


Posluževalni panel, vgradni PC z zaslonom ali centralno nadzorni sistem - z izdelki iz družine
SIMATIC HMI imate pravo rešitev za vsako zahtevo. Multifunkcijski panel MP370 odlikuje
močan procesor, ki se skriva za neverjetno hitrostjo slikovnega prikaza. Osnovan na Windows
CE 3.0, združuje MP370 robustnost operaterskih panelov s prožnostjo PC sveta. Vgrajeni
Ethernet omogoča centralno upravljanje s projekti in podatki.

Obiščite nas na spletnih straneh:  wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//ii--ppaanneellss

SIMATIC HMI, vse kar potrebujete za nadzor in upravljanje

IIzzbboolljjššaannaa  zzmmoogglljjiivvoosstt::
inovativni HMI
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Pozdravljeni,

spet se srečujemo na sejmu. Tale stavek bi lahko

spravil že kar v kakšen trajni spomin :o). Tokrat se

srečujemo na InterINFOSU, ki je nekakšen CeBit v

malem, vendar pa s svojimi novostmi že zahaja v

področje industrijske avtomatizacije, točneje na

področje informacijskih tehnologij v proizvodnji.

Glede na nekoliko višjo frekvenco izdajanja revije bi

mogoče pričakovali bolj puste številke, vendar mis-

lim, da temu sploh ni tako. Tako prejšnja kot sedanja številka sta nabito polni

in obdelujeta različne teme. Nekaj vodilnih tem v tej številki se vrti okrog sejma

InterINFOS in snovi, ki se bodo pojavile na predavanjih, pa tudi nič manj zani-

mivih novih tematik. Tako lahko omenimo problematiko zajema in analize

podatkov za potrebe proizvodne informatike, ki je obdelana v članku metroni-

kovega strokovnjaka, dr. Sokolića. Grobo rečeno gre za problematiko zajema

podatkov neposredno iz procesa, njihovo obdelavo in predajo v nadaljnji

poslovni proces. Podobne teme se je dotaknila tudi Robotina, vendar skozi

informacijski sistem "Integra Artis", ki omogoča vpogled v proizvodne sisteme

ter obdeluje podatke iz proizvodnje v realnem času. 

Ne spreglejte niti MEM-ovega članka o harmoniziranih smernicah LVD za testi-

ranje električnih in elektronskih naprav ustrezno zahtevanim kriterijem

varnosti, veljavnim v članicah evropske unije.

Vaš urednik,

Založba: 
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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

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  Žž mmuucc, 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.elektro-
nik@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.

Dr. AAlleennkkaa  Žž nniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
Domžale, Tel. 01/721-80-23, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si 
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo proizvod-
ni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje ter pro-
blematika 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

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., SSyynnaatteecc dd..oo..oo..
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

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

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV

SSllaavvkkoo  SSeenniiccaa, univ. dipl. ing. el., SSiisstteemmii  IINN  EESS d.o.o.
tel: 07 81 62 070, e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si
Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb: • pogoni z asinhronskimi motorji, servo
regulacije, enosmerni pogoni, koračni motorji • sinhronizacija pogonskih linij in pro-
cesov • krmilne in regulacijske naprave elektromotorskih pogonov (frekvenčni pretvorni-
ki, servo regulatorji, mehki zagoni, usmerniške naprave) • komunikacije med krmilnimi
napravami za elektromotorske pogone in nadzornimi sistemi.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Elektromotorski pogoni

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)
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EXPRESS NOVICE - 16-vratna stikala 2 in 1 Gb/s

Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana

ovi 16-vratni switch lahko deluje pri
hitrosti 2 Gb/s in 1 Gb/s, samodejna
zaznava in nastaviteh komunikacijske

hitrosti pa zelo poenostavlja velavo v obstoječa
1 Gbitna omrežja. Tako ga lahko uporabimo v
osrčju SAN (Storage Area Network) sistema in
obstoječo 1 Gbitno opremo pomaknemo na pe-
riferijo tega sistema. Tako lahko dosežemo višjo
prepustnost ob zaščiti preteklih investicij in
enostavno razširljivost.
Nekaj osnovnih lastnosti:

16 fiberoptičnih vmesnikov, vsak s prepust-
nostjo 2.125 Gbit/s, full-duplex, 2/1Gbit/s
autosensing.
Enostavna integracija v obstoječa omrežja.
Določena odpornost na napake skozi upora-
bo redundančnih, med delom zamenljivih
napajalnikov in ventilatorjev.
Integrirana oprema za upravljanje strežnikov
Fujitsu Siemens Computers ServerView in WSA
Na razpolago kot samostojna naprava ali v
rackmount ohišju višine 1U.

Novo kablira-
nje:
S prihodom no-
ve 2 G bitne tehnologije so obstoječe GBICe za-
menjali SFPs konektorji (=Small Formfactor

Pluggable). Trenutno so multimodni SFP na raz-
polago za razdalje do 300 m, so pa v pripravi
tudi enomodni za razdalje do 10 km. Programje,
priloženo napravi omogoča funkcionalnost
praktično takoj ob vklopu naprave. Poleg stan-
dardne funkcije "zoning", mrežnih orodij in pro-
gramja "fabric watch" je na voljo poseben pro-
gramski paket "trunking". 
TA je namenjen optimizaciji prepustnosti med
switch enotami. Vzpon opreme za 2 Gbitni Eth-
ernet je prinesel povsem novo družino optičnih
multimode kablov, ki omogočajo povezavo 2
Gbitne opreme z 1 Gbitno (SC-LC konektorji) ali
povezavo dveh 2Gbitnih naprav (LC-LC konek-
torji). Tako kot njihovi 1Gbitni predhodniki so
novi kabli namenjeni full -duplex komunikaciji
in zato vsebujejo dve stekleni vlakni.

N

116-vr6-vratni switatni switch lahkch lahko deluo deluje prije pri
hitrhitrososti 2 Gb/s in 1 Gb/sti 2 Gb/s in 1 Gb/s

A



tega monitorja. PIP funkcijo omogočajo
4 vhodi/izhodi, preko katerih lahko na
računalnik priključite praktično katero-
koli napravo, ki ima video vhod/izhod.
Slika iz S-Video ali kompozitnega vhoda
se brez dodatnih nastavitev pokaže na
zaslonu poleg ostalih programov, ki jih
imamo odprte. Tako lahko hkrati delamo

v programu in gleda-
mo npr. dogajanje,
ki ga sproti zabeleži
kamera, video izhod
mešalnega pulta, vi-
deokaseto in podo-
bno. Lastnosti te sli-
ke lahko nastavlja-
mo povsem indivi-
dualno, neodvisno
od prikaza ostalih
programov. Zanjo la-
hko izberemo: veli-
kost slike, pozicijo
na zaslonu in nasta-
vimo barve ("Hue")

ter nasičenost ("Sa-

turation").
BenQ FP2081 se la-

hko pohvali že v samem jedru s svojo
velikostjo, širokim zornim kotom, ki ga
omogoča ergonomičen dizajn, in lično
plosko izvedbo v kovinskočrni barvni
različici, ki kljub svoji stiliziranosti teme-
lji na robustni in stabilni osnovi. 
BenQ FP2081 omogoča tudi funkcijo
"Auto-Phase", ki samodejno nastavi vertikal-
no in horizontalno pozicijo ter "iKey" funkci-
jo, ki samodejno nastavi kakovost slike ob
uporabnikovi spremembi slikovnega vzorca.
LCD monitor BenQ FP2081 lahko kupite
tudi že pri nas, njegova cena znaša
635.000 SIT + DDV. Izdelke BenQ zasto-
pa za Slovenijo družba Medis, d.o.o. iz
Ljubljane. Več si lahko pogledate na
naslovu: www.benq-eu.com.
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EXPRESS NOVICE - BenQ-jev 20 palčni LCD monitor

Informacije: Andrej Lange, MEDIS d.o.o.

(V)z(V)zororni kni koot  BenQ-t  BenQ-
jejevvega 20-palčneega 20-palčnežaža

Sodobno delo in vse bolj izostrene zahte-
ve posameznikov zahtevajo od proizvajal-
cev vedno nove izzive. Pričakovanja se vse
bolj usmerjajo tudi na podrobnosti, ki so
bile sprva stranskega pomena, kot je na
primer lepa in skladna zunanjost. LCD
monitorji BenQ celo višajo ta pričakova-
nja in združujejo poslovnost in užitek na
sebi lasten način. 
Največji med njimi,
20,1-palčni oz. 40,8
x 30,6 centimetrov
velik ploski monitor
BenQ FP2081 pred-
stavlja vrh LCD go-
re. Praktično edini
na trgu se lahko po-
hvali s kar štirimi
različnimi vhodi/iz-
hodi: D-sub (klasi-
čen računalniški vh-
od), DVI-D (digital-
ni računalniški vh-
od, ki omogoča bis-
tveno boljšo sliko,
saj ni potrebna pre-
tvorba signala iz an-
alognega v digitalnega), S-Video (oz. S-

VHS vhod) in kompozitni (klasični video
vhod - "Cinch"). Sprejema lahko torej ana-
logne in digitalne signale, kar omogoča
priklop katerekoli naprave, dovolj je le,
da ima video vhod/izhod. Zaradi hitrega
osveževanja slike in velikosti lahko služi
tudi kot LCD TV monitor, kar je racional-
no tudi iz stroškovnega vidika, namesto
monitorja in LCD TV sprejemnika, si pri-
voščite vse v enem.
BenQ FP2081 je namenjen profesional-
ni uporabi, CAD/CAM uporabnikom in
grafičnemu oblikovanju. Pri tem so še
posebej dobrodošli visoka ločljivost,
visok kontrast in funkcija "slika v sliki"

(PIP funkcija), ki je naslednja posebnost A

elikost, 4-vhodi/izhodi, izjemna ploskost, stilno dovršen de-

sign, presenetljivo širok vidni zorni kot in PIP funkcija so

odlike novega ploskega monitorja FP2081, proizvajalca

BenQ. V 20-palčneža, največjega v BenQ-jevi vrsti LCD monitorjev,

je še prav posebej prijetno pogledati. Monitorji BenQ združujejo

visoko sofisticirano kakovost, večstranskost uporabe in lep izgled. 

V
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CAD/CAM/CAE OPREMA - Caddy++ Electrical

C A D d y + +
Electrical je
s podporo ta-

ko velikega
podjetja in konkurenčnimi cenami bli-
skovito hitro našel svoje mesto na tržišču
in med uporabniki programov za elek-
trotehnično projektiranje. Zato ne prese-
neča podatek o številu obnovljenih in

novih licenc v zadnjem letu, ki presega
število 2000. Ob tem je potrebno omeni-
ti, da je nekaj sto licenc podeljeno izobra-
ževalnim ustanovam in univerzam širom
Slovenije in nekdanje Jugoslavije. To om-
ogoča študentom in dijakom kvalitetno
in uspešno šolanje na prvovrstnem pro-
gramskem orodju, ki ga bodo v veliki ve-
čini uporabljali tudi v prihodnosti. 

