možnost sklepanja bilateralnih

pogodb na organiziranem trgu nudi

večjo varnost.

Standardizirani borzni produkti omo-

gočajo urejeno in nadzorovano trgo-

vanje skladno s pravili.

Javno objavljanje rezultatov trgovanja

in borznih indeksov omogoča indivi-

dualne analize in napovedi gibanja

cen.

Možnost znižanja stroškov poslovanja.

Sam Organizator trga mora omogočati

transparentno in varno trgovanje z elek-

trično energijo, glavni cilj pa je likvid-

nost slovenskega električnega trga. Prav

tako mora omogočiti  pregled nad doga-

janjem na trgu z objavljanjem vseh poda-

tkov o trgovanju z električno energijo za

posamezna časovna obdobja. Sem sodijo

skupne količine prodane in kupljene

energije ter posamezni indeksi cen.

Sama varnost trgovanja na organizira-

nem trgu pa je zagotovljena s pravili za

delovanje trga električne energije in s

finančnimi garancijami članov, ki zmanj-

šujejo višino tveganja.

BORZE ELEKTRIČNE ENERGIJE V
EVROPI IN VIZIJE V PRIHODNOSTI

Ustanavljanje nacionalnih organiziranih

trgov z električno energijo je ena od

posledic postopnega preoblikovanja

evropskega energetskega sektorja . Tako

so nastajali trgi v Skandinaviji, Veliki

Britaniji, v Španiji, na Nizozemskem, v

Nemčiji in na Poljskem. Prav tako se po

Evropi ustanavljajo še nekateri novi trgi z

električno energijo. Seveda pa je ustano-

vitev organiziranega trga v posamezni

državi precej odvisna od regulative na

energetskem področju države.

Osnovna značilnost vseh trenutno delu-

jočih borz je v tem da so prilagojene oko-

lju in tržišču za katerega opravljajo stori-

tev organizatorja trgovanja z električno

energijo. Model vsake borze je narejen

tako, da so v njem upoštevani vsi tehnič-

ni in ekonomski parametri sistema kjer

se ta borza nahaja. Konkretno to pomeni,

da je nemogoče preslikati modela trgova-

nja iz enega okolja v drugo.

V Sloveniji so osnove za ustanovitev

borze začrtali energetski zakon in podza-

konski akti, s čimer pa so bile dane zgolj

pravne osnove za začetek ustanavljanja

posebne družbe, ki naj bi se ukvarjala z

organiziranjem trgovanja z električno

energijo.

Zaradi specifičnosti slovenskega elektro-

energetskega sistema ima tudi organiza-

tor trga specifično vlogo. V prvi vrsti

mora sprejemati in evidentirati vse skle-

njene posle ter jih vključiti v vozne rede.

Skupaj z rezultati trgovanja nato celotne

vozne rede posreduje Sistemskim opera-

terjem prenosnega omrežja in distribu-

cijskih omrežij.

Po splošnih analizah naj bi  obseg fizične-

ga trgovanja na organiziranem trgu pred-

stavljal  približno  20% potreb po elek-

trični energiji v Sloveniji medetem ko je

pričakovati, da se bo ostali del proizvede-

ne in porabljene električne energije pro-

dal preko dvostransko dogovorjenih

poslov.

Do leta 2003 je po Energetskem zakonu

predvidena uspostavitev notranjega trga

električne energije. To obdobje ima

pomen postopnega prilagajanja vseh slo-

venskih udeležencev in priprave na

odprtje trga navzven.

Povečan obseg trgovanja in števila udele-

žencev na organiziranem trgu je pričako-

vati predvsem po odprtju slovenskega

trga električne energije tudi za električ-

no energijo proizvedeno izven ozemlja

Republike Slovenije. Z odprjem sloven-

skega  trga električne energije navzven

pričakujemo razmah trgovanja tudi s

sosednjimi državami oziroma nastop

tujih podjetij in trgovcev na slovenskem

trgu. Razlog temu je izredna lega

Slovenije in vpetost njenega elektroener-

getskega sistema v sisteme interkonekci-

je UCTE. Tako lahko z odprtjem trga nav-

zven računamo s cenejšo električno

energijo predvsem iz vzhoda in iz bivših

delov nekdanje Jugoslavije in  na kupce

električne energije predvsem iz Italije,

Avstrije in Švice. 

DEREGULACIJA ELEKTROENERGETSKE-
GA SEKTORJA V SLOVENIJI 

Trgovanje z električno energijo po 15.

aprilu 2001 postaja sestavni del poslova-

nja marsikaterega slovenskega podjetja,
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saj se jim po tem

datumu prvič v

slovenski zgodovi-

ni ponuja prilož-

nost, da bodo sa-

mi izbirali, kje in

po kakšni ceni bo-

do kupovali elek-

triko. Ceno elek-

trične energije bo-

sta krojila ponud-

ba in povpraševa-

nje.

V oktobru leta

1999 je stopil v ve-

ljavo energetski

zakon, kar je bil

prvi pomemben korak na poti v liberali-

zacijo energetskega tržišča v Sloveniji.

Zakon ureja delovanje energetskega sek-

torja na tak način da vnaša tržne meha-

nizme v elektroenergetska podjetja, ki so

zaradi vezanosti na elektroenergetsko

omrežje naravni monopoli. Energetski

zakon zagotavlja pogoje za varno in

zanesljivo oskrbo z energijo po tržnih

načelih.

Delovanje organiziranega trga z električ-

no energijo, dolžnosti in pravice Orga-

nizatorja trga ter članov organiziranega

trga so natančno opredeljene v Pravilih

za delovanje trga električne energije.

S sprejetjem Energetskega zakona so bila

vsa podjetja elektrogospodarstva postav-

ljena pred velik izziv, kako se preobraziti,

da bodo lahko kvalitetno in uspešno

poslovala v novonastalem okolju, ki ga

nalagajo osnovni principi tržne ekono-

mije.

Ustanovitev Organizatorja trga z električ-

no energijo je ena izmed obveznosti, ki

jo prinaša energetski zakon, in hkrati

tudi eden temeljnih pogojev za odprtje

trga z električno energijo. Organizirani

trg električne energije je osrednje mesto,

kjer se na organiziran način srečata

ponudba in povpraševanje po električni

energiji. 

Borzen, d.o.o. je hčerinsko podjetje ELES-

a, ki je bilo ustanovljeno 28.3.2001 in

zaposluje visoko strokovne kadre z dol-

goletnimi izkušnjami na finančnem

področju in pri delu z vodenjem, planira-

njem in analizami elektroenergetskega

sistema.

V nadaljevanju je opisan način trgovanja,

ki je predviden za elektronsko trgovanje

na dnevnem trgu. 

Dnevni trg je promptni trg, kjer se sooči-

ta ponudba in povpraševanje električne

energije za obdobje naslednjega delovne-

ga dne, oziroma za obdobje do vključno

prvega naslednjega delovnega dne. Posli

na dnevnem trgu so nakup in prodaja

električne energije v obliki standardizira-

nih produktov trgovanja.

Trgovanje s standardiziranimi produkti

trgovanja na dnevnem trgu električne

energije potekana ločenih tržnih sreča-

njih, ki se medsebojno ločijo tudi po

načinu trgovanja. Uvedena sta avkcijsko

in sprotno trgovanje. Ena od bistvenih

nalog Organizatorja trga je tudi stalen

nadzor celotnega procesa trgovanja. 

Na dnevnem trgu električne energije je

predvideno trgovanje z naslednjimi fizič-

nimi produkti:

Pasovna energija (blok PE)

To je električna energija v bloku ur od

00:00 do 24:00. Osnovna količinska

enota en (1) lot tega produkta je 24

MWh. V primeru prehoda iz zimskega na

poletni čas je en (1) lot enak 23 MWh

oziroma 25 MWh v primeru prehoda iz

poletnega na zimski čas. 

Trapezna energija (blok TE)

To je električna energija v bloku ur od

06:00 do 22:00. Osnovna količinska

enota en (1) lot tega produkta je 16

MWh. Trapezna energija ni predmet

trgovanja za nedelovne dni, državne

praznike in druge dela proste dneve. 

Nočna energija (blok NE)

To je električna energija v bloku ur od

00:00 do 06:00 in od 22:00 do 00:00 .

Osnovna količinska enota en (1) lot tega

produkta je 8 MWh. V primeru prehoda

Slika 2 - Produkti na organiziranem trgu z električno energijo
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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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iz zimskega na poletni čas je en (1) lot

enak 7 MWh oziroma 9 MWh v primeru

prehoda iz poletnega na zimski čas. 

Urna energija (UE)

Trguje se s 24 urami enega dneva. V pri-

meru prehoda iz zimskega na poletni čas

se trguje s 23 urami oziroma s 25 urami v

primeru prehoda iz poletnega na zimski

čas. Osnovna količinska enota en (1) lot

tega produkta je 1 MWh.

Udeleženci trgovanja lahko podajajo

ponudbe za nakup in ponudbe za proda-

jo električne energije le preko trgovalno

informacijskega sistema organizatorja

trga (TISOT). Na določen dan trgovanja

je možno podajati ponudbe samo za pro-

dukte, ki so predmet trgovanja na ta dan.

Veljavnost ponudb zapade najkasneje isti

dan ob zaključku trgovanja. 

Pri trgovanju ločimo dve osnovni vrsti

ponudb:

• tržne ponudbe: udeleženec trgovanja

ne postavlja omejitev glede cene.

• omejene ponudbe: Udeleženec trgova-

nja določi še sprejemljivo ceno naku-

pa (najvišjo) oziroma prodaje (najniž-

jo).

Poleg osnovnih vrst ponudb bo možno

pri načinu sprotnega trgovanja podajati

ponudbe, ki lahko vsebbujejo tudi dodat-

ne oziroma posebne pogoje za njihovo

izvršitev. Ponudbe se v TISOT razvrstijo v

knjige ponudb, skladno z različnimi pro-

dukti trgovanja in načinom trgovanja.

Vrstni red v knjigah ponudb je vedno

določen po kriteriju "cena/časovna

oznaka", torej tako, da imajo pri izvrševa-

nju nakupnih ponudb prednost ponud-

be z višjo ceno oziroma pri izvrševanju

prodajnih ponudb prednost ponudbe z

nižjo ceno. Ponudbe brez omejitve cene

(tržne ponudbe) imajo vedno prednost.

Če je v okviru iste cene več ponudb,

imajo prednost ponudbe z manjšo časo-

vno oznako.

Upravljanje s ponudbami (vnos, spre-

memba, odstranitev) je možno med

samim trgovanjem in tudi v času pred-

trgovanja. Z namenom doseganja konti-

nuitete cen je nihanje tečajev posamez-

nih produktov trgovanja omejeno s sta-

tično in dinamično omejitvijo.

Pričakovani časovni potek trgovanja na

dnevnem trgu je podan na sliki 3.

Avkcije
Avkcije so tržna srečanja na katerih se

trguje s produkti urne energije (UE). Za

vsako uro naslednjega dne poteka ločena

avkcija. Vse avkcije potekajo sočasno.

Posamezna avkcija se deli na fazo izklica,

fazo izračuna marginalne cene, ter fazo,

v kateri se ponudi morebitne presežke

količine, ki nastanejo zaradi neizenačene

količine v točki marginalne cene.

Udeleženci trgovanja med avkcijo nima-

jo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo

lahko samo svoje ponudbe.

Marginalna cena je tista cena, pri kateri

se sekata agregatni krivulji ponudbe in

povpraševanja oziroma točka, v kateri se

izenačita ponudba in povpraševanje.

Agregatna krivulja ponudbe je določena

po načelu od najcenejše do najdražje

ponudbe. V primeru ponudb z isto ceno

ima prednost tista z nižjo časovno ozna-

ko. Tržne ponudbe imajo prednost in se

nahajajo na začetku krivulje. Agregatna

krivulja povpraševanja je določena po

načelu od najdražje do najcenejše po-

nudbe. V primeru ponudb z isto ceno

ima prednost tista z nižjo časovno ozna-

ko. Tržne ponudbe imajo prednost in se

nahajajo na začetku krivulje.

Po marginalni ceni se realizirajo vse

ponudbe za prodajo, katerih cena je nižja

oziroma enaka marginalni ceni, in vse

ponudbe za nakup, katerih cena je večja

ali enaka marginalni ceni. V kolikor

ponudba in povpraševanje v točki margi-

nalne cene nista v celoti izenačeni, se

ponudba, ki leži hkrati na levi in na desni

strani točke marginalne cene, realizira le

delno. Morebitni presežek količine se

ponudi v zadnji fazi avkcije po marginal-

ni ceni. Ob zaključku avkcije so udele-

ženci trgovanja, katerih ponudbe so bile

realizirane, o tem obveščeni preko infor-

macijskega sistema TISOT.

Marginalna cena je določena v presečiš-

ču agregatnih krivulj ponudbe in povpra-

ševanja na način

prikazan na spod-

njih dveh slikah 4.

in 5. 

V primeru nedefi-

nirane količine se

marginalna cena

določi na način

prikazan na sliki

6. V primeru ne-

definirane cene

pa se uporabi na-

čin prikazan na

sliki 7, kjer je mar-

ginalna cena ena-

ka srednji vrednosti med možnima rešit-

vama. V kolikor je referenčna cena, ki je

določena na način, opisanem v Pravilih,

večja od tako določene cene, se privza-

Slika 3 - Predviden časovni potek trgovanja na dnevnem trgu

Slika 4

Slika 6

Slika 7

Slika 5
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me, da je marginalna cena enaka refe-

renčni ceni. 

Sprotno trgovanje
Sprotno trgovanje je način trgovanja na

tržnih srečanjih, kjer se trguje s produkti

pasovne energije (PE), nočne energije

(NE) in trapezne energije (TE). Tržna sre-

čanja potekajo sočasno.

V času trgovanja je ravnotežni tečaj izra-

čunan kot tehtana srednja vrednost cen

sklenjenih poslov. Med trgovanjem se

ravnotežni tečaj sprotno izračunava in ga

udeleženci trgovanja lahko spremljajo

preko sistema TISOT.

Pri sprotnem trgovanju se poskuša vsako

na novo prispelo ponudbo povezati s

ponudbo na nasprotni strani knjige

ponudb. Ponudba se avtomatično realizi-

ra v enem ali več korakih, v celoti, ali pa

sploh ni realizirana. Nerealizirane po-

nudbe oziroma nerealizirani del ponud-

be se avtomatično prenesejo v knjigo po-

nudb.

Udeležence trgovanja, katerih ponudbe

se realizirajo, so o tem sprotno obveščeni

preko sistema TISOT.

Tehnične omejitve
Postopke reševanja problemov poveza-

nih s tehničnimi ovirami in sistemskimi

storitvami skladno z Energetskim zako-

nom in podzakonskimi predpisi, izdani-

mi na njihovi podlagi, rešuje Upravljalec

prenosnega omrežja in so opredeljeni v

Sistemskih obratovalnih navodilih za

prenosno omrežje.

Tehnične omejitve obsegajo tako omejit-

ve v domačem elektroenergetskem siste-

mu kot tudi tiste, ki se pojavljajo na inter-

konekcijskih vodih z drugimi elektro-

energetskimi sistemi. 