Programski paket je posebno zanimiv za
vse, ki delajo s programi za elektrotehni-
ško načrtovanje in pripravo projektne
dokumentacije in je zato prisoten v prak-
tično vseh vejah industrije:

Elektroenergetiki
Industriji
Gradbeništvu
Vzdrževanju

ErErgonomigonomija in zmoglja in zmogljivjivosostt
v elektrv elektroottehničnem načrehničnem načrttoovvananjuju

Avtorja: Tine Kump, Tomaž Stenšak, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

ADdy++ Electrical je svetovna uspešnica med elektrotehničnimi programi za Windows okolje. Je

produkt svetovnega giganta na področju CAE/CAD projektiranja v elektrotehniki, podjetja

IGE+XAO, katerega pooblaščen partner za Slovenijo in EX-Jugoslavijo je podjetje IB-PROCADD

d.o.o.. IGE+XAO je delničarska družba, ki kotira na pariški borzi, s petnajstimi lastnimi podjetji v raz-

ličnih državah sveta, z 220 zaposlenimi in vrednostjo preko 150 mio EUR. Ukvarjajo se izključno s pro-

gramsko opremo za elektrotehnično projektiranje in s programskimi rešitvami izpolnjujejo zahteve od

največjih projektantskih hiš širom po svetu (Volkswagen, Renault, EADS-Airbus…) do projektantov v

manjših podjetjih. Poleg razvoja lastne programske opreme sodelujejo z ostalimi vodilnimi razvijalci

programske opreme, kot so Autodesk, Microsoft in drugimi.

C
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name, ki jih prilagajamo glede na upo-
rabnikove potrebe. Tako lahko v vsakem
trenutku preprosto izpišemo seznam
materiala, kontaktov, sponk, kablov, PLC
vhodov in izhodov, projektnih strani in
drugih podatkov. Integrirani urejevalniki
baz podatkov omogočajo spreminjanje
lastnosti elementov iz seznamov. Tovrst-
no urejanje je pregledno in enostavno,
spremembe pa se takoj odražajo v pro-
jektu. 
Vsakemu elementu iz električne sheme
lahko določimo tip, ki ga izberemo iz
baze artiklov, kjer se nahajajo proizvodi
proizvajalcev različne stikalne opreme z
lastnostmi, ki definirajo posamezen ele-
ment. Te tipe produktov je moč enostav-
no uvoziti iz MS Excelovih tabel ali
ECADovih norm. Zato je tudi velik inter-
es proizvajalcev stikalnih naprav in
druge elektro opreme, da so njihove
baze proizvodov dodane CAE program-
ski opremi in pri programskem paketu
CADdy++ Electrical so dodane brezplač-
no. 

Številčenje komponent v električnih she-
mah je samodejno ali
ročno in ga lahko
prilagodimo na na-
čin, ki uporabniku
najbolj ustreza. Za
izdelavo električnih
shem nam je na voljo
512 risalnih ravnin,
možnost uvoza raz-
ličnih tipov rasters-
kih slik, celoten pro-
jekt pa lahko izvozi-
mo v različne forma-
te, od katerih je po-
membneje poudariti
neposreden izvoz in

uvoz celotne projektne dokumentacije v
AutoCAD formata DWG ali DXF. Upo-
rabniki starejše CADdy Classic program-
ske opreme lahko že izdelane projekte
neposredno uvozijo v CADdy++ Electri-
cal. Pomoč pri izdelavi električnih shem
nam nudi preko 600 vgrajenih elektro-
tehničnih simbolov urejenih v pregled-
no strukturo, ustrezajočih najnovejšem
evropskem standardu EN61346. Zajet je
tudi starejši standard EN60617, ponekod
še vedno v uporabi, področje instalacij-
ske tehnike, hidravlike, pnevmatike itd. 

Da programska oprema CADdy++ Elec-
trical sledi najnovejšim trendom načrto-
vanja v elektrotehniki potrjuje revolucio-

Njegova prednost pred obstoječimi pro-
grami na tržišču je predvsem v močnem
zaledju, tako finančnem kot tehnološkem
in seveda popolna Windows orientira-
nost. CADdy++ Electrical je namenjen
uporabnikom z najrazličnejšimi zahteva-
mi in potrebami. To pomeni izbor med
različnimi programskimi paketi progra-
ma, ki nudijo najugodnejše razmerje
med zmogljivostjo in ceno. Na voljo so
trije nivoji: Basic, Economy in
Professional.

Odlikuje ga projektno vodenje, kar omo-
goča delo z večimi projekti hkrati.
Delovno okolje je prilagojeno za zelo
enostavno načrtovanje in manevriranje
po projektu ter enostaven in hiter
dostop do vseh ukazov. Windows 32
bitna tehnologija omogoča uporabo
standardnih Windows funkcij za kopira-
nje, brisanje, premikanje, urejanje in vri-
vanje delov električnih shem ali celih
strani projekta ter olajša in skrajša čas
spreminjanja obsežnejših načrtov. Upo-
rablja nabor Microsoft ActiveX, ki zdru-
žuje OLE (Object Linking and Embed-

ding) in COM (Component Object Mo-
del) tehnologiji. To pomeni neposredno
povezljivost z ostalimi Windows aplikaci-
jami, sestava in uporaba različnih pro-
gramskih orodij in dokumentov v samem
programskem okolju CADdy++ Electri-
cal, neprestani pretok projektnih poda-
tkov in ostale relacije med programi.
Vstavljanje dokumentov iz različnih Win-
dows aplikacij (Word, Excel, AutoCAD,
itd) na eno mesto seveda pomeni ureje-
nost celotne projektne dokumentacije.

Jedro programske opreme CADdy++ Ele-
ctrical predstavljajo baze. Te nam omo-
gočajo avtomatizirano projektiranje in so
izvor podatkov za različne grafične sez-

Slika - Razstavni prostor podjetja IB-PROCADD d.o.o. na sejmu
Sodobna Elektronika 2002



AVTOMATIKA10 29/2002

CAD/CAM/CAE OPREMA - Caddy++ Electrical

narna funkcija avtomatske generacije
električnih shem na podlagi Excelovih
ali Accessovih tabel in zastavljene smer-
nice za načrtovanje in sestavljanje pro-
jektne dokumentacije preko interneta.

CADdy++ Electrical omenjene lastnosti
združuje v pregledno in uporabnikom

prijazno delovno okolje, kar ga trenutno
uvršča v sam vrh CAD/CAE programske
opreme, ne samo na Slovenskem ampak
tudi na globalnem tržišču. Podjetje IB-
PROCADD d.o.o je v sodelovanju s pod-
jetjem IGE+XAO pripravilo omejeno
količino paketov programske opreme po
občutno nižji akcijski ceni. A

Vse informacije o cenah paketov in naši ostali ponud-
bi lahko dobite na naši spletni strani http://www.ib-
procadd.si oz. na telefonski številki: 01 565-72-50.
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MERILNA OPREMA - Lecroyev Wavemaster 8500

Lecroyev Wavemaster je fizič-
no impresivna naprava ne ra-
vno majhnih dimenzij in teže,
tako da mi je bilo jasno že v
prvi sekundi po prevzemu
osciloskopa da je del kakovosti
tudi v teži ;o). Stvar tehta pri-
bližno 20 kg. Dimenzij ne vem
na pamet, a zagotovo boste
zanj rabili ne ravno majhno mi-
zo. Ni pa verjetno, da vas bo to
preveč skrbelo. 

Tako kot konkurenčni modeli -
zadnjih generacij, je tudi Wave-
master 8500 zasnovan okrog klasičnega
PCja, ki so ga spravili v namensko ohišje
in mu dodali poseben računalnik na os-
novi PowerPC procesorja z vso pripada-
jočo ozko specializirano elektroniko, ki
predstavlja samo srce osciloskopa. Pa ob-
delajmo problematiko po vrsti.

Vdelani PC in periferija

LCD zaslon
Scope ima vdelan dokaj soliden 10.4 inč-
ni LCD zaslon, ki premore ločljivost 800
x 600 in je občutljiv na dotik. Čeprav mi
je zaslon nekoliko bolj všeč od konku-
renčnih, pa ne razumem zakaj proizvajal-
ci ne vdelujejo v take inštrumente, ki ve-
likokrat stanejo 50.000 EUR in več naj-
boljše LCD zaslone. Zaslon je
vendarle vmesnik med strojem
in človekom in po mojem skro-
mnem mnenju tudi kak 12
inčni zaslon ne bi bil odveč, pa
tudi ločljivost vsaj 1280 x 1024
bi se zelo prilegla. Saj Wave-
master ima izhod za klasični PC
monitor, a to nekako negira
namen vdelanega zaslona. Ker
je zaslon občutljiv na dotik, je
moč izbirati večino funkcij in
nastavitev preko sistema menu-
jev namesto uporabe klasičnih
namenskih gumbov. Touch-

screen dela razmeroma dobro,

vsaj za moje pojme (in prste) seveda.
Dostikrat so gumbi in ostale krmilne
točke in površine premajhne, da bi jih
natančno zadeli s prstom, vsaj pri
Tekovih modelih sem to čutil. Pri
Wavemastru je kar se tega tiče situacija
precej boljša, čeprav še vedno daleč od
brezhibne. Ne morem oceniti ali so to
dosegli z boljšim zaslonom ali pa samo z
večjimi gumbi, ampak dela bolje. Kljub
temu priporočam uporabo kake pripra-
vne palčke, s katero boste bistveno bolj
učinkovito kazali stvari na zaslonu. Prst
je uporaben, a ne vsak prst in ne ko ste
živčni ali ko se vam mudi. Mislim, da se
spomnim dela z nekim Tekom, ki je imel
namesto modernejših čudes kar navaden

touchpad, kot ga lahko vidite
na praktično vseh prenosni-
kih. Tista rešitev se mi je
zdela naravnost idealna in jo
pogrešam pri novih modelih.