V skladu z zahtevami glede varnosti, si-

gurnosti in zanesljivosti obratovanja

elektroenergetskega sistema, se Uprav-

ljalec prenosnega omrežja lahko odloči,

da bo s posegom na organiziran trg elek-

trične energije vplival na tehnične raz-

mere v elektroenergetskem sistemu.

Upravljalec prenosnega omrežja lahko v

skladu s pravili posega na dnevni trg

električne energije tako, da sporoči

morebitne tehnične omejitve za dan T,

do 18:00 ure v dnevu T-2 , vendar najkas-

neje do pričetka trgovanja dne T-1. 

IZDELAVA OKVIRNIH 
VOZNIH REDOV

Okvirni vozni red sestavi Organizator

trga na podlagi voznih redov sklenjenih

poslov in voznih redov evidentiranih

bilateralnih pogodb. 

Udeleženci trgovanja, ki so na organizira-

nem trgu sklenili posel, morajo

Organizatorju trga dostaviti vozne rede

za realizacijo posla najkasneje v roku tri-

deset (30) minut po zaprtju trga. Za toč-

nost podatkov jamči udeleženec trgova-

nja, ki vozni red dostavi. 

V kolikor pride v evidentirani bilateralni

pogodbi do sprememb urne dinamike

proizvodnje oziroma odjema v primopre-

dajnih mestih, mora pogodbena stranka,

ki je odgovorna za prijavo voznih redov,

Organizatorju trga dostaviti spremembo

voznega reda najkasneje v roku trideset

(30) minut po zaprtju trga. Za točnost

podatkov jamči stranka, ki vozni red

dostavi. Okvirni vozni red je izdelan za

vsako uro naslednjega dne in vsebuje

velikost odjema in velikost proizvodnje v

[MW] za vsako uro v primopredajnih toč-

kah, ki je rezultat vsote količin iz sklenje-

nih poslov na organiziranem trgu in koli-

čin iz bilateralnih pogodb. Organizator

trga pošlje okvirni vozni red Upravljalcu

prenosnega omre-

žja in Upravljal-

cem distribucijs-

kih omrežij do

12:00 ure. Proces

izdelave okvirne-

ga voznega reda

prikazuje slika 8.

OBRAČUN IN
FINANČNA

PORAVNAVA
Člani organizira-

nega trga, ki trgu-

jejo na organizira-

nem trgu z elek-

trično energijo, soSlika 8 - Izdelava voznih redov
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tudi člani poravnalnega sistema, ki ga

organizira Organizator trga. Kliring

poslov, ki so jih sklenili udeleženci trgo-

vanja na organiziranem trgu, obsega

obračun in finančno poravnavo, ki pote-

ka preko poravnalnega sistema.

Organizator trga opravlja za člane storit-

ve obračuna in poravnave poslov, ki so

jih sklenili na trgu po principu multilate-

ralnega kliringa. Obračun sklenjenih

poslov se izvaja preko računov pozicij

članov. Organizator trga dnevno pobota

vse denarne terjatve posameznega člana

z denarnimi obveznostmi, ki jih ima do

drugih članov, kot to izhaja iz obračuna

na računih pozicij. Terjatve se štejejo za

pobotane v trenutku, ko so poravnane

vse neto denarne obveznosti članov. Član

je dolžan izpolniti denarne obveznosti z

nakazilom neto denarnih sredstev iz svo-

jega transakcijskega računa na poravnal-

ni račun poravnalne banke. Poravnalna

banka takoj po prejetju vseh denarnih sred-

stev neto dolžnic nakaže neto denarna sred-

stva na transakcijske račune neto upnic.

Člani organiziranega trga morajo podati

zadostne finančne garancije za pokriva-

nje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz

njihove udeležbe na trgu. Finančne

garancije določajo obseg poslovanja kup-

cev in prodajalcev ter zagotavljajo proda-

jalcem in kupcem električne energije

plačilo za dobavljeno električno energijo

oz. dobavo te. Finančnih garancij ni

potrebno podati osebam, ki sodelujejo

na organiziranem trgu kot pogodbena

stranka v evidentiranih bilateralnih

pogodbah.

Rezultati trgovanja z električno 
energijo v letu 2002

V začetku leta smo začeli z dnevnim trgo-

vanjem z električno energijo in glede na

rezultate trgovanja lehko rečemo, da smo

z doseženim zelo zadovoljni. Seveda pro-

ces vzpostavitve trga še vedno poteka in

bo verjetno trajal še neko obdobje.

Vendar je trenutno najbolj pomembno to,

da trg deluje in je na njem možno kupiti

oziroma prodati električno enegijo.

Seveda ena od glavni pomanjkljivosti v

tem trenutku je ta da trg, kljub sorazmer-

no visokemu deležu v primerjavi s pro-

stim trgom, še ni dovolj likviden. Tako

prihaja do pojava, ko je na eni strani

ogromno ponudb za prodajo, na drugi

strani ni veliko ponudb za nakup in obra-

tno. 

Vendar to ni nič kritično, saj so se s tem

problemom ubadale vse delujoče borze z

električno energijo. Tako računamo, da

se bo s povečanim številom članov, lik-

vidnost bistveno povečala. 

Slika 9 prikazuje rezultate trgovanja v

letošnjem letu. Iz nje je razvidno, da se

giblje dnevni promet na dnevnem trgu v

višini cca 10% celotne dnevne porabe v

Sloveniji. Celotne dnevna poraba v

Sloveniji se namreč giblje okrog 35. 000

MWh. Prav tako zelo pomembno je, po

kakšni ceni je možno dobiti električno

energijo in v sliki je prikazano tudi giba-

nje cen električne energije od začetka

letošnjega leta.

Slika 9 - Rezultati trgovanja v  letu 2002

A

Direktor Gorazd Skubin, Borzen d.o.o.
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sistema upravljanja z energijo s pomočjo

sodobnega računalniškega sistema, ki

predstavlja osnovo za kakovostno analizi-

ranje in ukrepanje v smislu odločanja

glede načina upravljanja z energetskimi

viri (smisel racionalne rabe energije) in

nenazadnje tudi upravljanje s človeškimi

1. Uvod
Danes je med pome-

mbnimi vidiki uspeš-

nosti podjetja zagota-

vljanje kakovosti kon-

čnih izdelkov s čim

nižjimi stroški suro-

vin in energije ter pri-

lagajanje hitrim spre-

membam na trgu. 

Eden ključnih vidikov

za tako poslovanje je

celovito obvladovanje

fizičnih, poslovnih in

proizvodnih procesov ter odločanje na

podlagi dejanskih podatkov o stanju pro-

izvodnje in vseh funkcij podjetja (renta-

bilnost podjetja). 

V članku predstavljamo oris Tovarne

papirja in celuloze Vipap Videm Krško

(slika 1) z vidika izvedbe in uvajanja

viri. Namen članka je torej predstavitev

praktične izvedbe ekspertnega sistema,

ki smo ga pogodbeni partnerji Metronik,

Vipap Videm Krško in Center za energet-

sko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan

izvedli v omenjeni tovarni. Osnovno

vodilo pri tem pa je bilo zmanjšanje stro-

škov za energijo. Z drugimi besedami

projekt pomeni razvoj in izvedbo orodij

za izvedbo avtomatizma dvosmerne

komunikacije med analitično (odločitve-

no) in izvedbeno ravnijo tovarne (opera-

terji, ki ravnajo s sistemom). 

2. Predstavitev sistema upravljanja z
energijo v tovarne
Tovarna papirja in celuloze Vipap Videm

Krško je uveljavljen evropski proizvaja-

lec celuloze in papirja. Kot pomemben

slovenski izvoznik v države Evropske

unije se uspešno sooča z domačo in tujo

konkurenco. Smeli proizvodni in prodaj-

ni načrti, ki so si jih zadali v podjetju,

zahtevajo velik vložek v posodobitev pro-

izvodnje in varovanje okolja. Izdelali so

obsežen program ekološke sanacije in

posodobitve proizvodnje, ki ga namera-

vajo zaključiti do konca leta 2002. Del

omenjenega procesa je tudi uvedba raču-

nalniško podprtega sistema za nadzor in

Informacijska podpora sodobnim sistemom
nadzora in upravljanja z energetskimi viri

Avtor: David Dovgan, u.d.i.s., Metronik d.o.o.

Na pragu 21. stoletja se zdi računalniški nadzor energetskih in drugih sistemov samoume-
ven in razvojno orientirana podjetja tovrstno tehnologijo že imajo. Nove zakonitosti trga
(konkurenčni pritiski), potrebe po optimizaciji proizvodnje, porabe energije in nenazadnje
pojav novih tehnologij dajejo na eni strani možnosti implementacije energetskega manage-
menta, po drugi strani pa kar silijo k sistemski informacijski podpori (realizacija kompleks-

nih računalniških sistemov). Konkretne rešitve se kažejo v kompleksnih aplikacijah tipa ekspertnega
sistema, ki dvosmerno v realnem času komunicirajo z nadzornimi sistemi.
V članku je opisan konkreten primer realizacije informacijske podpore v podjetju Vipap Videm Krško,
ki je med največjimi porabniki energije v Sloveniji.

Slika 1 - Tovarna celuloze in papirja VIPAP VIDEM KRŠKO

Slika 2 - Razvod električne energije
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vodenje energetskega sistema podjetja

(energetski management).

Na območju tovarne je več sistemov za

oskrbo z energijo. Ti zagotavljajo elek-

trično in toplotno energijo (para 40 bar,

12 bar, 3.5 bar), oskrbo s tehnološko

vodo in komprimiranim zrakom. Vira za

proizvodnjo lastne energije sta pred-

vsem premog in mazut, ki ju kupujejo na

trgu, ostanka proizvodnega procesa pa

sta lug in lubje, ki ju v Vipapu prav tako s

pridom izkoriščajo za pridobivanje

toplotne oziroma električne energije.

Oskrba z električno energijo je tako delo-

ma zagotovljena iz lastne proizvodnje,

deloma pa prek javnega elektrodistribu-

cijskega omrežja. V prihodnosti v Vipapu

razmišljajo o postavitvi kogeneracijskega

postrojenja na zemeljski plin. Na sliki 2

(na prejšnji strani) je prikazan razvod

električne energije.

V letu 1999 smo pogodbeni partnerji

uspešno zaključili 1. fazo projekta

"Računalniško podprt informacijski

sistem energetike

v podjetju Vipap",

katerega namem-

bnost je bila vzpo-

stavitev osnovne

računalniške inf-

rastrukture in na-

dzor nad delom

energetskega sis-

tema. Sistem je bil

že predhodno op-

remljen z ustrez-

no merilno opre-

mo. Prva faza je

tako zagotavljala

dobro podlago za

postopno uvajan-

je sistema za celo-

vit nadzor in

gospodarjenje z energijo tako na strani

oskrbe, kot na strani rabe energije.

Z odprtjem trga z električno energijo je

sovpadala druga faza projekta, ki je zaje-

mala nadgradnjo obstoječih tipal za izva-

janje meritev tlaka, temperatur in preto-

kov v realnem času, celovit nadzor odje-

ma, nakupa in lastne proizvodnje elek-

trične energije ter gospodarjenja z ener-

gijo. Strokovnjaki iz Centra za energetsko

učinkovitost Inštituta Jožef Stefan, so pri-

pravili ustrezno študijo energetskega

managementa oskrbe z energijo tovarne

Vipap Videm Krško (EMEO) z naslednji-

mi cilji:

zmanjšanje porabe energije in stro-

škov za energetsko oskrbo,

izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja

odprtje trga z električno energijo,

povečanje zanesljivosti in kakovosti

energetske oskrbe,

zagotavljanje okolju prijazne rabe

energije,

uvedba kakovostnega energetskega

nadzora in optimizacijskih metod

(spremljanje in varovanje električne

konice),

dvig usposobljenosti zaposlenih za

gospodarjenje z energijo.

Poleg gospodarjenja z električno energi-

jo (izravnava odjema električne energije

z razbremenjevanjem porabnikov, opti-

mizacija odjema iz omrežja, izkoriščanje

možnosti na odprtem trgu) je bila v pro-

jekt EMEO vključena tudi proizvodnja

pare (optimiranje obratovanja parnih

kotlov) in optimiranje delovanja turboa-

gregatov. Na sliki 3 je prikazan operater-

ski vmesnik za nadzor turboagregatov,

izdelan v okviru orodja iFix.

Na sliki 4 pa je prikazan vmesnik za

spremljanje in varovanje električne koni-

ce.

Na osnovi procesnih podatkov, prido-

bljenih v realnem času (več o ravnanju s

podatki v nadaljevanju), so strokovnjaki s

Centra za energetsko učinkovitost razvili

takoimenovano off-line programsko

opremo za podporo upravljanju z energi-

jo znotraj tovarne. Programska oprema

zajema:

načrtovanje optimalnega vodenja tur-

boagregatov (določanje nastavitve

optimalne mesečne obračunske moči

za naslednji mesec, določanje obrato-

vanja v izrednih razmerah, algoritem

za določanje smiselnosti izklopa glede

na parametre obratovanja),

Slika 3 - Lastna proizvodnja električne energije
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Na ravni krmilnikov se izvaja aplikativna

programska oprema, ki skrbi za nemote-

no zajemanje podatkov iz vseh energet-

skih centrov in pripravo podatkov za

nadzorni sistem.

Za grafični prikaz procesa, spremljanje

in zajem podatkov, njihovo arhiviranje,

generiranje poročil ter alarmiranje na

nadzornem nivoju pa je bila uporabljena

SCADA programska oprema iFix ameri-

škega proizvajalca Intellution. Zahteva

po večji zanesljivosti delovanja nadzor-

nega sistema je narekovala izvedbo

redundančne povezave SCADA postaj.

Tako zasnovana programska oprema teče

na dveh SCADA postajah (primarni in

sekundarni) v okolju operacijskega siste-

ma Windows NT. V primeru izpada ene

od postaj prevzame druga postaja celovi-

to delovanje. S tem je zagotovljeno nemo-

teno delovanje nadzornega sistema, mož-

nosti izpada pa so minimalne. Z distribu-

irano arhitekturo, ki jo omogoča pro-

gramska oprema iFix, je mogoče sprem-

ljanje procesa na različnih lokacijah v

tovarni. Pri odgovornih vodjih energet-

skih služb so nameščene takoimenovane

postaje Plant TV, katerih naloga je zago-

tavljanje popolnega nadzora in pregleda

nad energetskimi sistemi. Končnim upo-

rabnikom so na voljo tudi postaje iClient,

iz katerih je prav tako, skladno z nivoji

dostopa, mogoče vplivati in posredno

krmiliti sistem.

Procesni podatki se shranjujejo v sodo-

bni podatkovni bazi MS SQL server, upo-

rabniki pa imajo prek osebnih računalni-

kov dostop do podatkov iz aplikacije, ki

je bila zasnovana s programskim pake-

tom Access 2000. Aplikacija omogoča

načrtovanje optimalnega obratovanja

parnih kotlov (izkoristki, cene ener-

gentov, vklapljanje in izklapljanje

kotlov glede na stroške proizvodnje in

potreb porabnikov po pari),

algoritme za individualne energetske

in stroškovne analize (optimizacija

posameznih energetskih parametrov

in naprav s stališča energije in stro-

škov).