VDELANI PC
Vdelan je torej klasičen PC
računalnik, kar je jasno videti
na zadnji strani naprave, kjer
boste brez težav prepoznali
razpored priključkov, znači-
len za vse ATX osnovne ploš-
če. V mojem modelu je bil
800 MHZ Pentium 3 na Inte-

lovi osnovni plošči z vdelano grafiko in
precejšnjim kupom periferije. Konfigu-
racija je kar solidna, morda bi si le želel
malo močnejše grafične kartice, ki bi bila
uporabno hitra tudi v visokih ločljivostih
na zunanjem monitorju - recimo pri 1600
x 1200 x 32bp. Vsaj kakšna NVIDIA-ina
GF2MX 400 ali kaj podobnega. Tu verjet-
no še ni vse izgubljeno, kajti na zadnji
strani osciloskopa je videti prostor za
vdelavo nekaj (pet, mislim) klasičnih PC
kartic. Upam, da je ena predvidena za
AGP...
Kar se periferije tiče, je na voljo:

CD enota na zadnji strani naprave
opcijski GPIB 488 vmesnik
Ethernet 10/100Base-T vmesnik

flopi disk enota 1.44 Mb
štirje USB vmesniki
vmesnik za zunanji moni-

tor
analogni vhodi in izhodi za

zvočno kartico
IEEE1284-vmesnik za tis-

kalnik
serijski RS-232 vmesnik

Vdelani OS in namen-

sko programje

Stvar sem dobil z namešče-
nim dobro znanim in nešte-
tokrat preizkušenim Wind-

LeCrLeCr ooyyee v Wv Waa vvemasemas tt er 8500er 8500
Avtor: Branko Badrljica - Informacije: Zvonimir Unijat, Elsinco d.o.o., Ljubljana

meli smo srečo, da je na naši mizi za nekaj dni pristal trenutno najmočnejši  LeCroyev digitalni spomin-
ski osciloskop z oznako Wavemaster 8500. Na žalost so nam ga fantje iz Elsinca posodili v najbolj
nesrečnem sejemskem času, tako da še tistih nekaj ubogih dni nismo uspeli izkoristiti v popolnosti in

pripraviti nekakšno spodobno okolje za test, a kljub temu smo se potrudili zbrati čimveč vtisov in jih prene-
sti naprej...

I
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ows 2000 okoljem in seveda z
Lecroyevim programom za op-
ravljavljanje osciloskopskih
funkcij. Tako sem uspel poveza-
ti osciloskop v računalniško
mrežo v delavnici praktično ta-
koj po vklopu. Windows 2000
okolje zagotavlja Wavemasterju
stabilnost in ne glede na to, kaj
sem počel z  njim, ga nisem us-
pel "zrušiti".
Poleg tega je zanimivo delati z
orodji za pripravo in analizo
podatkov kar na samem oscilo-
skopu in si po možnosti poslati
podatke na željeni računalnik
kar po e-mailu!
LeCroyev program za oscilo-
skop je mogoče na prvi pogled
videti malo špartanski a deluje odlično in
je grafično zelo dobro dodelan. Vse je
lično urejeno, a brez odvečnih okrasnih
detajlov, ki bi na že tako vedno premajh-
nem zaslonu še zmanjšali uporabno
površino. 
Programirljiva persistenca in tip persi-
stence se mi je zdel še posebno posre-
čen. Če nastavite "analogno"
persistenco, bo opazovani sig-
nal videti praktično natančno
tako, kot bi ga gledali na dob-
rem analognem osciloskopu -
svetlost določene točke je od-
visna od celotnega časa, ki ga je
"žarek" porabil na njej (število
preletov v sekundi skozi njo
deljeno s hitrostjo žarka v tem
trenutku). Če pa izberete barvno persi-
stenco, bo ista informacija zakodirana
barvno.
Seveda so na voljo praktično vse napred-
ne opcije, ki bi jih od take naprave priča-
kovali. Ojačanje in ničto točko vsakemu
kanalu lahko nastavimo posebej, tudi
zvezno, če to želimo.
Na žalost ni opcije za izbiro vhodne
upornosti kanala, ki je stalno 50 Ohmov.
To ni napaka programja, bolj zavestna
odločitev snovalcev, da je visokoohmski
vhod pri tako hitrem osciloskopu stvar
preteklosti, zato tega ni. Mislim, da tu
tudi leži razlog, da na LeCroyu nisem
uspel uporabiti za potrebe tega testiranja
sond Tekovega 3032. Poskusil sem več-
krat, a brez vidnih rezultatov. Seveda
stvari s priloženimi sondami delajo brez-
hibno. Mogoče se bo komu zdelo 50
Ohmov neuporabno nizko za mnoge
namene a treba je vedeti, da bi moral biti
vhod osciloskopa vedno impedančno

MERILNA OPREMA - Lecroyev Wavemaster 8500

prilagojen okolju. Ker to v splošnem ni
možno, je 50 Ohmski vhod mogoče še
najboljši kompromis, saj je to standardna
impedanca s katero se mnogokrat sreča-
mo v praksi. Za tiste, ki nujno rabijo viso-
ko-impedančne vhode, je tako in tako
edina prava rešitev uporaba aktivne son-
de. 

Posebej sem si zapomnil obilje modulov
za analizo in prikaz zajetega signala in
napredno matematiko. Wavemaster po-
zna  "math" kanale, katerinm se vsebina
lahko izračuna preko željene funkcije
vhodnih podatkov. Pri tem lahko tako
samo funkcijo kot izvor podatkov izbira-
mo v praktično poljubni kombinaciji.
Stvari lahko v rokah veščega uporabnika
na trenutke že spominjajo na prizore iz
"Zvezdnih Stez", saj nam Wavemaster lah-

ko na zaslonu že postreže gra-
fično interpretacijo podatkov
in se mu ni treba omejevati
zgolj na prikaz zajetega signala.
Tako denimo lahko izvedete tu-
di frekvenčno analizo signala
in njene rezultate uprabite v
nadaljnjih stopnjah analize ter
končni rezultat  shranite v da-
toteki in ga prikažete denimo v
obliki histograma... 
Mnoga orodja za analizo so že v
standardnem naboru orodij, ki
jih dobite ob sami napravi,
dokupiti je treba le ozko speci-
alizirana orodja (XMATH, X-
DEV,  JTA2 itd).

”Strojna oprema”

osciloskopa

V dirki s Tekovimi konji se je LeCroy
odločil poseči v frekvenčni vrh z WM-
8500 in kot je videti, mu je to tudi uspe-
lo. WM8500 je pravzaprav zelo podoben
kakim namenskim scopom za prikaz sig-
nalov hitrih računalniških omrežij. Mno-
ge stvari so podredili zgornji frekvenčni

meji, WM8500 tako lahko vzor-
či signale z do 20 Gvz/sec, ven-
dar ta hitrost pade pri treh ali
štirih aktivnih kanalih na
"samo" 10 Gs/s, pa tudi napeto-
stni atenuator "gre" samo do
1V/razdelek in najvišja dovolje-
na napetost na vhodu oscilo-
skopa je samo 4V.
Delitev prepustne širine med

kanali nikakor ni slaba lastnost tega
modela, le lastnost, ki jo je treba znati
obrniti sebi v prid. Deklarirana pasovna
širina 8500-tke je zelo spoštljivih 5 GHz.
AD pretvorniki so 8-bitni, se pa da z upo-
rabo različnih trikov povečati natačnost
odčitkov na 11.5 bitov, seveda ob bistve-
no nižji hitrosti zajema. Glavno orožje
WM8500 je poleg hitrosti zajema tudi
globina pomnilnika, ki je na voljo zajetim
vzorcem. Ta je v standardni izvedbi do
1Mvzorec na vseh kanalih in gre do 24

Mvzorcev na vseh kanalih. 

Pri vsem tem mi je žal samo to, da nisem
imel več časa za igranje s to zverino.
Nekaj dni je vsekakor premalo za temelji-
to spoznavanje take naprave, tako pa sem
se na žalost lahko samo nekajkrat poigral.
Kljub vsemu je že na prvi pogled jasno,
da gre za napravo najvišjega razreda in
upam, da se bo kdaj pozneje našel čas za
solidnejši test... A
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STANDARDI - LVD smernice in varnost

LLVD smerVD smer nice in vnice in v arar nosnos tt
Informacije: MEM mechanic & electronic measurement, ing. Norbert Payerl

V preteklosti so bila postavljena mnoga vprašanja o LVD smernicah (Low Voltage Directive) in

oznaki "CE". Kaj te pomenijo proizvajalcu električnih in elektronskih naprav in kaj je potrebno

zagotoviti za ustreznost ?C
LVD - "Low Voltage Directive"

LVD je smernica koncilija IEC 73/23/

EEC iz leta 1973, ki pomeni unifikacijo
zahtev in načina preverjanja naprav za
mnoge države znotraj evropske skupno-
sti. To pomeni za proizvajalca, ki svoje
izdelke izvaža v EU veliko cenejše testira-
nje in certificiranje izdelkov.

Tako drugi odstavek LVD pravi, da mora-
jo članice evropske unije zagotoviti, da
lahko pridejo električne naprave na nji-
hov trg le, če so narejene v skladu z dob-
ro varnostno prakso ki velja v Uniji, če ne
ogrožajo življenja in lastnine in če se
uporabljajo v namene, za katere so nare-
jene. 
Poleg tega LVD ukazuje članicam enotna
varnostna merila, usklajena med ustrez-
nimi nadzornimi telesi v vseh članicah in
nenehno na tekočem z razvojem in spre-
membami varnostne prakse.

Vsak izdelek, namenjen uporabi pri
izmeničnih napetostih od 50V do 1000V
in enosmernim napetostim od 75V do
1500V, se mora podrejati določilom LVD
smernic, če naj bo dovoljena njegova
prodaja na evropskem trgu (veljavno po
po prvem januarju 1997). 
Izjeme so:

oprema, namenjena delu v eksplozij-
sko nevarnem okolju
oprema za radiologijo in medicinske
namene
električni deli za naprave in potniška
dvigala
merilniki porabe el. energije
vtiči in vtičnice za domačo uporabo 
elektronska oprema za nadzor ograj
in električni "pastirji"
oprema, ki oddaja radijske valove
posebna oprema v uporabi na ladjah,
v letalih, v železnici, ki pa sicer podle-
ga posebnim predpisom samih članic

Pred pojavom LVD je bilo certificiranje
izdelkov za globalno prodajo težko, če ne
celo nemogoče. Tako je za prodajo v

Angliji izdelek moral ustrezati določilom
BSI (British Standard Institute), za pro-
dajo na nemškem področju so morali
ustrezati VDE ali TÜV varnostnim stan-
dardom, podobno, vendar ne povsem
enako izvedenko teh standardov pa je
imela praktično vsaka država. 

LVD torej prinaša poenostavitev in po-
enotenje zahtev, na žalost pa LVD ne velja
v celoti v vseh državah EU. IEC (Interna-

tional Electrotechnical Commission) in
CENELEC največkrat določata tisti del
LVD, ki velja kot harmoniziran standard v
vseh članicah. Tako kot UL standardi
("Underwiters Laboratories") v ZDA, po-
krivajo ti standardi vidik varnosti dela z
izdelkom za operaterja in uporabnika.
Ena od zahtev smernic je preverjanje
upoštevanja varnostne prakse, zato
zahtevajo priloženo dokumentacijo o
sestavnih delih in postopku proizvodnje
in opravljenih testih. Šele ko so ti pogoji
izpolnjeni, lahko proizvajalec izda
"Deklaracijo o Ustreznosti", ki mora
spremljati vsako pošiljko tega izdelka.
"Deklaracija o Ustreznosti" signalizira
sprejemniku pošiljke da gre za izdelek, ki
ustreza LVD in mu lahko doda "CE" ozna-
ko.

Zahteve po varnosti izdelka

Ker se varnostne zahteve spreminjajo od
izdelka do izdelka, bomo tu za primer
vzeli računalniški monitor in obdelali
nekaj tipičnih testov in način testiranja.