Uporabnik je tako pridobil vzvode za

optimalno gospodarno in energetsko

obratovanje ter prilagajanje tržnim raz-

meram.

3. Opis arhitekture računalniškega
sistema za nadzor energetike
Zajem signalov iz tipal in dajalnikov na

krmilniško regulacijskem nivoju je izve-

den s pomočjo krmilno regulacijske

opreme OPTO 22 modularne izvedbe, z

izvedenim takoimenovanim "flow chart"

načinom programiranja in z distribuira-

no arhitekturo. Za zajem podatkov na

procesnem nivoju so uporabljene distri-

buirane vhodno-izhodne enote zadnje

generacije SNAP ter modularni krmilni-

ški procesor LCM4 z veliko procesorsko

močjo proizvajalca OPTO 22. Decentrali-

zirana arhitektura vgrajene opreme je

bila pri projektu ključna, saj so vhodno-

izhodne enote razvrščene po celotnem

objektu v energetskih centrih, v bližini

merjenih veličin. Podatki iz distribuira-

nih enot se prenašajo po obstoječi optič-

ni mreži v modularni krmilniški proce-

sor LCM4, ki je vgrajen v prostoru stika-

lišča (slika 5).

Slika 4 - Vmesnika za spremljanje in varovanje konice.

Slika 5 - Topologija sistema Nadaljevanje na strani 28
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družini produktov DynamicsTM obstajali dve

odjemalski tehnologiji. Prvi, najstarejši

odjemalski način predstavlja izvedba z

namenskim odjemalcem RO - Read Only

(PlantTV oz. iClient R/O) in R/W -

Read/Write (View oz. iClient), kjer je pri

odjemalcu naložen grafični modul

SCADA sistema (Workspace) s polno

delujočimi grafičnimi prikazi. Na odje-

malcu tako deluje samostojna aplikacija,

ki vse podatke za dinamično osveževanje

grafičnih prikazov pobira s SCADA

postaj. Ta tehnologija je bila že omenjena

in je uporabljena v Vipapu. Druga odje-

malska tehnologija, ki je na voljo v druži-

ni produktov DynamicsTM , je Fix WEB

server, kjer je na WEB strežniku naložena

Fixova WEB aplikacija (FIX WEB

Server/iFIX WEB Server). Ta vnaprej

oblikovane HTML dokumente opremlja s

podatki, ki se osvežujejo iz procesnih baz

na SCADA strežnikih. Uporabniki lahko

tako dostopajo do podatkov iz procesa

preko Interneta ali Intraneta s pomočjo

Internet brskalnika (Microsoft Internet

Explorer, Netscape Navigator,…). Tej teh-

nologiji je načeloma podobna tretja teh-

nologija, ki sicer ne zamenjuje nobene

od prej omenjenih, pač pa ponuja širok

nabor novih možnosti, ki jih je mogoče

poljubno kombinirati z drugima dvema.

iClientTS predstavlja torej tretjo odjemal-

sko tehnologijo, ki je na voljo v družini

DynamicsTM. iClientTS predstavlja na-

menskega odjemalca, ki se izvaja na

Windows 2000 Terminalskem strežniku.

Odjemalci, ki se priključijo na Termi-

nalski strežnik, imajo dostop do iFix apli-

kacije, ki se izvaja na Terminalskem strež-

niku. Odjemalci na uporabniških raču-

nalnikih imajo vpogled in nadzor nad to

aplikacijo. Za priklop na iClientTS je

mogoče uporabiti kakršenkoli računal-

nik, ki ima internet brskalnik (IE ali

Netscape), ne glede na operacijski sistem

(Windows 3.1, Windows 95, Windows

98, Windows NT, Windows CE 3.0, ali

katerokoli Ne-Windows okolje). Pri ko-

munikaciji med Terminalskim strežni-

kom in uporabnikom (client-om), Termi-

nalski strežnik pošilja uporabniku slike

oziroma spremembe na njih, uporabni-

ški PC pa Terminalskemu strežniku po-

datke s tipkovnice in miške.

6. Pridobitve za podjetje Vipap
Videm Krško in nadaljnji koraki
Z zaključkom prve faze projekta avtoma-

tizacije energetike - vpeljave računalni-

ško podprtega sistema za nadzor energe-

posluževalcu preprosto in učinkovito

pregledovanje in izpisovanje podatkov

ter njihov preprost prenos v druga pro-

gramska orodja, ki podpirajo tehnologijo

Windows za potrebe priprave sekundar-

nih analiz sistema. Arhitektura informa-

cijskega sistema je modularna in skladno

s potrebami poljubno razširljiva. 

4. Programska oprema iFix kot osno-
va za izgradnjo ekspertnega sistema
Živimo v času hitro se razvijajočih infor-

macijskih tehnologij, ki se jim tudi avto-

matiki nismo mogli izogniti. Namen pro-

gramskega orodja, ki ga pojmujemo z

imenom SCADA, že dolgo ni zgolj vizuali-

zacija, alarmiranje in historiranje proces-

nih podatkov, pač pa precej več.

Proizvajalci tovrstne programske opre-

me so začeli širiti funkcionalnost svojih

rešitev v smeri informacijske nadgrad-

nje. Tudi v programski hiši Intellution so

pravočasno pristopili k uvajanju tovrst-

nih tehnologij v svoje rešitve iz družine

Dynamics. SCADA sistem iFix iz omenje-

ne družine tako na eni strani obravnava-

mo kot SCADA sistem, po drugi strani pa

kot platformo za vzpostavitev funkcij

informatike, kar s svojo odprto kompo-

nentno tehnologijo tudi omogoča. Tu gre

za dimenzijo takoimenovane proizvodne

in ne poslovne informatike. Dejstvo je,

da prav SCADA sistem v tovrstnih aplika-

cijah predstavlja motor procesa, ki tako-

rekoč v realnem času zagotavlja proces-

ne meritve in jih sprotno zapisuje v poda-

tkovno bazo oziroma na želene lokacije

za nadaljnje analize. Poleg omenjenega,

predstavlja verzija orodja iFix 2.6 podpo-

ro tehnologiji terminalskega strežnika, ki

je bil zaradi namembnosti projekta

EMEO in posebnih želja vlagatelja izve-

den tudi v Vipapu. Terminalski strežnik

je predstavljen v nadaljevanju članka.

Druge prednosti orodja iFix, ki jih velja

omeniti, so še združljivost z operacijskim

sistemom Windows 2000, VBA 6 kot

interni komandni jezik, OPC standard,

uporaba Active X oziroma Visicon X kon-

trol, objektna oziroma komponentna teh-

nologija na osnovi COM/DCOM vmesni-

kov in še mnoge druge. S pomočjo ome-

njenih orodij je mogoče izvajati združe-

vanje takoimenovanega procesnega dela

(krmilno regulacijski nivo) z drugimi

segmenti informacijskih sistemov (rela-

cijske baze, MES (Manufacturing Execu-

tion Systems) sistemi,…). 

Na sliki 6 je prikaz Active X kontrole pri

izdelavi zgodovine. Kontrola je predstav-

ljena v Sample sistemu, ki je vgrajen v

standardni produkt iFix-a.

Komponentna arhitektura orodja iFix z

vgrajenimi tehnologijami omogoča za-

jem in distribucijo procesnih podatkov

iz krmilniškega nivoja preko SCADE do

mrežnega strežnika, kjer se shranjujejo v

relacijski bazi MS SQL Server. Posamezni

uporabniki lahko prek svojih postaj pre-

gledujejo poročila in izdelujejo analize,

kar zanje pomeni veliko pomoč pri odlo-

čanju. Tako dobljene podatke je moč pol-

jubno sortirati in izvoziti v druga pro-

gramska orodja, ki podpirajo tehnologijo

Windows. Zasnova arhiviranja podatkov

v relacijsko bazo prinaša velike možnosti

za podjetje tudi v prihodnje, saj je sistem

mogoče enostavno dopolniti s podatki iz

drugih procesnih sistemov. SCADA

sistem oskrbuje s podatki tudi takoime-

novano Off line programsko opremo, ki

jo je razvil Center za energetsko učinko-

vitost za izvajanje nekaterih funkcij ener-

getskega managementa.

5. iClientTS - odjemalec na platformi
Terminal Server
Želja investitorja po vpogledu v sistem

na nivoju interneta, torej po dostopu do

procesnih podatkov izven tovarne ob

poljubnem času in na poljubnem kraju je

narekovala izvedbo terminalskega strež-

nika (iClientTS ali "iClientTS for Ter-

minal Server"). Značilnost Termi-

nalskega strežnika je primerljiva vizuali-

zacija s sliko na SCADI ali iClientu, mož-

nost vodenja energetskega managemen-

ta izven tovarne in posredno zmanjševa-

nje stroškov za dežurstva,…. 

Vizualizacija pri tehnologiji terminalske-

ga strežnika tako predstavlja večopravil-

ni (Multi-session), večuporabniški

(Multi-user) servis, ki ga omogoča opera-

cijski sistem Windows 2000 Server,

dostop do njega pa je mogoč z računalni-

kov, ki se obnašajo kot terminali. Doslej sta v

Slika 6 - Prikaz Active X kontrole v praksi
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tike je bilo izvedeno spremljanje vseh

pomembnejših porabnikov v tovarni,

nadzor delovanja turboagregatov, sprem-

ljanje konične moči,… To je osnova za šte-

vilne analize na področju energetike in

ukrepanje odgovornih oseb v podjetju.

Druga faza projekta je predstavljala nad-

gradnjo prve, z uvajanjem energetskega

vodenja na področju oskrbe tovarne z

energijo, ki obsega proizvodnjo pare ter

odjem in lastno proizvodnjo električne

energije. Prav tako so bili v projekt druge

faze vključeni večji porabniki energije v

tovarni, z namenom izravnave odjema iz

javnega omrežja. Datoteke, ki se vsak dan

sprotno (on-line) polnijo s procesnimi

podatki iz procesa s časovno značko, so

namenjeni za izdelavo analiz s pomočjo

off-line programov, z namenom optimi-

ranja upravljanja z energetskimi viri.

Poročila, ki jih uporabniki lahko tiskajo

in služijo za možno izdelavo analiz, so v

pomoč ljudem, ki v tovarni skrbijo za

energetiko in stimulirajo zaposlene na

osnovi dnevnih oziroma izmenskih izka-

zov uspešnega vodenja energetskega

sistema tovarne. Tako lahko pridobitve za

tovarno strnemo v nekaj točk:

kakovosten nadzor nad obratovanjem

naprav,

zmanjšanje stroškov za nakup goriv za

proizvodnjo pare (s spremljanjem

izkoristkov in optimalnim vključeva-

njem parnih kotlov),

zmanjšanje stroškov za oskrbo tovar-

ne z električno energijo z razporeja-

njem in izklapljanjem večjih porabni-

kov električne energije, z nadzorom

izbranih porabnikov pare ter z optimi-

zacijo obratovanja in razporejanjem

obratovanja parnih turboagregatov,

zmanjšanje specifičnega stroška za

energijo glede na končni proizvod.

Na koncu ne smemo pozabiti tudi dej-

stva, da so sistem Računalniško podprte-

ga informacijskega sistema energetike za

svojega privzeli tudi zaposleni. Sistem

pomeni enostavnejši vpogled v sistem

energetske oskrbe tovarne na eni strani

in izziv k optimiranju energetskega obra-

tovanja na drugi strani. 

Dvosmerna komunikacija na sistemskem

nivoju (ekspertni sistem) in na nivoju

upravljanja s človeškimi viri se kaže skozi

možnosti izdelave analiz obratovanja,

optimiranja delovanja sistemov in merje-

nje učinkovitosti zaposlenih ter njihovo

nagrajevanje. 
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materiala do okvarjenega traku, sicer bo

prišlo do kopičenja materiala na začetku

okvarjenjega traku.

Reševanje
Opisane probleme lahko rešujemo na

dva načina: na direktni ali indirektni

način. Z direktnimi metodami merimo

fizikalne veličine na samih napravah:

npr. padec tlaka na filtru, pretok tekoči-

ne skozi črpalko, hitrost vrtenja stroja,

nivo v konusu mlina, vibracije,... Te meto-

de so tehnično pogosto zelo zahtevne in

drage, saj zahtevajo izbiro ustreznega

senzorja in pretvornika, mehansko vgra-

dnjo in kabliranje. Za zagotavljanje zanes-

ljivosti delovanja je potrebno funkcional-

nost takih sistemov občasno kontrolirati. 

Bistveno enostavnejša in cenejša je indi-

rektna metoda, ki je opisana v nadaljeva-

nju.

Kontrolniki obremenitve
Pri indirektni zaščiti uporabimo kontrol-

nik obremenitve. Z njim kontroliramo

električne parametre gonilnega motorja

naprave. Običajno ga vgradimo kar v sti-

kalni blok motornega pogona. 

V tem članku predstavljeni elementi

izkoriščajo lastnost asinhronskega mo-

torja, ki se mu s spremembo obremenit-

ve spreminja fazni zamik med napetostjo

in tokom (cos ). Spodnji diagram prika-

zuje odvisnost toka in cos od obreme-

nitve nekega konkretnega 4-polnega mo-

torja (ostali podatki tega motorja: P=

2,2kW, Un=400V, f=50Hz, In=4,8A, cos

=0,81, 1430 min-1).  

S to indirektno metodo lahko kontrolira-

mo delovanje vseh opisanih naprav, če je

le sprememba cos ob pojavu napake

dovolj velika. Kdaj pa je ta sprememba

dovolj velika? Sprememba cosj mora biti

večja od same histereze kontrolnika.

Histereza nima konstantne vrednosti,

pač pa pada z naraščanjem nastavljenega

cosj, kar prikazuje naslednja slika:

Taka nelinearnost te karakteristike ni

naključna, saj nam ustreza, da nekako

kompenzira nelinearnost cosj v odvisno-

sti od obremenitve, prikazane na prejšnji

sliki. Iz obeh karakteristik tako lahko

povzamemo, da je potreben vsaj 20%

padec obremenitve, da ga kontrolnik

moči lahko zazna. Tak padec pa v praksi

seveda res ni težko doseči.

Kadar pa bi imeli opravka z močno pre-

dimenzioniranim motorjem in obenem z

majhno spremembo obremenitve, ta

metoda ne bi bila uporabna.

Kontrolniki DOLD
DOLD je nemški proizvajalec, ki ima v

svojem proizvodnem programu tudi kon-

trolnike za nadzor električnih veličin.

Med drugimi izdeluje tudi več tipov kon-

trolnikov moči, s katerimi lahko rešuje-

mo opisane probleme. 

Najenostavnejši kontrolnik tipa BA 9065
je kontrolnik cos , ki pa ga lahko upora-

bimo tudi, če se motor napaja iz frek-

venčnega pretvornika. Kontrolnik je

seveda v tem primeru treba vgraditi med

frekvenčni pretvornik in motor in ne

pred pretvornik, kjer je vrednost cosj

vedno praktično 1. Če imamo opravka z

močnejšim motorjem (nad 10A), upora-

Problemi
Če pri zračnem filtru že predolgo nismo

očistili filtra, je seveda pretok zraka sko-

zenj otežen in odvod onesnaženega

zraka iz procesa zmanjšan ali celo preki-

njen. Kako to zaznati? 

Glede na konstrukcijo poznamo več vrst

črpalk: membranske, batne, centrifugal-

ne, zobniške, krilne, vijačne. Razen mem-

branskih so vse ostale bolj ali manj

občutljive na suhi teh. V trenutku, ko

skozi delujočo črpalko ne teče več teko-

čina, ko se torej pojavi suhi tek črpalke,

se začne črpalka pregrevati. Pojavi se

tudi škodljiva kavitacija. To lahko črpalko

hitro poškoduje oz. uniči. Zato se mora v

primerih, ko lahko pride do tega pojava,

izvesti zaščita črpalke pred suhim tekom.

Nekateri porabniki so gnani z motorjem

preko jermena. Jermen se sicer ne trga

pogosto, zgodi pa se le. V trenutku pretr-

ga jermena pa bo npr. ventilator nehal

sesati zrak, mlin nehal mleti in podobno.

V avtomatiziranem postroju moramo

take dogodke takoj opaziti in ustrezno

ukrepati: npr. prenehati z doziranjem v

mlin, sicer bo potrebno pred njegovim

ponovnim zagonom ročno odstraniti ves

material.

Transportni trak prenaša material iz

enega mesta na drugega. Če se pretrga, je

treba zaustaviti tudi celoten transport

Slika 1 - Vezava kontrolnika moči: direktno ali preko tokovnega transformatorja (za I>10A)

Kontrola obremenitve
Avtor: Janez Kokalj, univ.dipl.inž., janez.kokalj@elsing.si

Ali je filter zamašen? Se je pretrgal jermen na mlinu? Ali je
prišlo do suhega teka črpalke, ker je ta že prečrpala vso
tekočino? Vsi pritrdilni odgovori na ta vprašanja pomenijo,
da neka naprava ne opravlja svoje naloge, ali da se lahko

celo pokvari.
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bimo tokovni transformator. Na tem kon- trolniku poleg nastvitve cos nastavimo

tudi čas zakasnit-

ve, tj. minimalno

trajanje prenizke

vrednosti cos ,

preden jo kontro-

lnik javi.

Kontrolnik tipa

BH 9097 se od

prejšnjega razli-

kuje po tem, da

ima možnost nas-

tavljanja dveh vre-

dnosti cos , pri

čemer ti vredno-

sti lahko uporabi-

mo za kontrolo

pod- in preobre-

menitve ali pa za

predalarm in pre-

obremenitev. 

Kontrolnik tipa

BA 9067 meri

kompletno moč,

torej poleg cos

tudi napetost in

tok, pri čemer

prekoračitev sig-

nalizira z relejs-

kim izhodom. Če

nam relejski iz-

hod ne zadošča

in želimo zvezni

signal o obreme-

nitvi (razmeje med

Pmin in Pmax),

izberemo tip BA
9068.

Slika 2 - Tok in cos v odvisnosti od obremenitve motorja

Slika 3 - Histereza kontrolnika moči A
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elektronske varnostne stikalne naprave

pa za pogoste vklope manjših in srednje

velikih bremen.

PNOZelog  zagotovo
neobrabljiv

Poseben poudarek na 
varnosti...
Družina PNOZelog je izvedena na osnovi

»Fail-safe«-tehnologije torej skladno s

kategorijo 4. Po normi EN 954-1 zagotav-

Elektronski PNOZ
neobrabljiva varnost

Informacije: SMM d.o.o., Jaskova 18, Maribor, tel.: 02 450 23 27

ilz nadaljuje z inovacijami na področju varnostnih stikalnih
naprav za zaščito ljudi, strojev in naprav. Družino elektrome-
hanskih varnostnih stikalnih naprav pod imenom PNOZ in

PNOZ X je sedaj nadgradila družina
elektronskih varnostnih stikalnih

naprav pod imenom PNOZel-
og, ki se odlikuje z neobra-

bljivostjo, komfortno-
stjo in logično po-

vezljivostjo. 
Elektronska generacija
varnostnih stikalnih naprav
Ime Pilz predstavlja že desetletja pojem

za inovacije na področju varne integrira-

ne avtomatizacijske tehnike. Leta 1968 je

podjetje Pilz razvilo prvo napravo za dvo-

ročno posluževanje, 1987 pa je sledila

prva stikalna naprava PNOZ za izklop v

sili. Od tedaj naprej predstavlja marketin-

ško ime PNOZ sinonim za varnostne sti-

kalne naprave. Z letom 1995 se je serija

inovacij nadaljevala s programabilnim

varnostnim krmiljem PSS 3000, leta 1997

s prvim odprtim varnostnim vodilom

kategorije 4  SafetyBUS p. Leta 2000

predstavi Pilz družino varnostnih stikal-

nih naprav PNOZelog na elektronski

osnovi v kompaktni izvedbi. Ta inovacij-

ska serija naprav je razširila klasične,

elektromehanske stikalne naprave PNOZ

s prednostmi moderne elektronike:

neobrabljivost, varnost, dolga življenska

doba in visoka zmogljivost. Družina pro-

duktov PNOZelog je namenjena za vse

varnostno bistvene aplikacije in uporab-

na za kategorijo 4 skladno z EN 954-1.

Novo poglavje na področju
PNOZ
Varnostne stikalne naprave v elektrome-

hanski izvedbi, kot naprimer serija PNOZ

ali PNOZ X, so si s pomočjo njihove

zanesljivosti in robustnosti zagotovile

široko področje uporabnosti v različnih

varnostnih aplikacijah. Z napravo

PNOZelog je odprto novo poglavje na

področju varnostne tehnike. Elektronske

in elektromehanske varnostne stikalne

naprave so uporabne v podobnih aplika-

cijah vendar z različno izrazito izvedbo.

Tako so naprimer elektromehanske var-

nostne stikalne naprave posebej primer-

ne za vklapljanje večjih bremen,

P



AVTOMATIKA 3324/2002

AVTOMATIZACIJA STROJEV - Elektronske varnostne stikalne naprave

ljata varnostno funkcionalnost dva

mikroprocesorja (=princip redundance)

z različno strojno- in programsko izved-

bo (=princip diverznosti -  raznolikosti)

kot je razvidno na sliki 2. Polprevodniški

vhodi omogočajo univerzalen priklop

naprave s kontakti (npr. stikalo zaščitnih

vrat), ali naprave s polprevodniškimi

izhodi (npr. varnostna svetlobna zavesa).

Programabilni vhodi upravljajo funkcije

kot so avtomatičen start ali test ob zago-

nu. Dodaten plus nove družine naprav

sta dva neobrabljiva, odporna na kratki

stik in prenapetostno varna polprevodni-

ška izhoda kategorije 4. Njuna sposob-

nost vklapljanja je podvržena stalni kon-

troli. Ob pojavu napake bo naprava pri-

silno izklopljena.

Komfortna diagnostika
za gospodarno uporabo
Vsaka naprava PNOZelog razpolaga z

dvema možnostima diagnoze napake, kar

zagotavlja hitro in komfortno ugotavlja-

nje napake ter njeno odpravljanje. Prva

možnost je LED-prikaz, s pomočjo katere

je možno prepoznati in posledično

odpraviti morebitno napako ožičenja ali

križnega stika. Druga možnost je diagno-

za preko integriranega vmesnika. Oba

načina sta razvidna na sliki 1. S pomočjo

SPS krmilnika se lahko preko vmesnika

ugotovi stanje -vhodov, -prepoznanih

napak ter izhodov, ki se da nato enostav-

no prikazati na vizualizacijskih sistemih.

Celovite varnostne-funkcije s
pomočjo logičnih funkcijskih
povezav
Za doseganje celovite varnostne funkcije

stroja ali naprave se dajo naprave druži-

ne PNOZelog medseboj povezati.

Povezava le teh se razlikuje od povezave

elektromehanskih varnostnih stikalnih

naprav. Povezava varnostnih stikalnih

naprav družine PNOZelog se vrši direk-

tno preko logičnih medsebojnih pove-

zav. Primer aplikacije za IN-funkcijsko

povezavo prikazuje slika 2. Prednost

takšne vezave je prihranek na odvečnem

ožičenju.

Slika 1 - Način diagnosticiranja
Slika 2 - Primer aplikacije IN-funkcijske pove-
zave

Ko je IZKLOP V SILI aktiviran, se motor A takoj IN
motor B z zakasnitvijo izklopi.

Ko se odprejo zaščitna vrata, se motor B časovno 
zakasnjeno izklopi.

NONOVVO!O! VVabimo vabimo vas, da obiščas, da obiščeettee

wwwwww..aallmmaaeelleeccttrroonniicc..ccoomm

A
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Strela - osebna izkaznica
Med nevihto napetost med  oblakom in

zemljo naraste na nepredstavljivo vred-

nost  več 100 MV. In ko je prevelika,  pre-

skoči iskra, ki v trenutku izprazni naboj.

Statistike kažejo, da ima 80% udarov stre-

le tokove  do 20 kA,  95% do 40 kA, in

samo 1% nad 60 kA. Udarov nad 200 kA

pa praktično ni. Tok v nekaj mikrosekun-

dah naraste na maksimalno vrednost in

nato nekaj sto mikrosekund upada.

Največkrat si najde pot preko najbolj

izpostavljenih točk na zemlji: vzpetin,

dreves in zgradb, predvsem pa anten in

ostalih štrlečih konstrukcij. 

Slika 1 - Prenapetostni odvodniki: A iskrišče,
B varistor s termično varovalko,  C: plinski
odvodnik, D: supresor dioda E varistor.

Poigrajmo se nekoliko s številkami. Vze-

mimo povprečni udar 10 kA. Vzemimo

(ozemljitveno) upornost 1 . Na tej upo-

rnosti izračunamo padec napetosti 10

kV. Pomnožimo to napetost s tokom. Na

upornosti 1 dobimo največjo trenutno

moč 100 MW. Ocenimo še energijo na tej

upornosti, če tok pade na polovico v

300µs:  15 KWs ali 4,2 Wh. 

Pri toku 60 kA pa je napetost na uporno-

sti 1 ohm že 60 kV, moč 3600 MW in en-

ergija 500 KWs ali 140 Wh. Za primerja-

vo: krška NEK ima največjo moč 676 MW. 

Proti prebojem smo navajeni uporabljati

izolacijo. Pri nekaj sto metrov dolgi iskri

pa je to početje smešno. Letos mineva

četrt tisočletja, kar se je Benjamin Fran-

klin zadeve lotil drugače: če udara ni mo-

goče preprečiti, pa  toku izberimo čim

manj škodljivo pot v zemljo. In je izumil

strelovod - napravo s katero so danes

zaščitene vse pomembnejše zgradbe. 

Da, zgradbe. Elektronika v njih pa ne!

Poleg  neposrednih vplivov, ki smo jih s

strelovodom obvladali, ostajajo še posre-

dni: 

Najizrazitejši je ohmski vpliv 

Zaradi padca napetosti na upornosti

ozemljitve nastane velika potencialna

razlika med objektom v neposredni oko-

lici udara in oddaljenimi objekti. Po vsaki

žici med njimi steče tok, ki ga poganja ta

napetostna razlika (nekaj 10 kV).

Hitre spremembe toka povzročijo

induktivni vpliv

Okrog strelovodne ali energetske in oze-

mljitvene napeljave, po kateri steče tok

udara, nastane močno magnetno polje,

ki v zankah znotraj objekta (na primer

med napajalno in telefonsko napeljavo)

inducira nevarne napetosti. 

Kapacitivni vpliv

Zaradi hitrih sprememb napetosti se

pojavlja tudi kapacitivi vpliv. 

Zakaj potrebujemo vedno 
boljšo zaščito?

Električni stroji so brez škode preživeli

energije 1kWs, pri sodobnih polprevod-

niških komponentah pa je meja varnega

obratovanja 1µWs, kar je 109 krat manj.

Vse vplive moramo znižati pod to mejo,

predno pridejo do tranzistorjev na inte-

griranih vezijih. 

Potencialni lijak sicer lahko oblikujemo z

velikostjo  in obliko ozemljila, ne more-

mo pa ga odpraviti. Zato znotraj objekta

izvedemo izenačitev potencialov: vse

vhode v objekt povežemo med sabo in s

prevodnimi deli, skupno točko pa ozem-

ljimo. Potem ni več važno, na katerem

potencialu se nahajamo - znotraj objekta

ne more priti do napetostnih razlik.

Teoretično je to dovolj. Praktično pa

moramo v objekt pripeljati napajanje,

telefon, antenske kable, merilne signale,

računalniške mreže, ki jih seveda ne

moremo kar zvezati skupaj. Zato je bilo

potrebno poiskati ustrezne elemente

preko katerih vodnike pod napetostjo

lahko povežemo skupaj. Taki elementi -

prenapetostni odvodniki - morajo

izpolnjevati naslednje zahteve: 

• do nazivne napetosti naj imajo čim

večjo upornost, nad njo pa čim manj-

šo, da ne motijo normalnega delova-

nja in predstavljajo kratek stik za tok

udara. 

• Dimenzionirani morajo biti tako, da

pri največjih predvidenih tokovih in

energijah napetost na njih ne preseže

dovoljene meje in da tudi sami preži-

vijo brez posledic. 

Najstarejši tak element je iskrišče: dve

elektrodi in zračna reža med njima. Nato

smo dobili plinske odvodnike, varistorje

in supresor diode. Žal noben element ni

idealen.

Iskrišče je zelo robusten element. Zdrži

tudi najmočenjše direktne udare. Je pa

nekoliko počasen (100 ns) in ima ohlap-

no definirano napetost vžiga (med 3 in 4

kV). Neaktiven ima neskončno upornost,

Avtor: A. Kaferle, univ. dipl.ing., ALKATRON d.o.o. Novo mesto 

Od  Franklinovega  zmaja 
do  proženega iskrišča AEC

d pradavnine so ljudje s strahom in spoštovanjem zrli v nevihtno nebo,
saj si neznanih sil niso znali prav razložiti. S spoznanji o elektriki se je
začelo nabirati tudi znanje o tem zanimivem pojavu. Prvi, ki je uspel

"ujeti " strelo in preživel je bil nekdanji ameriški izumitelj in politik Benjamin
Franklin. Natanko pred 250 leti, Junija 1752 je v oblake spustil zmaja, z njim
sprožil razelektritev in dokazal, da je strela električni pojav.
Na osnovi njegovih spoznanj delujejo današnji strelovodi: tok neškodljivo
speljejo mimo objektov v zemljo in tako preprečujejo poškodbe stavb, pred-
vsem požare, ki jih je nekoč netila strela. Za občutljivo elektroniko pa je bilo potrebno razviti bolj prefinjene
zaščitne ukrepe. Danes znamo učinkovito zaščititi elektronske naprave tako, da preživijo tudi  direktne udare strele.