Še predno se začne testiranje mora biti
monitor narejen v skladu z EN60950 in
tako da med normalnim delovanjem ščiti
uporabnika pred električnim udarom in
resnimi poškodbami pred grožnjami, ki
izvirajo iz same naprave.
Kar se tiče varnosti, morajo biti vse kom-
ponente in podsklopi izbrani tako, da
ustrezajo relevantnim EN in IEC standar-
dom. Rutinski in proizvodni testi so
podrobneje navedeni v EN50116 specifi-
kacijah. Slednje določajo teste, ki morajo

biti izvedeni na vsakem proizvodu pred
in po proizvodnem postopku.
Trije najosnovnejši varnostni testi so
navedeni v v EN60950. 

Test ozemljitvene vezi - "Ground

Bound Test"

Cilj tega testa je preverjanje upornosti
ozeljitvene vezi, ki bi med delovanjem
morala biti sposobna prevzeti potrebni
tok in obdržati površino ohišja pod
nevarno napetostjo. Pravila predvideva-
jo, da naj celotna upornost ozemljitvene
vezi naprave (vključno z vsemi kontak-
tnimi upornostmi vtiča itd.) ne sme pre-
seči 0.1 . Zaščitna ozemljitev nudi dru-
gi nivo zaščite v primeru odpovedi prve-
ga nivoja-izolacije ohišja. Testni tok skozi
ozemljitveno vejo mora biti vsaj 1.5x višji
od najvišjega toka, ki bi se med prebojem
na ohišje lahko pojavil pri najvišji dovo-
ljeni nazivni napetosti. Napetostni padec
na prevodni površini ohišja glede na
zaščitno sponko v vtičnici ne sme biti
večji od 12V. Pri tem je za časa opravlja-
nja testa dovoljena uporaba tako izme-
nične kot enosmerne napetosti, testni
tok pa ne bi smel preseči 25A. Ta test je
naveden tako kot tipski test, kakor tudi
kot rutinski test vsakega izdelka. 

Slika 1 - Testiranje upornosti zaščitne ozem-
ljitve.

Testiranje tokov curljanja

("Leakage Current")

Idealnih izolatorjev ni. Tudi pred prebo-
jem izolacije curlja skozi njo nek tok.
Najvišji dovoljeni tok curljanja je odvisen
od razreda naprave in znaša za "Class II"

(dvojno izolirane) naprave do 0.25mA in
do 3.5mA za stacionarne izdelke, ki so
stalno priklopljeni na napetostni vir. Ta
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test ni zahtevan kot rutinski
pregled vsakega izdelka po
EN50116 temveč kot potrdi-
tev pravilnosti načrtovanja
izdelka.

Test prebojne izolacijske

trdnosti

Ta test je znan pod imenom
"hipot" test. Preizkuša izolacij-
sko trdnost ohišja. Pri testu
pritisnemo na ohišje sinusno
napetost (50-60 Hz) z naj-
manj 1000 VAC za osnovni
test in 3000 VAC za
test ojačane izolaci-
je. Pri tem testu
lahko uporabimo
tudi enosmerno na-
petost, ki pa mora
imeti enako vred-
nost konici navede-
nega sinusnega sig-
nala. 

EN60590 zahteva počasno
naraščanje testne napetosti,
ki pa mora ostati na zahtevani
vrednosti med testiranjem
vsaj 60 s in med tem časom
ne sme biti nikakršnih zna-
kov preboja. EN60590 defini-
ra preboj kot nenadzorovan
skok toka čez izolator, ki ne
more omejiti toka skozi sebe.
Pojav korone ali enkratni pre-
skok iskre se ne štejeta za pre-
boj izolacije.

Pri rutinskih testih je treba
testno napetost pritisniti med
primarni del naprave in vse
dosegljive prevodne površi-
ne. Test mora trajati vsaj 1 s in
ne več od 6 s pri izmenični
napetosti 1500V za osnovni
test in 3000V za test ojačane
izolacije.

IEC definira "osnovno" izola-
cijo kot osnovni nivo zaščite
pred električnim udarom.

Ojačana izolacija je sistem, ki
ponuja raven zaščite pred
električnim šokom, ekviva-
lentno dvema nivojema osno-
vne zaščite.

Glede na zahteve
EN50116 mora pro-
izvajalec slediti na-
slednjim podatkom
za vso testirano op-
remo po certifika-
ciji izdelka:

datum testiranja
modeli in serijske številke
opreme
vrednost upornosti zaščit-
ne ozemljitve pri ustrez-
nem toku
napetost, pri kateri je bilo
opravljeno testiranje toka
curljanja

hitra referenca o ne/ustre-
znosti določeni skupini te-
stov

Zaradi zahteve po zapisu po-
datkov, pridobljenih s testira-
njem je postal testni instru-
mentarij z računalniškim vm-
esnikom zelo popularen, saj
omogoča shranjevanje infor-
macij kar na krmilnem PC ra-
čunalniku v željeni obliki.

"CE"

Po opravljenih testih lahko
opremimo izdelek in njegovo
embalažo z znako "CE", ki
pomeni izjavo proizvajalca
(ali uvoznika), da proizvod
ustreza vsem zahtevanim nor-
mam, kot so denimo varnost
ali EMC.

Harmonizacija standardov to-
rej prinaša poenostavitve pri
testiranju, saj ponujajo jasne,
enotne smernice za preizku-
šanje ustreznosti, poleg tega
pa zagotavlja kupcem predpi-
sano raven varnosti.

Slika 2 - Testiranje prebojne trdnosti

Slika 3 - Testiranje toka curljanja

A
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Splošno o moSplošno o mottororsskkem zaščitnem sem zaščitnem stiktikalualu

Motorsko zaščitno stikalo (angl. Motor-protective circuit breaker, nem. Motorschutz-

schalter) je aparat, ki združuje dve osnovni funkciji: stikalno in zaščitno. Vklaplja za-
gonske tokove elektromotorjev in izklaplja tokove, ki so lahko običajni izklopni, lahko
pa tudi preobremenitveni ali kratkostični. Zato mora imeti ustrezne lastnosti, ki so

predpisane s standardi.
Najpomembnejše so predvsem stikalna zmoglji-
vost, kratkostična stikalna zmogljivost, električ-
na in mehanska življenjska doba, itd. Pomembna
prednost motorskega zaščitnega stikala je, da
vedno izklopi vse tri pole.

Motorska zaščitna stikala so običajno kompak-
tna, obstajajo pa tudi taka, kjer je zaščitni del
izvlačljiv in zamenljiv. Taka motorska zaščitna
stikala so zelo uporabna tam, kjer je zaradi različ-
nih razlogov treba spremeniti moč priključene-
ga elektromotorja.

V krmiljenih elektromotornih sis-
temih motorskim zaščitnim stika-
lom običajno prigradimo tudi kon-
taktorje. Motorsko zaščitno stikalo
izklaplja samo nadtoke (preobre-
menitev ali kratki stik), običajne
vklope in izklope motorja pa op-
ravlja kontaktor. V tem primeru bo
življenjska doba motorskega zaščit-
nega stikala mnogo daljša, saj bo
večino preklopov opravil kontak-
tor. 
Če sta motorsko zaščitno stikalo in
kontaktor združena v kompaktno

MoMottororsskko o 
zaščitno szaščitno stiktikaloalo
Avtor: Janez Kokalj, ELSING d.o.o., Ljubljana

V seriji člankov o nizkonapetostni stikalni tehniki smo

vam do sedaj že predstavili problematiko glavnega stika-

la in kontaktorja. Tokrat bomo obravnavali motorsko za-

ščitno stikalo oziroma po novem odklopnik za motorsko

zaščito. Ta je pogost gradnik v stikalnih blokih, saj je v

praksi elektromotor najpomembnejši pogonski element.

Slika 1 - Sodobno motorsko zaščitno
stikalo

Slika 2 - Motorsko zaščitno stikalo z zamenljivim za-
ščitnim sprožnikom
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celoto, imenujemo tak sklop kompaktni motorski zaganjalnik. Ta se uporablja vse
pogosteje, saj na zelo majhnem prostoru nadomešča "klasično" kombinacijo: varoval-
ka, stikalo, kontaktor, bimetal.

Slika 3 - Tripolna risba klasične in moderne rešitve elektromotornega pogona

Motorskim zaščitnim stikalom lahko prigradimo različne pomožne module, kot so
pomožni kontakti, napetostne ali tokovne izklopne sprožnike, tokovne limiterje, itd.

Slika 4 - Pomožni moduli motorskega zaščitnega stikala
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SStiktikalna funkalna funkcici jaja

Motorsko zaščitno stikalo mora imeti ustrezno stikalno zmogljivost, ki ustreza vsem
pogojem vgradnje. Če ima motorsko zaščitno stikalo tudi lastnosti ločilnika (dovolj
velika razdalja med kontakti, ko so ti razklenjeni), lahko z ustreznimi dodatki (ročica
z možnostjo zaklepanja v črni ali rdeče rumeni barvi) izpolnjuje tudi funkcijo glavne-
ga ali varnostnega stikala.

Zaščitna funkZaščitna funkcici jaja

Sodobna motorska zaščitna stikala imajo nadtokovno zaščito in so hkrati občutljiva na
izpad fazne napetosti. Nadtokovna zaščita ima preobremenitveni (bimetalni) in krat-
kostični (magnetni) sprožnik in ščiti motor ter napajalni kabel do motorja pred pre-
obremenitvijo in kratkim stikom. Lastnosti zaščite podaja izklopna I/t karakeristika. Iz
nje lahko razberemo čas izklopa pri določeni nastavitvi in nadtoku. Običajno se lahko
pri motorskih zaščitnih stikalih nastavi samo preobremenitveni sprožnik (Ir), kratko-
stični pa je fiksen. Boljša zaščitna stikala omogočajo tudi nastavitev kratkostičnega
sprožnika (Irm). Z njim lahko lažje zagotovimo ustrezno selektivno delovanje zaščite
v primeru kratkega stika. 

IzbirIzbira usa ustrtreznega moeznega mottororsskkega zaščitnega sega zaščitnega stiktikalaala

Za zadovoljitev predvidenih funkcij in pričakovano življenjsko dobo aparata je najpo-
membnejši pravilni izbor. Prvi in hkrati najenostavnejši kriterij je nazivni tok aparata.
Nazivni tok aparata izberemo glede na nazivni tok elektromotorja, ki je odvisen od pri-
ključne napetosti in moči elektromotorja. 
Pomemben kriterij, ki vpliva na varnost in zanesljivost delovanja, je kratkostična stikal-
na zmogljivost. Sodobna motorska zaščitna stikala imajo visoke kratkostične zmoglji-
vosti, zato jih lahko navadno vgrajujemo brez predvarovalk. Mejne vrednosti kratko-
stičnih tokov, do katerih je možna uporaba brez predvarovalk, podajajo proizvajalci v
svojih tehničnih katalogih.  

NNasasttaavitvvitve moe mottororsskkega zaščitnega sega zaščitnega stiktikalaala

Preobremenitveni (bimetalni) zaščitni sprožnik je potrebno nastaviti točno na naziv-
ni tok elektromotorja, ki ga razberemo iz ploščice s podatki na elektromotorju.
Priporočljivo je, da je vrednost nazivnega toka elektromotorja v zgornjem delu
območja bimetalnega sprožnika. Pogosta napaka, ki jo delajo elektrikarji je, da nasta-
vijo nekoliko višji tok in sicer zaradi povečane temperature v stikalnem bloku, kjer se
zaščitno stikalo nahaja. To ni potrebno, ker ima zaščitno stikalo lastno temperaturno
kompenzacijo. 
Na kratkostičnem (magnetnem) zaščitnem sprožniku je treba nastaviti tok, ki je neko-
liko nižji od minimalnega (enopolnega) kratkega stika na priključkih elektromotorja.
Ta minimalni kratkostični tok je potrebno izračunati ali izmeriti, saj je odvisen pogo-
jev vgradnje (presek in dolžina napajalnega kabla,..). 

Slika 5 - Izklopna karakteristika s fiksnim krat-
kostičnim sprožnikom

Slika 6 - Izklopna karakteristika z nastavljivim
kratkostičnim sprožnikom

A



Njegova prednost je ta, da je nastajal kot
zadnji, zato ima zelo moderno zasnovo.
To ne velja za oba tekmeca, ki morata
loviti kompatibilnost z lastnimi predhod-
nimi verzijami, kar mnogokrat predstavl-
ja omejitev za uvajanje novosti. CITECT
pokaže svoje prednosti predvsem na pro-
jektih z več tisoči I/O točkami, ko se
odzivni časi bistveno ne znižajo,
konkurentom pa že pojema sapa.
CITECT je tudi cenovno ugodnejši.

Nova verzija CITECT FACILITIES je na-
menjena predvsem centralnemu nadzo-
ru in upravljanju velikih zgradb. Sistem
lahko združuje podsisteme za klimatiza-
cijo, požarno varnost, ogrevanje, rezsvet-
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SISEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Citect Facilities - SCADA za nadzor zgradb

Avstralsko podjetje CITECT je v septembru 2002 lansi-

ralo novo različico sistema SCADA, ki se imenuje CI-

TECT SCADA FACILITIES in je namenjeno izključno nad-

zoru in upravljanju večjih poslovnih in stanovanjskih

zgradb. Za tiste, ki jim jim je ime CITECT (izgovarjaj:

'sajtek') manj znano, naj ponovimo, da gre za SCADA

sistem, ki se kosa za prvo mesto s tekmecema 'InTouch' ter 'iFix'.

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

ljavo, varnost dostopa do zgradbe ali po-
sameznih prostorov, nadzor porabe ene-
rgije in drugo.
Program v največji meri upošteva zane-
sljivost delovanja, vključno z možnostjo
podvojenih sistemov na nivoju periferije,
kar omogoča neprekinjeno komunicira-

CITECT FCITECT Facilities -acilities -
SCSCADADA za nadzA za nadzoror
zgrzgradbadb
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nje in nemoten prikaz pomembnih dogodkov in merilnih vrednosti. Z združitvijo vseh
podsistemov v enoten centralni nadzor omogoča upraviteljem in vzdrževalcem zgr-
adb hitro posredovanje pomembnih podatkov, možnost takojšnjega odziva, izboljšavo
kakovosti uslug ter zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Skupni prihran-
ki so lahko še posebej veliki, če v sistem vključimo algoritme za zmanjševanje ener-
getske porabe. Samodejna izdelava različnih poročil omogoča nadzor in analize izven
realnega časa. Ugotovljena dejstva nam lahko služijo kot povratna informacija za pop-
ravljanje in izboljševanje algoritmov za optimizacijo energetske porabe in dodatno
zniževanje različnih stroškov.
Prednost predstavlja tudi možnost dostopa do podatkov preko LAN ali WAN omrežja.
Nadziramo lahko eno zgradbo, kompleks zgradb ali celotno naselje. Vse relevantne
podatke lahko preko mreže pošiljamo drugim zainteresiranim porabnikom.

CITEC SCADA FACILITIES vsebuje grafične knjižnice z vnaprej pripravljenimi simboli
različnih elementov, ki nastopajo v procesnih slikah nadziranih objektov. Vsebuje tudi
izhodiščni projekt tipičnega nadzora zgradbe, ki lahko služi kot predloga za izvedbo
konkretnega projekta. Razvojno orodje je brezplačno in vsebuje nabor gonilnih pro-
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gramov za tipično periferno opremo in komunikacijske protokole, ki jih najpogosteje
srečamo pri nadzoru zgradb. Niso pa vključeni nepotrebni gonilniki programabilnih
krmilnikov, ki običajno niso namenjeni nadzoru zgradb.

Kot zanimivost lahko povemo, da je v Sloveniji že postavljenoih lepo število sistemov
za nadzor zgradb, ki bazirajo na sistemu CITECT. V svojo ponudbo ga namreč vključu-
je firma Siemens pod imenom 'DESIGO INSIGHT'. Siemens ima že dolgo časa sklen-
jeno posebno licenčno pogodbo, ki mu dovoljuje uporabo običajnega sistema SCADA
CITEC pod imenom 'DESIGO INSIGHT', vendar izključno za nadzor Siemensovih kli-
matskih sistemov. V tehničnem smislu gre preverjeno za isti proizvod z drugim
imenom, kar je lahko zanimiv podatek za sistemske integratorje, ki občasno potrebu-
jejo povsem odprto licenco istega programa.

Razveseljivo je, da firma CITECT nudi novo različico CITECT FACILITIES po bistveno
nižjih ceni kot osnovno verzijo sistema CITECT, predvsem pa daleč pod ceno vseh
podobnih programov na tržišču. A

Preklopite na popolnost
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Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

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

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

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

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

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

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

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.
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Informacije: Fidele Vergan, Point electronic d.o.o.

RRegulaciegulacija momentja momentaa
z ez extxterernim signalomnim signalom

Običajne aplikacije v industrijskih pogonih z frekvenč-

no regulacijo je možno zreducirati na zahtevo po kon-

stantnem momentu ali na vzdrževanje želene  hitrosti

ne glede na spremembo bremena. V takih primerih je

dovolj, da aktiviramo funkcijo vektorske regulacije in

stvar je opravljena.

Včasih pa se srečamo s tehnolško opre-
mo in pogonom, ki zahteva, da se mo-
ment odziva kot funkcija neke zunanje
referenčne vrednosti. Zahtevamo torej,
da se frekvenca prilagaja neki tehnološki
spremenljivki in vzdržuje trenutno pot-
reben/nastavljen moment. Gre za izjem-
no natančno regulacijo in frekvenčnik
FRENIC to funkcijo zanesljivo opravlja.
Odziv frekvence v točki regulacije skrbi,
da je dosežen moment enak zahtevane-
mu. Sicer standardni analogni vhod se
spremeni v regulacijo momenta ko para-
meter funkcije H18 postavimo na 1.
Princip regulacije momenta z externim
signalom:

Osnovne značilnosti in omejitve regula-
cije:

Regulator deluje (glede na izbran pa-
rameter v funkciji H18) v delovnem
in/ali generatorskem režimu. V tem
kontekstu ima analogni signal vred-
nost (od 0 do +10V) za delovni režim
pogona, kjer je +10V enako +200% na-
zivnega momenta oziroma (0 do -10V)
za generatorski režim in do -200% na-
zivnega momenta.
Minimalna regulacijska vrednost mo-
menta, ki jo želimo doseči ne sme biti
manjša od tiste, ki jo določen pogon
potrebuje za premagovanje lastnega
trenja. V praksi je to tista minimalna
vrednost momenta, ko  se naobreme-
njen pogon "še" zavrti na maksimalno
frekvenco, izbrano v funkciji F03.
Maksimalno frekvenčno območje re-
gulacije je 120Hz. Minimalno pa cca

ena desetina bazne frekvence - kar
predstavlja pri standardnih pogonih
5Hz. V slučaju, da želimo "nižje", si bo-
mo pač omislili ustrezeno prenosno
razmerje/reduktor.
Če aplikacija zahteva regulacijo mo-
menta tudi v generatorskem režimu
(torej 0 do -10V), bomo našo pozor-
nost usmerili tudi na ustrezen (chop-

per + bremenski upor), ki bosta po
vsej verjetnosti potrebna.

Razlogi za uporabo regulacije po mo-
mentu:

Konstantna obodna hitrost 
Konstantna natezna ali tlačna sila
Spreminjanje momenta po tehnolo-

ških zahtevah
Izvor referenčne vredno-
sti analognega signala:

Merilni senzorji z iz-
hodom 0 do 10V

Analogni modul krmilnika in progra-
ma
Enostavne rešitve s potenciometrom
in ustrezno mehaniko
Kombinacija dveh potenciometrov
vezanih zaporedno, ko se s prvim
nastavi začetna vrednost momenta -
drugi pa se kot posledica tehnoloških
zahtev, k tej vrednosti prišteva ali
odšteva
Ročna nastavitev analognega signala

Vidimo, da regulacija po momentu ne
zahteva dodatnih opcij. Aplikacija je zelo
primerna tudi za posodabljanje in avto-
matizacijo že obstoječe pogonske tehno-
logije. Potrebuje le malo iznajdljivosti za
ustrezen feed_back zahteve po momentu
in to spremeniti v analogni signal 0 do
10V. Za vse ostalo poskrbijo frekvenčniki
FRENIC. A
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NAPAJALNI SISTEMI - Upsilon STS

Informacije: Ronald Pintar, Fibernet d.o.o., 01-420 51 50, e mail: ronald.pintar@fibernet.si 

RRešitvešitve za visoke za visoko ro razpoloazpoložlžljivjivosostt
električne enerelektrične energigijeje

ačunski centri so
v današnjih časih
srce vseh infor-

macijskih sistemov, bodi-
si locirani na lokaciji
podjetja ali gostovani v
dislociranih centrih. In-
tegriteta vitalnih informacij, ki se preta-
kajo skozi računske centre mora biti
zagotovljena z visoko stopnjo razpoložlji-
vosti električnega napajanja.

Slika1 - Vzroki izpadov električne energije

Redundančni sistemi brezprekinitvene-
ga (UPS) napajanja so prvi korak k tej
rešitvi vendar pa je potrebno vzeti v
obzir celotno arhitekturo električnega
napajanja, da bi se zagotovila visoka stop-
nja razpoložljivosti na samem porabniku,
na priključnih sponkah strežnikov.

Upsilon STS je inovativna in učinko-
vita rešitev za to ključno potrebo.
Poglavitne lastnosti Upsilon STS:

v primeru, da en električni vir odpove
delno ali popolnoma, Upsilon STS
avtomatsko preklopi breme na drugi
vir za zagotovitev neprekinjenosti
napajanja.
Upsilon STS stalno analizira stanje
obeh virov in avtomatsko preklopi na
najboljši vir ob upoštevanju parame-
trov, ki jih določi uporabnik.
digitalno kontrolna in visoko zmoglji-
va močnostna elektronika, omogočata
zaznavo vseh kratkih stikov v razdelil-
nem sistemu in izvede takojšen pre-
klop bremen, da se zagotovi njihova

zaščita.
funkcija ročnega preklopa omogoča
izvedbo izolacije dela električne insta-
lacije ob vzdrževalnih pregledih brez
prekinitve in nadgradnje pod popol-
noma varnimi pogoji.