O

Benjamin Franklin
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aktiviran pa zelo nizko. Zato mora imeti

vgrajene elemente za gasitev obloka, ki

ga po koncu udara vzdržuje kratkostični

tok. Težave z ugašanjem ima tudi plinski

odvodnik, ki je pravzaprav posebna

izvedba tlivke. Zato ga uporabljamo le za

nizke napetosti (do 60V) in v seriji z vari-

storjem. Varistor je nelinearni element

iz kovinskih oksidov. Je hiter (< 25ns).

Zaradi višje upornosti nima  problemov z

ugašanjem, je pa občutljiv na preobreme-

nitve in na staranje. Če bi ga hoteli

dimenzionirati za direktne udare, bi bil

prevelik. Supresor dioda je najhitrejša

(<1 ns), ima najbolje definiran prag,

zdrži pa le manjše tokove. Zato jo upo-

rabljamo predvsem kot fino zaščito sig-

nalnih vodov.

Željene lastnosti dosežemo s kombinaci-

jo večih elementov: Za energetske vode

kombiniramo iskrišča (1. stopnja) in vari-

storje (2. ter 3.  stopnja). Za signalne in

komunikacijske vode pa plinske odvod-

nike, varistorje in supresor diode. Ker

zdržijo ti elementi različne tokove in

energije ter imajo različne U-I karaktristi-

ke, moramo med njimi zagotoviti pra-

vilno porazdelitev energije z ustrezni-

mi impedancami med stopnjami. Upo-

rabljamo induktivnost, v VF odvodnikih

pa upornost. V odvodnikih za signalne

in komunikacijske linije so vse tri stopnje

z dušilkami vred  združene v enem

modulu. V energetskih vodih  skušamo

uporabiti kar induktivnost vodov

(>10m), kadar je le mogoče. Če pa zaradi

konfiguracije objekta ni možno, pa mora-

mo uporabiti diskretne dušilke (7.5µH)

ali pa nova elektronsko prožena iskrišča

AEC (active energy control), ki induk-

tivnosti ne potrebujejo.

Razvoj iskrišča
Iskrišče je v osnovi zelo enostaven ele-

ment. Do današnje uporabnosti pa je pre-

živel mnogo izpopolnitev.

Razen visoke in nenatančno določene

vžigne napetosti je bila največja poman-

kljivost majhna sposobnost prekinjanja

kratkostičnega toka. Posledica je bila pre-

goretje varovalk ob vsakem aktiviranju.

To je sicer boljše, kot pregoretje opreme,

vendar je moteče. Rezultat mnogih poiz-

kusov je modul z elektrodami iz volfra-

movih zlitin, v obliki rogov, ki oblok

zapeljejo navzven proti pomožni elektro-

di. Ta ga razdeli in ugasne (Sl. 2 zgoraj).

Tak element zanesljivo prekine tokove

do 3,5kA. V večini primerov to zadostuje.

Za tokokroge z zelo majhno kratkostično

upornostjo pa so dodali še več pomožnih

elektrod, ki oblok razdelijo na veliko šte-

vilo malih oblokov, kot kaže slika 2 spod-

aj. Tak element zanesljivo prekine tokove

do 50 kA pri 400 V. S tem je problem pre-

kinjana kratkostičnega toka rešen.

Včasih se želimo  znebiti izpuha vročih

plinov, ki lahko osmodijo kako preblizu

postavljeno žico. Zato je šla ena smer raz-

voja proti zaprtim iskriščem: Elektrodi

sta nameščeni v močni kapsuli (slika 3).

Za gašenje obloka se uporablja povečan

pritisk v trenutku vžiga. Element je neko-

liko nežnejši  od zgornjih, je pa majši in

nima nobenih izpuhov. Uporabljamo ga

tam, kjer ne pričakujemo najmočnejših

direktnih udarov in je pričakovan kratko-

stični tok pod 3,5 kA.

AEC
V nekaterih primerih (GSM bazne posta-

je, vodovodna črpališča, družinske hiše)

Slika 2 - Zgoraj iskrišče z elektrodo za gasi-
tev obloka C. A: elektrodi, B: izolacija. 1-6 je
smer pomikanja obloka.
Spodaj AEC iskrišče z dodatnimi gasilnimi
elektrodami D. F je vžigna elektroda, E vžigno
vezje.

Slika 3 - Zaprto iskrišče proizvajalca Phoenix
Contact. Zgoraj je prostor za vžigno vezje.
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je težko vgraditi dovolj velike induktivno-

sti med prvo in drugo stopnjo. Ta pravza-

prav ne bi bila potrebna, če bi se iskrišče

vedno sprožilo še predno je varistor pre-

obremenjen.

Iskrišču (s slike 2 spodaj in s slike 3) so

dodali tretjo - vžigno- elektrodo in

elektronsko vezje, ki sproži oblok natan-

ko pri željeni napetosti. Na sliki 4 je

desno prikazano vžigno vezje: skozi vari-

stor se napolni kondenzator, ki se hipo-

ma  sprazni skozi plinski odvodnik in

avtotransformator. Na sekundarju se

inducira nekaj kV impulz, ki ionizira

prostor med glavnima elektrodama in

tako sproži oblok. 

Poizkusi v realnih pogojih so pokazali, da

je možno doseči zelo nizke vžigne nape-

tosti - za 230V elemente že od 800 V nap-

rej. Možno je nastaviti katerokoli vžigno

napetost, zaradi skladnosti s standardi pa

so izbrane napetosti  900V, 1,5 kV in 2,5

kV. Kasnitev vžiga je odvisna od oblike

čela udara.Vedno je bila znotraj 15µs, v

večini primerov pa krajša od 1µs. 

Dimenzioniranje AEC zaščite
AEC iskrišče in varistor sta priključena

paralelno - brez induktivnosti, tako, kot

je prikazano na sliki 4.

Oglejmo si naslednje primere:

• Šibek udar: tok steče skozi  varistor.

Padec na njem je premajhen, da bi  akti-

viral iskrišče. Energija pa je daleč pod

mejo, ki jo prenese varistor. Ne zgodi se

nič nevarnega.

• Zelo močan udar: velik tok steče sko-

zi varistor. Zato je padec na varistorju

preko 900 V. V mikrosekundi se sproži

iskrišče. Tok steče skozi iskrišče, nape-

tost pade na okrog 300V, varistor počiva.

Čas je bil prekratek, da bi ga tok lahko

poškodoval. Tudi sedaj  ni bilo nič nevar-

nega.

• Mejni primer: Tok je ravno pravi, da

je napetost na varistorju  nekoliko pod

900V. Zato se iskrišče še ne aktivira, ves

tok pa steče skozi varistor. To je najkritič-

nejši primer. Če varistor preživi ta pri-

mer, bo tudi vse ostale. Klasični varistor-

ski modul za 2. stopnjo VAL MS 230 je

dovolj vzdržljiv partner za 900V iskrišče.

Kaj pa če bi, tako  za vsak slučaj, vseeno

vtaknili induktivnost med AEC iskrišče

in varistor? Zaradi dodatnega padca na

induktivnosti bi vsaka prenapetost, s

katero bi sicer varistor z lahkoto opravil,

sprožila iskrišče, kar pa ni zaželjeno, saj v

omrežju po nepotrebnem povzroča veli-

ke tokovne sunke.

Slika 6 - Phoenix Contact izdeluje prenapeto-
stni odvodnik z AEC iskriščem,  ki zanesljivo
ugasne kratkostične tokove 50 kA.

Novi proženi odvodniki nikakor ne bodo

kar na splošno zamenjali starejših rešitev,

saj v večini primerov potrebno induktivnost

zagotovi že kabel med prvo in drugo stop-

njo, elegantno pa rešujejo tiste primere, ki

smo jih doslej težko projektirali zaradi

omejenega  prostora. A

Slika 4 - AEC zaščita: varistor (VAL-MS 230)
in krmiljeno iskrišče (FLT-PLUS CTRL) sta pove-
zana paralelno.
Desno: vžigno  vezje.

Slika 4 - Tipični potek  napetosti na AEC kom-
binaciji v prvih mikrosekundah močnega
udara strele.
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Potrebno je kar nekaj zaupanja, da predamo kovček poln oseb-

nih stvari letalski družbi in smo ob tem prepričani, da ga bomo

dobili nazaj tisoče kilometrov stran, morda celo na drugem

kontinentu. To je razlog, zakaj je slika letalske transportne indu-

strije  tako direktno povezana s tem, kako zanesljivo in strokov-

no bo opravljeno delo s prtljago. Potemtakem preseneča dej-

stvo, da se nalaganje in razlaganje prtljage v in iz letalskih zaboj-

nikov (tako imenovanih ULD-jev; ang: Unit Load Devices) še

vedno opravlja ročno. Razlog za to pa je velika kompleksnost

naloge, ki je do sedaj predstavljala preveliko oviro za avtomati-

zacijo.

Previdno ravnanje s prtljago predstavlja samo en pogled na

problem. Enako pomembna je obremenjenost ljudi, ki to delo

opravljajo. Nalaganje je težko in tvegano opravilo. Večji kovčki

lahko tehtajo tudi prek 20 kilogramov in vsak "nakladalec"

lahko opravi tudi s tono prtljage v eni uri! "V primerjavi z osta-

lo letališko tehnologijo, se zdi ročni del ravnanja s prtljago kot

kamena doba", pravi vodja  oddelka za avtomatizirano nalaga-

nje prtljage.

Poškodbe pri delu in dolgoročne zdravstvene težave so neiz-

ogibne posledice fizičnega napora pri delu s tolikšno količino

prtljage. ABB-jev avtomatiziran sistem za nalaganje prtljage pa

bo pomembno znižal obseg potrebnega ročnega dela in izbolj-

šal letališki proces, ki potrebuje optimizacijo. Še več: hitro delo,

ki ga je omogočil ABB-jev sistem, zagotavlja kratke prenosne

čase,  ki so pomemben podatek o konkurenčnosti modernega

letališča. Kratkotrajno čakanje v vrstah pa seveda močno dopri-

nese h končnemu cilju: zadovoljnim strankam.

Poleg znižanja cene in zvišanja kvalitete uslug pa ABB-jeva avto-

matizacija ravnanja s prtljago omogoča pomembno izboljšanje

tudi na področju, ki mu dandanes posvečamo še posebej veliko

pozornost: varnost. 

Prejšnjo jesen je oddelek ABB Airport Technologies v tesnem

sodelovanju z raziskovalno skupino ABB Corporate Research

vgradil pilotni sistem za avtomatsko nalaganje prtljage na leta-

lišču v Zürichu. Zelo uspešna predstavitev zmogljivosti vgraje-

ne tehnike je pokazala, da je s kombinacijo že poznanih tehno-

logij (IT, instrumentacija, robotika, mehatronika) in poznava-

nja aplikacijskih rešitev, ABB povedel na tem novem, hitro rasto-

čem trgu. S tega področja ni nobeno drugo podjetje ponudilo

primerljive rešitve.

Kakorkoli že, robot sam je le del rešitve. Preden pride do same-

ga fizičnega ravnanja s prtljago pa se morata izvršiti dve drugi

operaciji: analiza torbe ter načrtovanje zaporedja nalaganja

(Slika 1).

Analiza torbe  
Največjo tehnološko inovacijo predstavlja sistem za pregled

prtljage (ang: baggage screening system), kjer se določi teža

torbe, velikost, cilj, letalski razred in "omejitveni volumen"

(ang: bounding box), t.j. najmanjši kvader, ki ga lahko torbi očr-

tamo. Glede na podatke, ki jih dobi s pregleda torbe, lahko

robot določi skladovne modele za optimizirana nalagalna raz-

merja - prostor v letalskih zabojnikih je potrebno čim bolje izko-

ristiti.

Torbe na svoji poti skozi analizator potujejo mimo treh glavnih

senzorskih enot (Slika 2). Najprej z laserskim čitalcem prebere-

mo črtno kodo z oznake na torbi s pomočjo katere torbo iden-

tificiramo in jo povežemo s podatki o poletih ter z "letališkim

odhodnim nadzornim sistemom" (ang: airport departure

control system). Nato se torbe stehtajo med potjo po tekočem

traku, ki se med tem premika s hitrostjo do 2 m/s. Sledi merje-

Slika 1 - Avtomatizirano nalaganje prtljage vključuje štiri ključne pro-
cese: analizo torbe, načrtovanje sekvence nalaganja, fizično prenaša-
nje torb z robotom ter potrjevanje podatkov.

Vir: ABB review 1/2002, kontaktna oseba: Rok Koren ABB d.o.o.

Robotski dvigovalec bremen
ABB robotska tehnologija nudi pomoč pri delu s prtljago

Ko pridete na letališče, oddate svojo prtljago pri letališkem pultu. Tekoči trak jo odpelje in nasled-
njič, ko jo vidite ste na drugem letališču, morda celo na drugem koncu sveta. Za vsem tem je potreb-
na velika procesna moč, da bi prtljago usmerili skozi pravo zmešnjavo sortirnih  postopkov do pra-
vega cilja. Čudež avtomatizacije? Ne ravno. Kljub moderni tehnologiji na letališčih se samo nalaga-
nje prtljage še vedno opravlja ročno.  Tako delo pa je naporno, nevarno in ponavljajoče se, poleg
tega pa zaposli precej osebja, ki bi lahko opravljalo bolj koristna opravila.
Pomoč pa je sedaj na voljo. ABB-jev "Avtomatiziran sistem za nalaganje prtljage" (ang:  Automated

Baggage Loading System) močno zmanjša obseg potrebnega ročnega dela poleg tega pa za nižjo ceno ponuja višjo
varnost, hitrost in kvaliteto. Robotski nakladalnik je bil nedavno uspešno zagnan in preizkušen na letališču v
Zürichu.
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nje geometrije.

Glede na prido-

bljene podatke

se torba razvrsti

v nakladalno sh-

emo. Vsi izraču-

ni potekajo v re-

alnem času, ko

torba potuje sk-

ozi analizator.

ABB je posebej

v ta namen raz-

vil inteligentni

programski modul, tako imenovani "Upravljalnik razvršča-

nja prtljage" (ang: BCM; Baggage Classification Manager).

Upravljalnik nadzora nalaganja
(ang: LCM; Load Control Manager)

Ko BCM določi različne parametre torbe, LCM določi vrstni

red po katerem bodo torbe naložene v letalske zabojnike. Vse

torbe se ne naložijo v zabojnike v takem vrstnem redu kot so

prišle. Standardne torbe so hitro in varno spravljene v zabojni-

ke medtem, ko se torbe nenavadnih oblik ali teže začasno shra-

nijo, dokler ni na voljo primernega prostora.

Delovanje sistema je močno povezano s celotnim procesom

dela s prtljago. Poleg podatkov, ki jih dobi z BCM, LCM dobiva

informacije tudi z "letališkega sistema za informacije o po-

letih" (ang: airport flight information system). Iz teh informa-

cij lahko na primer izvemo, ali je lastnik torbe že prišel, torej ali

je torba pripravljena za nalaganje ali ne.

Nadalje se s pomočjo "Upravljalnika povratnih informacij"

(ang: FCM; Feedback Control Manager) spremlja tudi prostor,

ki je trenutno na voljo v zabojnikih; tako njegova velikost kot

oblika, podatke pa se posreduje LCM (slika 3). FCM uporablja

lasersko skeniranje za potrditev točnosti teh informacij, kar

naredi celotni proces bolj fleksibilen in bolj zanesljiv. Če se

neka torba na primer nepredvideno premakne, se novi podatki

Slika 2 - Ko torbe potujejo mimo, senzorji zaja-
mejo njihovo težo, velikost, cilj in letalski razred.