Prihranek zaradi majhne velikosti
in enostavne integracije

Performanse proti velikosti so izjem-
ne, saj je Upsilon STS zgrajen z upošte-
vanjem omejitev v računskih sobah.
Za identični rang moči je lahko
potrebna površina do dvakrat manjša
od ostalih produktov na trgu.
vgradnja na lokaciji je enostavna, ker
je Upsilon STS namenjen za vse tipe
električnih instalacij ter lahko deluje z
ali brez ničelnega vodnika.
lahko ravna z vsemi tipi bremen, kot
so računalniki, telekomunikacijski
sistemi, laboratorijska oprema, motor-
ji, frekvenčni regulatorji, itn.

Optimalna zanesljivost in absolutna varnost
Upsilon STS je opremljen z dvema
analizatorjema po fazi, t.p. 12 analiza-
torjev za dva izvora v enem STSu. Ta
izjemna lastnost zagotavlja optimalno
zanesljivost in neprekosljivo zmož-
nost detekcije. Tako je dosežena viso-

ka zanesljivost pre-
klopov in delova-
nja.

Abolutna varno-
st. Upsilon STS up-
orablja tehniko
"break before ma-

ke", ki odpravlja
nevarnost širjenja
napake iz enega vi-
ra na drugi vir.

Upsilon STS in  Po-
wer Management
Moduli (PMM) - od-
lična kombinacija
za ekstremno viso-
ko zanesljivost
Upsilon STS je prvi
STS, ki se lahko up-
orabi v sklopu z ra-
zdelilnimi sistemi

napajanja (PMM), posebej zgrajenimi za
računske sobe.
PMM nadzoruje in ščiti napajanje na vseh
enofaznih tokokrogih. Opozori uporab-
nika o kakršnikolih nevarnostih na toko-
krogih, ki bi povzročilo izklop odklopni-
ka in posledično strežnika.

Slika 3 - PMM in STS enota

Za nadaljnje informacije o Upsilon STS in
PMM ter ostalih MGE-jevih visoko razpol-
ožljivih napajalnih sistemih, kontaktirja-
te FIBERNET d.o.o., Ljubljana, g. Ronald
PINTAR, tel. 01/420 51 50, e mail: -

ronald.pintar@fibernet.si ali obiščite
spletne strani www.fibernet.si ali  www.

mgeups.com.

Slika 2 - Tipična uporaba Upsilon STS

A

R
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MOTORSKI POGONI - Prihranek električne energije s pomočjo frekvenčnih pretvornikov

je so tudi kompresorji in ventilatorji za
dovod in odvod zraka, ki so običajno
večje kapacitete oz. moči (od nekaj kW
do nekaj deset kW). Večkrat se zgodi, da
so taki objekti v stanovanjskem okolju ali
pa je klimatska postaja  nameščena v bli-
žini hotelskih sob. Zato so posebej pono-
či zagoni kompresorjev ali ventilatorjev
(posebej z jermeni) lahko zelo moteči za
prebivalstvo ali hotelske goste.

Z uporabo frekvenčnih pretvornikov je
moč z ustrezno nastavitvijo parametrov
zagon tako stišati, da ni več moteč za oko-
lico. Poleg običajnih prihrankov z regula-
cijo vrtljajev je to še dodatna prednost
pogonov s frekvenčnimi pretvorniki.

POSODOBITEV STAREJŠIH 

POGONOV

V industriji najdemo kar precej pogonov,
ki že imajo svoja leta in so tehnološko
zastareli. To so predvsem pogoni, ki jih
poganjajo motorji z drsnimi obroči v
rotorskem tokokrogu in pa enosmerni
motorji. Poleg energetske potratnosti je
tu še vprašanje vzdrževanja in nadomest-

nih delov pri vedno verjetni okvari. Zato
se vse več obratov odloča za zamenjavo
motorja z standardnim in po gabaritih
tudi kompaktnejšim asinhronskim
motorjem s prigraditvijo frekvenčnega
pretvornika za zagon in regulacijo obra-
tov.

Tak primer je zapiranje pokrovov ali vrat
pri najrazličnejših strojih. Frekvenčni
pretvornik, ki poganja motor vrat smo
programirali tako, da se zapiranje izvrši z
najmanjšim možnim momentom in z
majhno hitrostjo. V kolikor pokrov naleti
na oviro - polizdelek ali roko - se ustavi,
pretvornik pa zazna povečanje toka in
prekine delovanje. Pri odpiranju, kjer ni
nevarnosti, pa deluje pretvornik po
drugi karakteristiki in z večjo hitrostjo.
To je možno, ker ima frekvenčni pretvor-
nik Hitachi SJ300 možnost nastavitve kri-
vulje momenta in do treh kompletov
parametrov.

DOZIRANJE SUROVIN

V proizvodnji je moč najti nešteto prime-
rov, kjer je potrebno surovine ali pomož-

ne snovi (lepila, reagente) točno dozirati
glede na recepturo ali druge parametre -
težo, vlago, hitrost pomika ipd. Dozatorji
so običajno črpalke za tekočine ali polžni
pogoni za granulate. 

TRANSPORT SUROVIN IN 

IZDELKOV

Dviganje, obračanje, odlaganje, prenaša-
nje, stresanje, zlaganje in podobno so
operacije, ki so povezane s transportom
surovin in izdelkov v proizvodnji.
Dvigala, žerjavi, trakovi, transporterji pa
so pogoni, ki te operacije opravljajo in
praktično vse poganjajo motorji. Z upo-
rabo frekvenčne regulacije transport
učinkovito prilagodimo delovni zmožno-
sti stroja ali proizvodne linije, odpravimo
pa tudi težave pri zagonu ali zaustavlja-
nju.

POGON OBDELOVALNIH

STROJEV

Pri obdelovalnih strojih se frekvenčni
pretvorniki uveljavljajo zaradi zmanjša-
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INDUSTRIJSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA - Advantech ACP-4001

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

IndusIndustritrijsjski rki računalnikačunalnik
AAdvdvantantech Aech ACPCP-400-40011

ova Advantechova IPC delovna postaja v ohišju za montažo v

19 colsko omaro je lahko kompaktna in ekonomična rešitev

za tiste, ki vsekakor potrebujejo klasičen PC računalnik za

nadzor procesov, kriljenje itd, vendar so omejeni s prostorom.

N

ACP-4001 vsebuje poleg računalnika v
istem ohišju namreč tudi pravi LCD za-
slonček, industrijsko robustno tipkovni-
co in celo touchpad! 
Tipkovnico lahko s touchpadom poteg-
nemo za kak decimeter ven iz ohišja,
zaslon pa je tako in tako vdelan v desno

stran pokrova. Celotno ohišje je višine
4U. V notranjosti je pasiven backplane s
prostorom za 14 kartic. Vdelano pasivno
vodilo je na voljo v različnih kombinaci-
jah PCI in ISA slotov-poleg enega slota za
CPU enoto.
Napajalnik je ponujen opcijsko, lahko pa

ga izberemo v precej širokih mejah moči,
napajalnih napetosti in drugih opcij
glede na aplikacijo. Tako si lahko omisli-
mo klasičen ATX model v različnih
močeh in podizvedbah za 110/220V pre-
klopnikom ali denimo take s samodejnim
preklopom (univerzalne) in napajalnike
z nizkonapetostnim vhodom, primerne
za delo v baterijsko napajanih sistemih.
Na sprednji strani je ob LCD zaslonu pet
funkcijskih tipk, štiri kurzorske in tipka
za vnos. Na desni strani je pod vratci na
ključ tudi prostor za tri 5.25 enote (CD/
trdi disk z adapterjem itd), stikalo za vkl-
op, reset tipka, 2 USB vmesnika in LEDici
za indikacijo delovanja računalnika in
trdega diska. Poleg tega so na zadnji stra-
ni na voljo še PS2 vtiča za zunanjo tipkov-
nico in miško. Opcijsko je na voljo tudi
posebna inteligentna enota za nadzor
dela sistema  pod imenom SNMP-1000. 

Slednja lahko pošilja poročila o delu in
stanju sistema tudi v omrežja, omogoča
dostop do informacij tudi web klientom.,
na voljo pa je tudi alarmni sistem, ki
lahko podobno posreduje alarme in do-
godke po računalniški mreži.
Sistemu ACP-4001 lahko dodajamo obilje
perifernih kartic iz družine Advantech
IPC in ga tako prikrojimo najrazličnejšim
potrebam. Predali za trde diske so obeše-
ni na elastičnih nosilcih, ki dušijo vibra-
cije okolja in tako diskom zagotavljajo
prijazneše delovno okolje, zanesljivejše
delo in daljšo življenjsko dobo.
Ohišje je površinsko obdelano in eloksi-
rano v črni barvi. A
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MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View

Integra View je SCADA paket, ki vsebuje vse prednosti in funkcionalnosti tovrstnih sodo-

bnih sistemov. Integra View for Windows & Internet je močan HMI/SCADA softwar-ski

paket kateri prenaša real-time in zgodovinske podatke procesa v kontrolno sobo in

naprej. Je generator aplikacij, kar pomeni, da so vse kontrolne in nadzorne funkcije že

vkomponirane v razvojnem orodju.

Šola programiranja Integra View
Avtor: Andrej Pašek, Robotina d.o.o., andrej.pasek@robotina.si

Integra View nam omogoča izdelavo aplikacij na dva nači-
na, in sicer:
• Integra View SCADA aplikacije, ki tečejo na Windows

NT/2000/XP. 
• Integra View Web-bazirane SCADA aplikacije katere

uporabljajo standardne Windows NT/2000/XP web strež-
nike. Take Java aplikacije so vidne preko standardnih Web
brskalnikov, brez kakršne koli druge programske opreme
ali ključev.

Integra View for Windows and Internet lahko deluje z
vsakim Web strežnikom, kjer so podatki na voljo vsem, takoj.

Kot OPC client, se Integra View lahko poveže s Cybro OPC
serverjem. Vključuje definicije standarda kot so npr. time-
stamp podpora in server browsing. 

Integra View vsebuje zmogljiv grafični vmesnik za izdelavo
slik preko katerih operater nadzira del oz. cel proces. Vsebuje
uporabne analitične grafe, ki prikazujejo obnašanje in trend
parametrov v določenem časovnem obdobju. 

Arhivirane podatke se lahko enostavno prikazuje v grafih, upo-
rabnik spremeni način grafa iz on-line v history in že ima prika-
zane arhivirane podatke. Grafi podpirajo tudi različno bar-
vanje grafa v primeru, ko je podatek izven definiranega
območja, tako uporabnik hitro opazi anomalije v sistemu.

Alarm lahko generira uporabnik preko formule, ki lahko vse-
buje računske operacije ali primerjalno funkcijo z zelo prepros-
to sintakso. Alarme lahko potrdi avtoriziran uporabnik lokalno
iz SCADA postaje ali preko web-a.

Ob nastopu alarmnega stanja lahko sprožimo več akcij kot so
npr. odpiranje določene slike ali zagon third-parity aplikacije.
Brez posebnih znanj HTML-ja ali Jave, omogoča Integra View
enostavno izdelavo web podprtih SCAD. Z uporabo
Integra View čarovnika za pretvorbo obstoječih slik v HTML
obliko, ki vključujejo Java applet-s za objekte, alarme in
grafe postane izdelava le teh enostavna.

Z SQL vmesnikom, integriranim v Integra View, lahko zgradimo
dogodkovno gnane SQL kanale za pisanje in branje podatkov
v in iz uporabniško definiranih podatkovnih tabel. To lahko
predstavlja direktno povezavo med naročili in proiz-
vodnjo. Istočasno nam tudi poenostavi izmenjavo podatkov z
drugimi aplikacijami. 

Preko Mikrosoft-ovega ODBC (Open Data Base Connectivity)
podpira vmesnik IWSQL vse glavne baze podatkov.

Namestitev

Za namestitev IntegreView
naslednje:

Operacijski sistemi:
• Microsoft Windows

2000
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows NT4 (SP6)

Priporočilo: Ker IntegraView podpira nadzor in upravljanje
preko standardnih internet brskalnikov je smiselno namestiti
tudi IIS (Internet Information Server pri W2000 in WXP) oziro-
ma Personal web Server pri Windows NT4.

Sama namestitev je precej standardna t.j. med namestitvijo
lahko izberemo tip namestitve (Tipic, Custom), lahko izberemo
mapo kamor želimo namestiti programski paket itd. Po name-
stitvi je potreben ponoven zagon računalnika.

Začetek izdelave aplikacije

S klikom na ikono zaženemo programski paket Integra
View. Sedaj moramo izbrati ime in lokacijo (mapo) kjer se bo
nahajala aplikacija.

Po vnosu imena in mape kliknemo na gumb "CREATE" in gumb
"OK". V našem primeru bo ime aplikaciji "vaja", mapa le te bo
tudi "vaja". 
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MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View

Delovno okolje

Aplikacijski Studio je vmesnik kateri nudi integratorju (uporabniku) na voljo celoten pregled in funkcije preko katerih izdela apli-
kacijo. V osnovi je sestavljen iz dveh vmesnikov in sicer iz:
• All Containers sekcije (zbiralniki) in
• Control Panel sekcije (nadzorna plošča)

Zbiralnik je neke vrste zbirno mesto vseh objektov iz katerih je izdelana aplikacija. Drevesna struktura je sestavljena iz štirih
glavnih map in sicer:

Control Panel - Nadzorna plošča je prikazana ko je izbran projekt (v našem primeru "vaja". Sestoji se iz:
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MALA ŠOLA PROGRAMIRANJA Integra View

S tem kratkim pregledom nad strukturo (delovnim okoljem) IntegreView se za danes poslavljam… Vidimo se v naslednji številki.

Nadaljevanje prihodnjič... A



AVTOMATIKA32 29/2002

SISTEMI ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE - Integra ARTIS

∫ntegra ARTIS
Proces kot na dlani

Avtor: mag. Devid Palčič, DP@robotina.si

eta, ko so proizvajalci svoje komparativne prednosti gradili na

kapaciteti, tehnologiji, poznavanju nabavnih in prodajnih poti ter

zagotavljanju kakovosti, so neminovno mimo. Da ne bo pomote! Vse

našteto je seveda nujni pogoj za uspeh, nikakor pa s tem ne izpolnjujemo

zadostnih pogojev zanj. Nimam namena dokazovati pravilnosti svojih trdi-

tev. Če se z njimi ne strinjate, počnite drugače, morda pa bo prihodnost

pokazala, da ste imeli prav. Pokazati želim ključni faktor uspeha in vam

nakazati smer za katero sem prepričan, da pelje v globalno konkurenč-

nost.

Ključni faktor uspeha je znanje. Kar
vidim vas, kako razmišljate o tem, kako
vam spet nekdo soli pamet z znanimi
pamfleti. Pa le ni tako. Ali znate definira-
ti znanje? Bodimo praktični in definiraj-
mo uporabno znanje kot kombinacijo
"corporate know-how" in podatkov. Prvo
predstavlja skupek postopkov, pravil,
znanj in formul, ki so se izoblikovale v
obdobju življenja nekega podjetja. Ta
skupek si lahko predstavljamo kot "algo-

ritem", program, ki teče na večprocesor-
kem distribuiranem stroju (podjetje, kot
kombinacija ljudi in računalnikov). Prvi
kriterij, ki definira kakšne pogoje bo
imelo podjetje za uspeh je kakovost tega
programa in samoorganizacijski meha-
nizmi, ki so v program vgrajeni. Drugi
kriterij uspeha je kakovost podatkov, ki
jih temu algoritmu ponudite. Kakovost
podatkov pa v sedanjem času merimo s
parametri kot: ažurnost, zanesljivost,

preglednost in dostopnost.
Kako si boste sestavili svoj algoritem je
seveda vaša stvar, sam pa vam bom v tem
članku skušal svetovati kako lahko svojim
algoritmom zagotovite podatke, ki bodo
izpolnjevali gornje pogoje, dotaknil pa se
bom tudi izvajanja algoritmov tam, kjer
lahko ponudimo ustrezne platforme, ki
bodo to nalogo olajšale. 

Podatki v podjetjih, se slojijo v nekaj slo-
jev, ki jih zaradi enostavnosti lahko raz-
delimo na dve veliki skupini: na tiste, ki
izvirajo iz samega procesa (nastavitvene
točke, merjeni parametri, čas, podatki o
delavcih …), take imenujemo "procesni

podatki" in na tiste, ki izvirajo izven pro-
cesov, pogosto tudi izven podjetja, za
naše razmišljanje jih imenujmo "poslovni

podatki" (naročila, računi, cene, konku-
renca…). 
Kot že omenjeno leži ključ do uspeha v
dostavi pravih podatkov iz obeh skupin v
prave algoritme in to v pravem času. Ko
smo tega sposobni, smo si zagotovili
možnost vpogleda, analize, simulacije in
napovedovanja rezultatov, s tem pa ob
izpolnjenih pogojih ustreznosti naših
algoritmov in pravilne strate[ke usmerit-
ve, tudi dolgoročni uspeh.
Eden uveljavljenih modelov opisa slojev
posameznega podjetja, gledano skozi
tehnološke rešitve obravnave podatkov
je sledeč:

ERP (Enterprise Resource Planning)
MES (Manufacturing Execution Sys-
tem)
Avtomatizacija, proces
Senzorji in aktuatroji

Gre za relativno klasično opredelitev, ki
ne zajame dejanskega stanja, omogoča pa
razumevanje delovanja in vpliva posa-
meznih slojev. Rešitve, ki jih opisujemo,
lahko približno uvrstimo na nivo MES
Posebej je potrebno poudariti, da je reši-
tev sestavljena iz:

programske opreme (podatkovna
baza, orodja za konfiguracijo, agen-
ti,…)
strojne opreme (računalniki, termina-
li, čitalniki črtne kode, mreža, krmilni-
ki,…)
implementacije (nekdo, ki načrtuje in
izvede vpeljavo)
svetovanja (ne vedno, vendar pogosto
je potrebno delo na poslovnih mode-
lih uporabnika)
vzdrževanja in uporabe (osebje naroč-
nika mora stalno sodelovati)

Na trgu je več sistemov, ki delno rešujejo

L

podano prob-
lematiko. Pri
tem ∫ntegra
ARTIS omo-
goča popolno izpolnjevanje vseh zastav-
ljenih nalog in skupaj z drugimi orodji iz
družine ∫ntegra zagotavlja sodobno, raz-
širljivo in prilagodljivo rešitev. 

Jedro ∫ntegre ARTIS

Najpomembnejši del je programsko je-
dro sistema. Gre za skupek programskih
blokov, ki zagotavljajo posredovanje po-
datkov med nivoji, posredovanje sporo-
čil in navodil, zajemanje in shranjevanje
podatkov in uporabniški vmesnik. Orod-
ja, ki sestavljajo jedro združujejo module,
ki tečejo v ozadju in orodja za konfigura-
cijo (glej sliko). Z orodji iz te skupine
določimo pretok in shranjevanje poda-
tkov. Izberemo lahko kateri podatki in
pod kakšnimi pogoji se shranjujejo. Pri
tem seveda lahko določimo pogoje za
proženje, frekvenco zajemanja, ali želimo
ohraniti časovno os (time stamping) in
še veliko drugih parametrov. 

Upravljanje procesa

∫ntegra ARTIS nam ponuja močna orod-
ja za upravljanje procesa. Sistem indu-
strijskih terminalov, ki so lahko dopolnje-
ni s tiskalniki in čitalniki črtne kode,
nam ob ustrezni programski podpori,
omogoča popoln nadzor in upravljanje
delovnega procesa. Elektonski delovni
nalog, 100% nadzor nad operacijami, po-
trjevanje za kakovost pomembnih opera-
cij, sledenje ma-
terialom in dru-
ga orodja nam za-
gotavljajajo us-
p e h . O b t e m
nam še dajejo od-
ličen medij za komunikacijo z delavci in
za selektivna navodila

Avtomatizacija

∫ntegra ARTIS ni namenjena avtomati-
zaciji, ki je običajno realizirana z upora-
bo temu namenjenih elementov (SCA-
DA, PLC, regulatorji, DCS,…). ∫ntegra
ARTIS zagotavlja vse potrebno za sodelo-
vanje omenjenih naprav z ostalimi nivoji.
Običajno je potrebno podatke prenesti v
nivo avtomatizacije (recepture, zahteve
za količine, …) in iz njega v ∫ntegro ART-
IS oziroma ostale sisteme (podatki o koli-
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činah, dejanskih postopkih,…). Pri tem
ne smemo pozabiti na podporo "termini-

ranju" (pri kosovnih procesih) in "šarže-

nju" (batching) pri kontinuiranih proce-
sih, ki potekajo v večinoma specializira-
nih programih MES in ERP nivojev.

Zajemanje podatkov (data logging)

Delno je zajem podatkov že realiziran v
kombinaciji avtomatizacije in ?ntegra
ARTIS. Ker večinoma to ni dovolj za zago-
tovitev popolne preglednosti, so na voljo
še dodatna orodja:

∫ntegra ARTIS v povezavi z mrežo
CYBRO krmilnikov, ki delujejo kot
krmilni, predvsem pa "merilni" ele-
menti (skozi celoten proces zajema-
mo potrebne podatke). Pri tem lahko
opravimo tudi nekaj krmilnih nalog
(primer: odpremo vrata in zabeleži-
mo kdo je vstopil). Na voljo so vsi
standardni procesni vmesniki (digital-
ni, analogni, serijski (programabilni
RS 232, modbus,…), mrežni (profibus,
interbus, ethernet,…)).
∫ntegra ARTIS v povezavi s terminali
in sistemom za upravljanje procesa
omogoča natančno beleženje vseh
dogodkov.
Neposredna komunikacija z OPC stre-
žniki raznih naprav. OPC vse bolj po-
staja edini de facto standard, ki ga ši-
roko podpirajo vsi resni proizvajalci
naprav za kontrolo procesov. ∫ntegra
ARTIS neposredno pristopa k strežni-
ku in tako omogoča učinkovito zaje-
manje podatkov.