Slika 3 - Analiziraj, načrtuj in prenesi: BCM (Baggage Classification
Manager) zbere podatke z analize torbe in jih pošlje LCM (Load
Control Manager), ki jih preda kontroli transporta. Ta postopek opremi
robotski krmilnik s podatki potrebnimi za polnjenje letalskih zabojnikov.
FCM (Feedback Control Manager) z laserskim skeniranjem ugotovi
pravilnost podatka o prostoru in obvesti LCM v primeru, da se torbe
nepričakovano premaknejo; LCM lahko potem priredi naslednji nala-
galni korak. 
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o prostoru  posredujejo LCM, ki se takoj

odzove s prenastavitvijo naslednje nala-

galne pozicije, izbiro druge torbe, v skraj-

nem primeru pa obvesti operaterja.

Med nalaganjem prtljage se izdela nala-

galni seznam, ki vsebuje točne podatke o

teži posameznega letalskega zabojnika in

detajle o tem, kje se nahajajo naložene

torbe. To nam olajša življenje, če je

potrebno neko torbo odstraniti iz zaboj-

nika (letalo pač ne sme vzleteti s prtljago

nekoga, ki ga ni na letalu). Prenekatera

zamuda je posledica  iskanja določenega

kosa prtljage.

Nalaganje torb
Na voljo sta dve osnovni konfiguraciji za

robota: stacionarna in mobilna (Slika 4).

V prvem primeru ostaja robot na enem

mestu obkrožen z večimi letalskimi

zabojniki (ULD-ji), prtljago pa pobira z

dveh tekočih trakov. Pri mobilni konfigu-

raciji (Slika 5) robot potuje po tračnici,

ki ima na vsakem koncu

tekoči trak, po katerem

prihaja prtljaga. Robot

lahko odlaga kovčke v ka-

terega koli izmed zaboj-

nikov. Z mobilno konfi-

guracijo je možno streči

večje število le-teh. Za

ustrezno konfiguracijo

se odločimo glede na po-

trebe in lokalno topogra-

fijo celotnega sistema. Robot pobira kov-

čke s tekočih trakov in jih odnaša na poli-

ce v zabojnikih s pomočjo različnih prije-

mal (slika 6). Prijemalo lahko zamenja

med obratovanjem, saj je v robotsko celi-

co vgrajena tudi postaja za zamenjavo le-

teh. Izbiro prijemala opravi LCM, ki ima

podatke o klasifikaciji

torbe in njeni izračunani

lokaciji. V tem pogledu je

robot samo manipulator,

ki izvede tisto kar mu

naroči LCM, saj sam ni

opremljen z inteligent-

nim sistemom umetnega

vida.

V povprečju je delavec

zmožen opraviti z 20 do

30 kovčki ali torbami na

uro. Zmogljivost avtoma-

tskega sistema je sicer

odvisna od konfiguracije

robotske celice, a je v

vsakem primeru precej

višja: 120 do 300 kov-

čkov v eni uri. Ob tem ne

pozabimo na to, da roč-

no delo poteka v treh iz-

menah, medtem ko se

mora robot le redkokdaj

ustaviti (pričakuje se, da

bo robot razpoložljiv 95

% časa). Kljub temu pa

človeški element še ved-

no ostaja: operater, ki la-

hko nadzoruje do štiri ta-

ke postaje, mora biti ved-

no prisoten. V primeru,

da nastala situacija to za-

hteva, lahko operater po-

šlje robota v "Home" pozi-

cijo in postavi nastavitve

na začetne vrednosti.

Kaj bo prinesla prihodnost ?
Tehnološki pristop, ki je bil izbran pri tej

aplikaciji, uporablja dobro premišljeno

kombinacijo poznanih tehnologij in poz-

navanja aplikacijskih rešitev. To je omo-

Slika 4 - Stacionarna (levo) in mobilna (desno) konfiguracija
robotske nalagalne celice.

Slika 5 - V primeru mobilne konfiguracije, se robot premika po
tračnici, kar mu omogoča, da streže večje število letalskih zaboj-
nikov.

Slika 5 - Dve osnovni zamenljivi prijemali sta dovolj, da rešimo
večino problemov pri prenašanju prtljage.

gočilo, da je ta aplikacija prva in edina te

vrste do sedaj. "Avtomatski sistem za

nalaganje prtljage  je odličen primer  za

to, kako lahko zelo raznolika znanja

znotraj skupine ABB uporabimo v pravi

sinergiji: ABB-jeve izkušnje na letališčih

smo integrirali z ABB robotiko in ABB

industrijsko informacijsko tehnolo-

gijo." pravi upravni direktor ABB

Airport Technologies.

Ključno pri celotni poslovni strategiji je

to, da se je ABB obvezal širokemu razvoj-

nemu programu in namestitvi pod

industrijskimIT okoljem. Ta iniciativa je

usmerjena k povišanju standardizacije

ABB-jevih izdelkov kot gradnikov večjih,

kompleksnejših aplikacij. Vgrajena funk-

cionalnost pa bo omogočila nemoteno

sodelovanje izdelkov kot komponent

avtomatizacije v realnem času in infor-

macijskih sistemov. Veliko bolj kot tržno

strategijo pa idustrijskoIT okolje simboli-

zira praktično vsak ABB-jev poslovni ko-

rak pri svoji poti naprej. Prav ABB-jeva

dolgoročna zavezanost temu bo ločila in-

dustrijskiIT od njegovih posnemovalcev.

Avtomatski sistem za nalaganje prtljage

je bil načrtan tako, da se ujema z indus-

trijskoIT iniciativo. 

Tehnologija, uporabljena za nalaganje pr-

tljage, se lahko brez težav priredi za širši

spekter aplikacij, na primer distribuciji

raznih  izdelkov itd.

Avtomatski sistem za nalaganje prtljage

je samo en izdelek, ki je dal ABB-ju tehno-

loško prednost v tem jedrnem področju

letališkega posla.

Sistem za razlaganje prtljage je že v razvo-

ju. Sicer uporablja bolj preprosto a ravno

tako učinkovito tehnologijo (prtljaga se s

pomočjo nagibanja letalskih zabojnikov

razporedi na tekoče trakove). 

Prvi preizkus v realnosti je predviden za

leto 2002. A
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Prvi industrijski računalniki so imeli

vgrajene posebej izdelane komponente,

zaradi česar je bil računalnik tako drag,

da so jih načrtovalci uporabili le, kadar ni

bilo druge možnosti. 

Druga rešitev, ki jo srečujemo še danes,

je namestitev osebnega računalnika v

zaščitno omaro, ki ga ščiti pred neprijet-

nimi vplivi. V tem primeru nimamo stal-

nega neposrednega stika s periferno

opremo, pogosto pa je takšna rešitev

tudi cenovno nekonkurenčna.    

V današnjih industrijskih računalnikih

pogosto uporabljajo enake komponente

kot pri osebnih računalnikih, vendar so

previdneje izbrane in  bolj preizkušene

kot pri tistih za pisarniško rabo. Preden

gre takšen računalnik v ponudbo na trg,

ga temeljito preizkusijo tudi v okolju, ki

simulira ekstremne vplive pra-

vega industrijskega okolja. Kot

primer naj omenimo le enega

izmed načinov. Trdi disk mora

prestati 1000 sunkov s pospe-

škom 5 g in vibracije, ki imajo

amplitudo 0,5 g in dosegajo

frekvence do 500 Hz.

Dobavitelji industrijskih raču-

nalnikov najnovejših modelov

komponent ne vgradijo takoj, saj

jih prej preizkusijo, oziroma

zahtevajo testna poročila, med-

tem pa se izognejo tudi večini

''otroških bolezni''. Zato pri do-

baviteljih industrijskih računal-

nikov ne boste zasledili ''zadnje-

ga krika mode'' ampak računal-

nike, ki so po zmogljivostim po-

dobni tistim, ki so pri ponudni-

kih osebnih računalnikov že v

zatonu. Nekajmesečno zaostaja-

nje za najnovejšimi primerki

osebnih računalnikov, pa kupca

industrijskega računalnika ne odvrne, saj

lahko za dostopno ceno postavi dovolj

zmogljiv računalnik v industrijsko okolje.  

V čem se torej industrijski računalnik

razlikuje od osebnega? Poleg omenjenih,

previdneje izbranih komponent so indu-

strijski računalniki vgrajeni v ohišja, ki

komponente ščitijo pred elektromagnet-

nimi motnjami, ter tudi pred vlago in

prahom, vse do zaščite IP65. Kartice so

dodatno pričvrščene, trdi disk je odpo-

rnejši na vibracije ali pa ga zamenja spo-

minski medij brez gibljivih delov.

Običajen osebni računalnik, vgrajen v

industrijsko ohišje, največkrat ne zado-

šča, zato morajo biti tudi komponente

odpornejše in zanesljivejše od tistih iz

osebnega računalnika. Dobavitelji indu-

strijskih računalnikov tudi zagotavljajo

možnost dobave nadomestnih delov še

vrsto let po nakupu opreme.  Pri nem-

škem podjetju Beckhoff pa so pripravili

zanimivo rešitev. V zahtevnejšem okolju

so pustili le tiste komponente, s katerimi

ima uporabnik neposreden stik in jih

izdelali v ustrezni zaščiti, računalnik pa

umaknili v primeren prostor. Običajno

predstavlja povezava med računalnikom

in periferijo (zaslon, tipkovnica, naprava

na serijskem vmesniku) kar nekaj kablov.

Pri podjetju Beckhoff so jih z omenjeno

povezavo CP-link nadomestili le z dvema

koaksialnima kabloma in  bistveno pove-

čali razdaljo. Največja razdalja, ki jo pove-

zava omogoča, je 100 metrov.

Za povezavo potrebujete v osebnem

računalniku kartico za CP povezavo.

Povezava dopušča tudi prenos informacij

s tipkovnice in drsne ploščice, ki sta

lahko skupaj  z zaslonom vgrajeni v ohiš-

je z IP 65 zaščito, kamor je možno vgradi-

ti tudi disketno enoto in priklop za serij-

ski vmesnik RS 232. Informacija in napa-

janje za zaslon, tipkovnico, miško in serij-

ski vmesnik teče le preko dveh koaksial-

nih kablov.  Zaslon na tekoče kristale je

lahko občutljiv na dotik. Sistem omogoča

priklop dodatnega modula z robustnimi

funkcijskimi tipkami.

Rešitve so posebej primerne za industrij-

sko okolje, kjer so prisotni vlaga, prah,

vibracije in elektromagnetne motnje.

Temperaturno območje zaslona in dodat-

kov je od 0°C do 55°C. Ker v industriji

zasloni pogosto služijo za pretež-

no enosmerno komunikacijo

(obveščati operaterja o stanju

procesa) je dobrodošlo, da lahko

na en računalnik priključimo tri

zaslone preko treh povezav CP-

link. Tako lahko operater nadzira

proces na različnih mestih z upo-

rabo le enega računalnika.

Prednost takšne povezave je upo-

raba običajnega računalnika za

opravljanje nalog v industrijskem

okolju. Povezava nam omogoča,

da izberemo optimalno razmerje

med običajno in bolje zaščiteno

(in dražjo) opremo glede na

potrebe uporabnika. 

Tovrstne rešitve so primerne tudi

za laboratorije, kjer so zahteve po

izredno visoki stopnji čistosti. V

takšnih prostorih ne dopuščajo

uporabe osebnih računalnikov z

Informacije: Bogdan Rojc, univ. dipl. ing., Genera d.o.o.

Je vaš računalnik primeren za
zahtevno industrijsko okolje?

ptimizacija proizvodnih procesov sili načrtovalce sistemov  k vse pogo-
stejši uporabi računalnikov v proizvodnji. Vendar pa je računalnik v
industrijskem okolju izpostavljen številnim neugodnim vplivom kot so

prah, vibracije, magnetne motnje, temperaturne spremembe in vlaga.
Industrijski računalnik mora pokazati tudi bistveno višjo stopnjo zanesljivo-
sti kot običajni osebni računalnik.

O

Slika 1 - CP-link omogoča povezavo do razdalje 100 metrov
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vgrajenim ventilatorjem, ki povzroča

kroženje zraka in dvigovanje prahu. V

tem primeru umaknemo računalnike v

poseben prostor, v katerem  ni zahtev po

čistosti, v čistih prostorih pa so le zaslo-

ni.

Če lahko postavimo računalnik

in monitor na razdalji krajši od

petih metrov, pa je omenjena

konfiguracija še enostavnejša.

Takrat zaslon neposredno pri-

klopimo na računalnik preko

povezave DVI/USB. Kartice s

CP-link povezavo v tem prime-

ru ne potrebujemo, kar pomeni

ugodnejšo ceno. Vseeno pa

lahko v izpostavljeno okolje

postavimo vso, že prej omenje-

no, periferno opremo v zaščiti

IP65.

Kako velike so potrebe po  takš-

nih rešitvah v industriji in  kako

resno so se na to odzvali v podjetju

Beckhoff, kaže dejstvo, da so lani  v ome-

njenem podjetju naredili 9500 industrij-

skih  računalnikov in zaslonov v različnih

izvedbah, letos pa pričakujejo 50-odstot-

no rast. 

Sliki 4 - Celoten računalnik v zaščiti IP 65: procesni del
računalnika je nameščen na zadnji strani zaslona in zaprt
v ohišje, ki predstavlja hladilno telo za notranji zaprt sistem
hlajenja.

A

Sliki 2 in 3 - Za-
slonom v velikosti
od 6,5 '' do 20 ''
je mogoče dodati
tudi modul s pose-
bnimi tipkami, dis-
ketno enoto, pri-
klop za serijsko
komunikacijo in
podobno, vse v
zaščiti IP65.
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POWER 3000 - sistem za
nadzor dostopa in
registracijo delovnega časa
Avtorja: Branko Badrljica, Avtomatika, Urban Bergant, Titan d.d., Kamnik

V 21. številki Avtomatike smo si ogledali
enoto Weblock 3000, ki zadovoljuje osnov-
ne potrebe po nadzoru dostopa in registraci-
ji, predstavlja pa tudi enega od osnovnih
gradnikov sistema Power 3000 ...

Power 3000 je namenjen kompleksnim

nalogam v pogojih, kjer fizični pogoji

otežujejo realizacijo, ki je bila načrtovana

na logičnem nivoju. V večjih organizaci-

Preklopite na popolnost
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Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

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

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

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

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

Slika 1 - Struktura sistema Power 3000
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jah z več ločenimi objekti, ki so lahko

včasih tudi v različnih delih države, je

lahko zagotavljanje enotnega, centralne-

ga nadzora z neustrezno opremo prava

nočna mora. Zato je pri sistemu Power

3000 poudarek na spektru možnosti

povezovanja posameznih delov celote

preko različnih fizičnih medijev v eno

logično celoto. 

Sistem Power 3000 poleg tega združuje

dve funkciji v eni mreži:

registracijo delovnega časa in

nadzor dostopa.

Potekata lahko skupaj, preko enega siste-

ma, po istih komunikacijskih poteh in na

istih enotah. To lahko za uporabnika  po-

meni precejšnje prihranke pri ceni siste-

ma, njegovi montaži in vzdrževanju.

Power 3000 ima hierarhično zasnovo, ki

jo v grobem lahko razdelimo v šest nivo-

jev, od najnižjega navzgor (slika 1):

senzorski nivo

krmilni nivo 

komunikacijski nivo

strežniški nivo

mrežni nivo

nivo odjemalca

Pri tem lahko govorimo o dvodelni

zasnovi sistema Power 3000 - elektronski

del igra glavno vlogo v spodnjih treh

nivojih, programska oprema pa v zgor-

njih treh, kjer so podatkovni nosilci stan-

dardne prenosne poti, klasični računalni-

ki, routerji itd.

1. Senzorski nivo
Na senzorskem nivoju so naprave, kot je

že opisani WebLock 3000. Te so name-

njene zajemanju zunanjih signalov.

Weblock 3000 tu nastopa v vlogi senzor-

ja, tako za nadzor dostopa kot registraci-

jo delovnega časa, posamezno ali po pot-

rebi dopolnjen z drugimi enotami. To se-

veda pomeni bistveno manjše stroške pri

senzorjih v primeru zahteve obeh funk-

cij.

Poleg WebLock-a lahko uporabimo tudi

druge enote. Za enostavno povezovanje

senzorskih enot so poskrbeli s posebnim

serijskim vodilom A2C. Slednje ima last-

nosti, podobne CAN vodilu, vendar je

prilagojeno specifičnim zahtevam Power

sistema. Obdržali so denimo CAN-ovo

moč bitne ar-

bitraže priori-

tete sporočil

in se znebili

nepotrebne

kompleksno-

sti multi-mas-

ter  delovanja,

ker je na A2C

vodilu vedno

samo ena kr-

milna enota. 

Poleg tega lah-

ko preko A2C

vodila iz krmi-Slika 2 - Weblock 3000 in A2C terminal kot senzorja v sistemu Power 3000
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lne enote napajamo senzorje in dodatni

napajalniki senzorskih enot niso potreb-

ni, jih pa uporabimo, če potrebujemo

dolžino linije daljšo od 200m. V takem

primeru je lahko razdalja 1200m.

Največje podprto število senzorjev je 31

in je omejeno tako z električnimi zahte-

vami, ki jih pred krmilno enoto in kable

predstavlja napajanje vseh senzorjev kot

tudi s podporo programske opreme. 

"Manager" podpira do 8 vstopno-kontrol-

nih senzorjev na vsaki krmilni enoti.

Vsi A2C senzorji imajo dva izhoda. Prvi je

že prednastavljen za krmiljenje različnih

elektronskih zapiral in ključavnic, drugi

pa je prednastavljen krmiljenju alarmnih

siren, kar daje nadzorni točki tudi mož-

nost protivlomne zaščite. 

Poleg tega ima vsak A2C senzor tudi dva

vhoda, na katera  lahko priključite različ-

ne senzorje (odprtosti vrat, gibanja, raz-

bitja stekla...), tipko za odpiranje vrat itd.

Željene odzive senzorja na signale z vho-

dov lahko nastavite preko osebnega raču-

nalnika, bodisi neposredno ali v sklopu

Power 3000 sistema. 

3. Krmilni nivo
V tem nivoju krmilne enote skrbijo za

integracijo senzorjev. Tako posamezne

fizične skupine senzorjev lahko poveže-

mo na eno krmilno enoto. Slednje poleg

tega ponujajo tudi dodatne funkcije in so

sposobne delovanja v hierarhiji ali samo-

stojnega dela z eno ali več senzorskimi

enotami. Tako denimo lahko vsak dogo-

dek, ki ga krmilna enota sprejme od

posameznega senzorja, opremi s svoje-

vrstnim "časovnim pečatom", ki proce-

som v višjih nivojih govori o tem, kdaj je

bil dogodek sprožen ("timestamp"). To

pomeni, da lahko denimo beležimo

vsako odklepanje/zaklepanje vrat kot

tudi neuspele poskuse in še veliko druge-

ga: izpad napajanja, alarmne spremembe

vhodov in podobno.

Vsakič, ko recimo odklenete elektronsko

ključavnico z "upravičenim" ključem ozi-

roma ko vam to ne uspe z "neupraviče-

nim" ključem, se ta dogodek zapiše. Vsi

dogodki se shranjujejo v pomnilniku

krmilne enote. 

Krmilna enota POWER 3000 S-01

lahko shrani do 16.000 dogodkov in

do 2.000 ključev.

Na krmilno enoto so preko vodila A2C

priključeni različni A2C senzorji, A2C

čitalna mesta, A2C terminali ali ključav-

nice WebLock 3000. Na eno krmilno

enoto je lahko priključenih do osem A2C

senzorjev, kar pomeni nadzor do štirih

vrat (vsaka vrata imajo lahko dva A2C

senzorja - za vstop in izstop iz prostora).

Krmilno enoto lahko povežemo v višje

nivoje preko serijskega vodila Titan-Net,

ki izkorišča serijski protokol za fizični

prenos podatkov. Ta je lahko RS-232, ki

ponuja enostaven priklop na osebni

računalnik ali RS-485, ki omogoča pri-

klop več krmilnih enot na isto vodilo in

dolžine kablov do 1200 m. Titan-Net to-

rej služi povezovanju delov v celoto na

krmilnem nivoju in povezavi v višji, ko-

munikacijski nivo. 

4 . Komunikacijski nivo
Ta nivo služi predvsem pretvorbi in pre-

nosu signala do PC-ja, na tak ali drugačen

način. Lahko se odločimo za neposredno

povezavo na PC preko RS-232, za poveza-

vo preko RS-232 skozi modemsko linijo

in za povezavo skozi pretvornik.

Tem vlogam so namenjeni pretvorniki

protokolov iz TitanTronic-ove  EVA serije

in sicer:

EVA 1000V- O3 je namenjen pretvor-

bi RS-232 signalov v RS-485. Omogoča

prenosne hitrosti od 1200 bps do

115200 bps, ima vdelane prenapeto-

stne zaščite na vseh linijah in v prime-

ru izvedbe z galvansko ločitvijo je pre-

bojna trdnost izolacije 1600 V.

EVA-USB vmesnik vam omogoča pri-

klop več  RS-232 naprav, kot imate na

razpolago serijskih  vrat na računalni-

ku. S tem enostavnim vmesnikom jih

lahko dodajate preko USB vrat....

EVA-NET je vmesnik med RS232 in

Ethernet vmesnikom. Omogoča vam

povezavo podsistema na centralni

računalnik preko Ethernet (TCP/IP)

povezave, bodisi neposredno (Intra-

net) ali posredno (Internet) Slika 3 - Krmilna enota POWER 3000 S-01
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Opisani EVA vmesniki in njihove kombi-

nacije omogočajo premagovanje različ-

nih ovir na poti od senzorja do računalni-

ka in nazaj in ob podpori programske

opreme povezavo kompleksnega sistema

v logično celoto. 

Pri tem je sistem zasnovan tako, da se vse

bistvene operacije, če je le mogoče, izva-

jajo lokalno (znotraj krmilnih enot in

senzorjev) in so tudi v primeru začasne-

ga izpada ali načrtovane prekinitve  kake

komunikacijske poti posamezni deli

sistema še vedno funkcionalni.

Tako lahko denimo ob prekinitvi komu-

nikacije skozi modemsko linijo, ki pove-

zuje krmilno enoto z računalniškim siste-

mom še vedno z upravičenim ključem

vstopimo v prostor, seveda ob pogoju, da

je koda ključa shranjena v pripadajoči

krmilni enoti. Vstopni dogodek bo krmil-

na enota zapisala, kjer bo čakal na prime-

ren trenutek, da ga računalniški sistem iz

višjih nivojev prevzame, denimo ob

ponovni vzpostavitvi modemske poveza-

ve.

To nam omogoča racionalno uporabo

tarifiranih telefonskih linij, ko jih potre-

bujemo pri integraciji Power 3000 siste-

ma. Tako ni potrebna stalna modemska

povezava, podatke iz krmilnih enot lahko

poberemo ob preprogramiranem času,

na zahtevo, lahko pa seveda zahtevamo

tudi stalno telefonsko povezavo.

Na strežniškem nivoju lahko povezujemo

krmilne enote v večje celote, bodisi

neposredno ali skozi komunikacijski

nivo. 

Na mrežnem nivoju lahko povezujemo

posamezne strežnike  z nivojem odjemal-

ca skozi omrežja, ki podpirajo TCP/IP

protokol. 

Te nivoje pokriva namenska programska

oprema Manager, s katero se bomo po-

zabavali prihodnjič.

Slika 3 - Vmesniki EVA 1000V- O3, EVA USB in EVA NET

A
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Potreba po odprtem, od proizvajalca ne-

odvisnem, komunikacijskem vodilu za

potrebe avtomatizacije tehničnih siste-

mov je pripeljala do specifikacije in stan-

dardizacije komunikacijskega serijskega

vodila PROFIBUS.

Vsak standard za serijske komunikacije

vsebuje veliko število definicij z name-

nom, da bi čim bolj jasno in kompletno

opisali protokol. Rezultat je kompleksen

standard, ki velikokrat na prvi pogled

izgleda nerazumljiv. Ta članek na kratko

opisuje osnovne značilnosti PROFIBUS

vodila. 

Uporabniki, proizvajalci in inženiring

podjetja zainteresirana za razvoj standar-

da ter njegovo trženje so združeni v PRO-

FIBUS User Organization (PNO). Podro-

bne  informacije o vodilu lahko najdemo

v Nemškem standardu DIN 19 245, Evro-

pskem standardu EN 50170 ter na doma-

či strani http://www.profibus.com/ .

Slika 1 - Profibus logo

Osnovne značilnosti
Vse zvrsti komponent za avtomatizacijo

lahko izmenjujejo podatke preko PROFI-

BUS vodila. Logični krmilniki, operater-

ski paneli, senzorji in aktuatorji lahko

komunicirajo preko istega vmesnika.

PROFIBUS je eden najuspešnejših odpr-

tih komunikacijskih vodil, ki se lahko

uporablja v široki paleti aplikacij.

PROFIBUS zagotavlja, da lahko naprave

različnih proizvajalcev izmenjujejo poda-

tke brez potrebe po dodatnih vmesnikih.

Uporabnik lahko izbira najugodnejšega

dobavitelja in tehnično najustreznejšo

opremo za svoje aplikacije. Več sto proiz-

vajalcev komponent za avtomatizacijo je

odkrilo hitro razvijajoči se trg PROFIBUS

združljive opreme. Tako lahko na trgu

najdemo na tisoče izdelkov. Skladnost

teh izdelkov z PROFIBUS standardom

certificirajo s strani PNO akreditirani la-

boratoriji. Cilj PNO je usklajeno vzdrže-

vanje standarda ter nadaljnji razvoj med

uporabniki in proizvajalci. Tako izbor

PROFIBUSa za naše aplikacije zagotavlja

sodobno okolje za danes in v bodoče.

PROFIBUS pozna celo paleto med seboj

združljivih izdelkov. Tri glavne zvrsti

PROFIBUSa, glede na namen uporabe so:

PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-DP in PROFI-

BUS-PA.

PROFIBUS-FMS je univerzalna rešitev

za komunikacijske naloge na višjih nivo-

jih industrijske komunikacijske hierarhi-

je. 'Fieldbus Message Specification'

(FMS) servisi ponujajo širok spekter

funkcionalnosti in prilagodljivosti. FMS

je namenjen cikličnemu ali acikličnemu

prenosu podatkov pri srednjih hitrostih

prenosa. PROFIBUS-FMS je vključen v

Evropski standard EN 50170.

PROFIBUS-DP je na zmogljivost optimi-

zirana verzija PROFIBUSa. Primeren je za

časovno kritično izmenjavo podatkov

med sistemi za avtomatizacijo in poraz-

deljeno periferijo, kjer nadomešča draga

paralelna ožičenja digitalnih in analog-

PROFIBUS
Industrijsko serijsko vodilo - 1.del

Že desetletja so komponente za avtomatzacijo tehničnih proce-
sov, kot so senzorji, pretvorniki, pogoni in logični krmilniki,
zasnovani na digitalni mikroelektroniki. Ves ta čas so se serij-
ska komunikacijska vodila uveljavila kot medij za izmenjavo
podatkov med takšnimi komponentami sistemov za avtomati-

zacijo. Značilnost komunikacijskih sistemov za uporabo pri avtomatizaciji
tehničnih sistemov v industriji, v prvi fazi razvoja in kasneje, je bila velika
raznolikost rešitev pri posameznih proizvajalcih. Uporaba takšnih rešitev
je imela za posledico izoliranost in nekompatibilnost nameščene opreme.

Avtor: Marko Kovačević, univ.dipl.ing, ProMikra d.o.o.
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nih signalov. PROFIBUS-DP je vključen v

Evropski standard EN 50170.

PROFIBUS-PA je splošna rešitev za pro-

cesno avtomatizacijo. PA povezuje celovi-

te sisteme avtomatizacije in porazdeljene

naprave. Zasnovan je na PROFIBUS-FMS

in omogoča transparentno komunikacijo

od splošnih sistemov za avtomatizacijo

do procesne avtomatizacije. PA definira

obnašanje naprav in zagotavlja popolno

interoperabilnost izmenljivost naprav

različnih proizvajalcev. PA ponuja rešitev

za posebne zahteve procesne industrije

(npr. kemične ali petrokemične industri-

je).

PROFIBUS definira tehnične in funkcij-

ske lastnosti serijskega vodila, ki povezu-

je porazdeljene digitalne naprave na spo-

dnjem nivoju (senzorji, aktuatorji) in

srednjem nivoju (celice) zmogljivosti. Sis-

tem vsebuje kontrolne (master) in pod-

rejene (slave) naprave. Kontrolne (ma-

ster) naprave lahko prevzamejo kontrolo

nad vodilom. Ko ima taka naprava pravi-

co do uporabe vodila, lahko le-ta prenaša

sporočila brez potrebe po zahtevi za pre-

nos od druge naprave. Kontrolne (ma-

ster) naprave se po PROFIBUS termino-

logiji imenujejo aktivne postaje.

Podrejene (slave) naprave so enostavne

periferne naprave. Tipične podrejene

naprave so senzorji, aktuatorji in pretvor-

niki. Te naprave nimajo pravic do aktiv-

nega doseganja do vodila. Te naprave

lahko potrdijo sprejeto sporočilo ali na

zahtevo aktivne postaje pošljejo sporoči-

lo. Podrejene naprave drugače kličemo

tudi pasivne postaje.

Fizični nivo
Področje uporabe industrijskih serijskih

vodil je močno odvisno od izbire prenos-

nega medija in fizičnega vmesnika vodi-

la. Dodatno k zahtevi za integriteto poda-

tkov se postavlja tudi zahteva po optimal-

ni ceni kabla in montaže. Zato PROFIBUS

standard definira enoten način pristopa

za različne prenosne tehnike. Bakrena

žica je osnovna verzija prenosne tehnike

za aplikacije v proizvodnji, avtomatizaciji

stavb in krmiljenju pogonov v skladu z

US standardom EIA RS-485. Pri tem se

uporablja dvožična parica, ki je lahko

oklopljena. Uporabljata se dve vrsti kabla

z različno maksimalno dolžino vodila

(glej tabelo 1).

PNO je pripravil specifikacijo za komuni-

kacijsko tehniko z optičnimi vlakni z

namenom, da podaljša maksimalno dolži-

no vodila pri višjih prenosnih hitrostih.

PROFIBUS-PA dovoljuje prenos sporočil

v nevarnem okolju (intrinsic safe) ter

napajanje postaj po kablu vodila.

Data Link nivo
Drugi nivo OSI (ISO) referenčnega

modela definira funkcije dostopa do

medija (Medium Access Control, MAC)

in integritete podatkov tako kot izvajanje

prenosnih protokolov in sporočil. Nivo 2

PROFIBUS standarda je znan kot 'Field-

bus Data Link' (FDL). Tehnika dostopa

do medija (MAC) določa kdaj postaja

lahko oddaja podatke. MAC zagotavlja, da

ena sama postaja oddaja v določenem

trenutku. PROFIBUS protokol še posebej

obravnava dve posebni zahtevi pri dosto-

pu do medija:

V primeru izmenjave podatkov med

dvema kompleksnima postajama z

enakovrednimi pravicami za dostop

na vodilo (aktivne postaje), mora teh-

nika dostopa do vodila obema postaja-

ma zagotoviti zadosti priložnosti za

dostop do medija v natančno določe-

nem času.

V primeru izmenjave podatkov med

kompleksno (aktivno) postajo in eno-

stavno (pasivno) postajo mora tehni-

ka za dostop do vodila zagotoviti

dostop do vodila v realnem času na

Tabela 1 - Osnovne značilnosti RS-485 prenosne tehnike
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kot reakcijski čas. Večinoma je izmenjava

podatkov aciklična na osnovi zahtev apli-

kacijskega procesa.

Nivo 7 OSI (ISO) referenčnega modela

ponuja aplikacijske servise uporabniku.

Ti servisi omogočajo prenos podatkov

med aplikacijskimi procesi. Aplikacijski

nivo PROFIBUS-FMS je specificiran v

standardu DIN 19 245 (drugi del) in je

sestavljen iz FMS specifikacije in specifi-

kacije vmesnika spodnjega nivoja (Lower

Layer Interface, LLI). FMS opisuje komu-

nikacijske objekte in aplikacijske servise.

LLI določa osnovo za prilagoditev aplika-

cijskih funkcij različnim lastnostim dru-

gega nivoja (Data Link nivo). LLI nadzira

pretok podatkov ter preslikava FMS ser-

vise na drugi nivo (FDL).

PROFIBUS komunikacijski model omo-

goča poenotenje porazdeljenih aplikacij-

skih procesov z uporabo komunikacij-

skih relacij. Ta del aplikacijskih procesov,

ki je namenjen komunikaciji, se imenuje

navidezna naprava (Virtual Field Device,

VFD). Vsi objekti realne naprave, ki jih

lahko dosegamo po komunikacijski poti

(spremenljivke, programi, podatkovna

polja) se imenujejo komunikacijski

objekti in so del navidezne naprave

(VFD). Samo tisti objekti, ki so del navi-

dezne naprave (VFD) so dosegljivi preko

komunikacijskih relacij. Prireditev funk-

cij navidezne naprave na realno napravo

opravlja Aplikacijski vmesni nivo

(Application Layer Interface, ALI).

Komunikacijski objekti
Zgoraj omenjeni komunikacijski objekti

se vnašajo v lokalni slovar objektov

(Object Dictionary, OD) PROFIBUS pos-

taje. OD je lahko predefiniran za enostav-

ne postaje in lokalno ali daljinsko nalo-

žen za kompleksne postaje. OD vsebuje

opis, strukturo in tip podatkov ter inter-

ne naslove objektov. OD vsebuje:

Glavo, ki vsebuje podatke o strukturi

slovarja objektov,

Listo statičnih podatkovnih tipov,

Statični Slovar objektov,

Dinamično listo spremenljivk,

Dinamično listo programov,

PROFIBUS razlikuje naslednje statične

komunikacijske objekte:

Enostavna spremenljivka,

Polje enostavnih spremenljivk istega

tipa,

Zapis (record) enostavnih spremen-

najbolj enostaven in najhitrejši možni

način.

PROFIBUS MAC vključuje metodo po-

dajanja žetonov (token passing) za komu-

nikacijo med kompleksnimi postajami

(aktivne postaje) in metodo "nadrejeni-

podrejeni" (master-slave) pri komuni-

kaciji med kompleksno in enostavno

postajo. PROFIBUS omogoča uporabo

obeh metod na istem vodilu istočasno

(hybrid medium access).

Slika 2 - Komponente, iz katerih lahko zgra-
dimo lastno PROFIBUS napravo

Metoda podajanja žetonov omogoča do-

ločitev pravice za uporabo vodila v točno

določeni časovni rezini. Žeton je pose-

ben telegram, ki prenese pravico dosto-

pa do vodila iz ene aktivne postaje na

drugo. Žeton tako obkroži vse postaje v

(nastavljivem) maksimalnem času obho-

da. PROFIBUS uporablja metodo podaja-

nja žetonov samo med aktivnimi postaja-

mi.

Metoda "nadrejeni-podrejeni" omogoča

aktivni postaji, ki trenutno ima pravico

doseganja do vodila (po-

seduje žeton), da komuni-

cira s pasivno postajo. Ak-

tivna postaja lahko pobira

podatke iz pasivne posta-

je in oddaja podatke pasi-

vni postaji.

Kombinirana metoda do-

stopa do medija omogoča

implementacijo obeh

prej omenjenih metod na

istem vodilu. Za določen

čas, potem ko aktivna po-

staja sprejme žeton, ima

le-ta pravico do dostopa

do vodila. Ta postaja lah-

ko komunicira z vsemi

pasivnimi postajami na

vodilu po "nadrejeni-podrejeni" metodi

ter z vsemi aktivnimi postajami po meto-

di podajanja žetonov.

V fazi zagona vodila je naloga podsistema

MAC, da vzpostavi logični zaprti krog

(token ring) podajanja žetonov na osno-

vi PROFIBUS naslovov aktivnih postaj. V

fazi obratovanja je naloga MACa, da

okvarjene ali izklopljene aktivne postaje

izloči iz zaprtega kroga podajanja žeto-

nov.

Pomembna naloga drugega nivoja je

zagotavljanje integritete podatkov oziro-

ma prenosa podatkov brez napak. PROFI-

BUS nivo 2 zagotavlja visoko integriteto

podatkov z uporabo posebnih začetnih

in končnih ločilnikov datagramov ter

pariteto za vsak oktet datagrama (IEC

870-5-1).

Drugi nivo PROFIBUS protokola deluje v

datagramskem načinu (conectionless).

Protokol omogoča "dvostransko" (peer-

to-peer) komunikacijo in "večstransko"

(broadcast, multicast) komunikacijo.

Večstranska komunikacija pomeni, da

aktivna postaja pošilja sporočilo vsem

(aktivnim in pasivnim) postajam na vodi-

lu (broadcast) ali skupini postaj na vodi-

lu (multicast).

Posamezne servise drugega nivoja (Data

Link) uporabljata PROFIBUS-FMS in

PROFIBUS-DP. Servise drugega nivoja

kličemo preko servisnih vstopnih točk

(Service Access Points, SAP) iz višjih ni-

vojev. PROFIBUS-FMS uporablja SAPe za

naslavljanje logičnih komunikacijskih

povezav. Pri PROFIBUS-DP so posamezni

SAPi prirejeni točno določenim funkci-

jam. Pri aktivnih in pasivnih postajah je

dovoljena uporaba več SAPov hkrati.

Razlikujemo izvorne SAPe (source, SSAP)

in ciljne SAPe (destination,  DSAP).

PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-FMS je načrtovan za komuni-

kacijo in izmenjavo podatkov med inteli-

gentnimi napravami ali krmilniki. Pri

tem je funkcionalnost večjega pomena

Tabela 2 - PROFIBUS servisi nivoja 2

Slika 3 - Dostop do servisov nivoja 2 preko servisnih vstopnih
točk (SAP)
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ljivk različnega tipa,

Podatkovno področje (domena),

Dogodek

Dinamične komunikacijske objekte vna-

šamo v dinamični del slovarja objektov.

Dinamični objekti so lahko preddefinira-

ni ali dinamično definirani, izločeni ali

spremenjeni v času obratovanja sistema.

PROFIBUS razlikuje naslednje dinamič-

ne komunikacijske objekte: klic progra-

ma in lista spremenljivk.

Komunikacijske objekte naslavljamo

logično z uporabo kratkega naslova ozi-

roma indeksa. Indeks je 16 bitna številka

brez predznaka (unsigned16), kar učin-

kovito zmanjša nepotreben promet na

vodilu. Za vsak komunikacijski objekt je

definiran indeks v slovarju objektov.

PROFIBUS-FMS omogoča tudi naslavlja-

nje komunikacijskih objektov po imenu

ali fizično naslavljanje. Za zaščito dosto-

pa do komunikacijskih objektov lahko

definiramo geslo za vsak komunikacijski

objekt. Tako lahko zaščitimo objekte

pred vsako vrsto neavtoriziranega dosto-

pa ali samo za nekatere vrste dostopa

(npr. samo branje).

PROFIBUS-FMS servisi
Gledano s stališča aplikacijskega procesa,

ponuja komunikacijski sistem različne

aplikacijske servise - FMS servise. V sploš-

nem delimo servise na servise s potrdit-

vijo in na servise brez potrditve. Servisi s

potrditvijo so možni samo kadar je vzpo-

stavljena "dvostranska" komunikacijska

povezava med dvema postajama. Servisi

brez potrditve se nanašajo na "večstran-

sko" (broadcast, multicast) komunikaci-

jo. Servis brez potrditve aktiviramo s kli-

cem primitive za zahtevo servisa. Po

oddaji sporočila na vodilo, se aktivira pri-

mitiva servisa za indikacijo sprejetega

sporočila uporabniku na sprejemni stra-

ni. Primiteve servisov za potrditev ali

odgovor se ne aktivirajo v takšnem pri-

meru. 

FMS servise delimo v naslednje skupine:

Servisi za vzpostavljanje in rušenje

logičnih povezav

Servisi za dostop do spremenljivk

Servisi, ki omogočajo dostop do več-

jih spominskih področij (domain)

Servisi, ki upravljajo z zagonom pro-

gramov

Servisi za upravljanje z dogodki (od-

dajanje sporočil z alarmnimi stanji)
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Servisi za podporo navideznih naprav

(VFD) 

Servisi za upravljanje slovarja objek-

tov (OD)

Vseh servisov FMS je zelo veliko. Obvez-

na je implementacija samo manjšega dela

le teh. Izbira dodatnih servisov je odvis-

na od posamezne aplikacije in je podana

z uporabo tako imenovanih Profilov.

Lista komunikacijskih povezav
Vse komunikacijske relacije (povezave)

PROFIBUS-FMS postaje morajo biti vne-

šene v listo komunikacijskih relacij (Co-

mmunication Relationship List, CRL).

Aplikacija naslavlja komunikacijsko relac

ijo s kratko referenčno številko (commu-

nication reference, CREF). Gledano s

PROFIBUS strani, je komunikacijska rela-

cija izbrana z naslovom postaje (PROFI-

BUS naslov), številko servisne vstopne

točke drugega nivoja (SAP) ter številko

servisne vstopne točke LLI (Lower Layer

Interface) nivoja. 

CRL lista opisuje prireditev lokalne

komunikacijske reference ter naslavlja-

nja na nivoju 2 (FDL) in LLI nivoju.

Dodatno, CRL vsebuje tudi nastavitve

glede spremljanja delovanja povezav,

izbire servisov, dolžine sporočil itn.

Upravljanje z mrežo
Ob FMS servisih, vključuje PROFIBUS-

FMS tudi definicije servisov za upravlja-

nje z mrežo (Fieldbus Management

Layer 7, FMA7). FMA7 omogoča neodvi-

sno od proizvajalca centralno konfiguri-

ranje in vzdrževanje celotne mreže zas-

novane na PROFIBUS vodilu. FMA7 servi-

si so lahko aktivirani lokalno ali daljin-

sko. FMA7 uporablja funkcije nivojev 1

(fizični nivo) in 2 (FDL) ter LLI. Vsaka

PROFIBUS postaja vsebuje definicijo

osnovne upravljalske povezave (v CRL,

CREF = 1), ki omogoča konfiguriranje ali

diagnosticiranje postaje. 

PROFIBUS-FMS Profili
PROFIBUS-FMS določa široko paleto

funkcij z namenom čim širše aplikacijske

uporabnosti. Za specifična aplikacijska

področja so nujne dodatne specifične

FMS funkcije. Te so definirane v poseb-

nih aplikacijsko specifičnih definicijah,

ki jim rečemo profili. Profili zagotavljajo

da imajo PROFIBUS naprave različnih

proizvajalcev isto komunikacijsko funk-

cionalnost. 

Profili vsebujejo veliko več informacij,

kot je enostavna izbira komunikacijskih

parametrov. Profili vključujejo aplikacij-

sko specifične definicije, oziroma funkci-

je tako, kot interpretacijo različnih statu-

sov in sporočil o napakah. Profile defini-

rajo uporabniške skupine PNO. Defini-

rani so profili za področje avtomatizacije

stavb (Building automation), za pogone

(Drives),  senzorje in aktuatorje, logične

krmilnike, itn.

PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP je načrtovan za prenos

podatkov z visoko hitrostjo med nadreje-

nimi in podrejenimi postajami (senzorji

ali aktuatorji). Na tem nivoju prenašajo

logični krmilniki podatke preko hitre

serijske povezave z porazdeljeno periferi-

jo. Izmenjava podatkov je pri tem večino-

ma ciklična. 

Centralni krmilnik bere vhodne podatke

iz podrejenih postaj ter pošilja podatke

podrejenim postajam. Pomembno je, da

je cikel branja ali zapisovanja podatkov

na serijskem vodilu krajši, kot je pro-

gramski cikel centralnega krmilnika, ki je

v območju 10 msec pri večini aplikacij.

Slika 4 - Profibus DP naprave

PROFIBUS-DP ima naslednje lastnosti in

funkcije:

Ciklični prenos podatkov med nadre-

jenimi (master) in podrejenimi (sla-

ve) postajami.

Dinamično vključitev ali izločitev

podrejene postaje iz mreže,

Kontrola konfiguracije podrejene po-

staje,

Zmogljiv diagnostični mehanizem,

Sinhronizacijo vhodov in izhodov,

Prireditev naslovov podrejenim posta-

jam preko vodila,

Konfiguriranje nadrejene postaje pre-

ko vodila,

Maksimalno 256 zlogov vhodnih in iz-

hodnih podatkov na podrejeno posta-

jo.

Se nadaljuje ... A
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