ON-LINE funkcije ∫ntegre ARTIS

Značilnost nalog, ki jih pokrivamo z
orodji, ki so del paketa in tudi s poljubni-
mi zunanjimi orodji, je njihova neposred-
na povezanost na trenutno stanje. S tem
je omogočeno neposredno upravljanje s
procesom, v kombinaciji z arhiviranimi
podatki pa tudi odločanje in simulacije
"v živo". 
Osnovne funkcije:
• vzdrževanje (∫ntegra MM ali drugi us-

trezen paket)
• energetika (∫ntegra EM ali drug us-

trezen paket)
• Varnost (∫ntegra SECURITY)
• Upravljanje s stavbami (∫ntegra BM)
• Upravljanje z alarmi in sporočili (ugo-

tavljanje dogodkov in alarmov in reak-
cija po predvidenih algoritmih).

• Vpogled v trenutno stanje 

• Ročni vnos podatkov (maske, GUI)
• Planiranje
• Zagotavljanje kakovosti

OFF-LINE funkcije ∫ntegra ARTIS

Čeprav je meja med OFF in ON line funk-
cijami včasih zabrisana in se nekatere
funkcije podvajajo, štejemo med OFF

line funkcije tiste, ki jih pretežno izva-
jamo nad podatki iz podatkovne baze:
• planiranje
• zagotavljanje kakovosti
• ročni vnos podatkov
• statistika in analiza
• poročila in izvoz podatkov

POVEZAVA NA ERP

Za podjetje je učinkovita komunikacija z
nivojem ERP ključnega pomena, ki pa jo
večinoma zanemarjajo. Na začetku član-
ka sem pisal o "poslovnih" in "procesnih"

podatkih. Hud problem, ki omejuje kon-
kurenčnost podjetij, je seveda v drugač-
nem razmišljanju "poslovnega" in "pro-

cesnega" nivoja, kar vodi v manjšo učin-
kovitost in manjši zaslužek. Kako to
odpraviti je zapisano v zadnjem razdel-
ku, zato na tem mestu samo osnovne
funkcije, ki jih ∫ntegra ARTIS zagotavlja
pri povezavi s sodobnimi ERP:

prenos podatkov (delo, materiali, en-
ergija,…)
podpora terminiranju
podpora planiranju
podpora nabavi
podpora optimiranju postopkov…

Povezava na ERP je lahko neposredna,
kot na primer pri Pantheonu ali preko
vmesnih baz, ki jih upravljamo z agenti.

POSLOVNI UČINKI

Glavni poslovni učinek je povečanje
dobička, ki ga podjetje generira skozi:

boljši nadzor nad stroški (dejansko za-
jemanje vseh stroškov, analiza variant,
…)
povezava procesnih in poslovnih po-
datkov (kalkulacije, reklamacije, selek-
cija dobaviteljev, odvisni stroški, …)
hitro odločanje (ali lahko nekaj izdela-
mo v danem času, medsebojne pove-
zave med različnimi artikli, potrebni
resursi, outsourcing, …)
avtomatizacija postopkov (nabava, ob-
veščanje, izdobave,…)
optimizacija resursov
jasna odgovornost, znižanje stroškov
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za interne sestanke, znižanje stroškov
neefektivnosti
popolna merljivost vseh ključnih po-
datkov

Prihranki, ki jih lahko pričakujemo v so-
dobnem proizvodnem podjetju, torej po-
djetju, ki ima zgledno urejene posamez-
ne segmente, nima pa učinkovite poveza-
ve med njimi so večinoma v rangu 2-10%
celotnega prometa. Podatek je šokanten.
Pravkar sem vam namreč povedal, da vsaj
2% denarja mečete (mečemo) skozi
okno. Če ste v podjetju odgovorni za nje-
govo uspešno poslovanje, tega nikar ne
kažite svojim lastnikom ampak raje kaj
naredite, da bo ta denar ostal podjetju. In
ne pozabite, to velja za zgledno urejena
podjetja, kjer so proizvodni postopki
urejeni, poslovne komunikacije pa pote-
kajo relativno normalno.

PROCESNI UČINKI
Proces pridobi močno orodje za optimi-
ranje algoritmov, neposreden vpogled v
stanje, orodja za izboljšavo kakovosti in
optimizacijo receptov ter orodja, ki omo-
gočajo neposredne odločitve (razporeja-
nje, alternative,…).

ZA KONEC
Ste ugotovili kako daleč je vaše podjetje od
implementacije ustrezne strukture in koli-
ko denarja s tem izgubljate? Naj to ne bo
vzrok za obup, tudi najboljši so s popolno
integracijo šele začeli in s tem zagnali pro-
ces stalnih izboljšav. Prvi korak, ki ga mora-
te narediti je odločitev, da bo celotno vod-
stvo sodelovalo v načrtovanju učinkovitega
informacijskega sistema, da boste torej uki-
nili ločnico med "procesnim" in "poslov-

nim". Drugi korak je zavedanje, da tega ne
morete narediti sami, da pa tega ne more
nihče narediti namesto vas. Potrebujete
torej dobrega partnerja, ki vam bo pri tem
pomagal. Predlagam vam, da k pogovoru
povabite podjetja, ki se ukvarjajo z načrto-
vanjem pretoka informacij in jih prosite,
naj vam pojasnijo, kako bi to uredili pri vas.
Nato premislite, kaj boste s tem pridobili,
primerjajte z ∫ntegro ARTIS in o tem vpra-
šajte tudi morebitnega partnerja. No, to pa
morda že je vzrok za obup.
Članek je kratek povzetek razmišljanj in
izkušenj o faktorjih konkurenčnosti v pro-
cesno organiziranih organizacijah. V pri-
meru konkretnega interesa, se lahko obr-
nete na avtorja. A

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

� Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

� Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
�

�

�

�

�

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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Regulacija kompresorjev

Če namesto kontaktorskega krmilja
pogonskemu motorju prigradimo frek-
venčni pretvornik, meritev tlaka (sonda)
pa povežemo v povratno zanko, smo zelo
učinkovito razrešili vse tri omenjene pro-
bleme.
Če povzamemo, so prednosti naslednje:

tlak v sistemu bo stabilnejši, saj imajo
frekvenčni pretvorniki Hitachi vgraje-
no natančno PID regulacijo, 
pogon (motor) kompresorja bo delo-
val z optimalnim številom vrtljajev
glede na želen tlak. Glede na dimenzi-
oniranje kompresorja bodo vrtljaji
nižji od nazivnih in od tu izvirajo pri-
hranki električne energije,
zagon kompresorja je mehkejši in ne
predstavlja tokovne konice v omrežju.

Pogon črpalk v črpalnih 

sistemih

O pomembnih prihrankih lahko govori-
mo, če so porabniki večji. Črpalke velikih
moči (od nekaj deset kW do več sto kW)
običajno srečamo v vodovodnih ali kana-
lizacijskih sistemih, v večjih proizvodnih
obratih (hladilna voda za stroje), bazen-
ski tehniki in podobno.
Prednosti:

prihranek električne energije,
preprečevanje vodnega udara pri
zaustavitvi,
natančna regulacija pretoka.

Obtočne črpalke v ogrevalnih

sistemih

Te črpalke se uporabljajo kot elementi za
toplovodno ogrevanje, pripravo tople
vode in klimatizacijo, v bazenski tehniki
in podobno. Raziskave so pokazale, da

imajo predvsem obtočne črpalke v ogre-
valnih sistemih skoraj 3 krat večji učinek
tako glede pretoka in tudi tlačne višine,
kot je potrebno. Glede dimenzioniranja
se je pokazalo, da je v ogrevalni sezoni
manj kot 10 dni takšnih, ko je ogrevalna
naprava več kot 80 % obremenjena. Iz
tega sledi, da regulacija oziroma prilago-
ditev črpalke potrebam ogrevalnega
sistema prinaša velike prihranke električ-
ne energije.
Prednosti:

prihranek električne energije,
več možnih načinov regulacije: na
konstantni tlak, na proporcionalni
tlak, glede na temperaturo medija,
možnost daljinskega vodenja in nad-
zora.

Ventilatorji za vpih v 

kotlovnicah

Za vpih v parnih kotlih ali pečeh se upo-
rabljajo ventilatorji tudi do moči 100 kW
in več. Podobno kot pri kompresorjih se
regulacija lahko izvaja s pomočjo loput,
ki jih pripiramo oziroma odpiramo.
Vendar je to energetsko precej potraten
način. Novejše kotlovnice so že  opre-
mljene s frekvenčniki pretvorniki za
regulacijo dovodnih in odvodnih ventila-
torjev, precej pa je še kotlovnic, ki bi bile
potrebne posodobitve.
Prednosti:

prihranek električne energije,
natančna regulacija.

NESLIŠEN ZAGON PREZRAČE-

VALNIH VENTILATORJEV

Poslovne stavbe, uradi ali ustanove kot so
zdravstveni domovi ter hoteli in restavra-
cije so običajno opremljeni s centralizira-
no klimatizacijo. Del sistema klimatizaci-

Prihranek električne energije s
pomočjo frekvenčnih pretvornikov
Avtor: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o.

Znano je, da je s frekvenčnim pretvornikom možno prihraniti pre-

cejšen del električne energije. Toda kako in koliko? Vzemimo za

primer upravljanje vijačnega kompresorja. Klasičen način upravl-

janja takega kompresorja je, da se s pomočjo loput vključuje in izključuje

iz instalacije in na ta način vzdržuje tlak v sistemu. Žal je tako delovanje

energetsko precej potratno, pa še nihanje tlaka v sistemu je precejšnje.

Poleg tega je včasih problematičen sam zagon kompresorja, posebej pri

večjih močeh.

M



AVTOMATIKA36 29/2002

MOTORSKI POGONI - Prihranek električne energije s pomočjo frekvenčnih pretvornikov

je so tudi kompresorji in ventilatorji za
dovod in odvod zraka, ki so običajno
večje kapacitete oz. moči (od nekaj kW
do nekaj deset kW). Večkrat se zgodi, da
so taki objekti v stanovanjskem okolju ali
pa je klimatska postaja  nameščena v bli-
žini hotelskih sob. Zato so posebej pono-
či zagoni kompresorjev ali ventilatorjev
(posebej z jermeni) lahko zelo moteči za
prebivalstvo ali hotelske goste.

Z uporabo frekvenčnih pretvornikov je
moč z ustrezno nastavitvijo parametrov
zagon tako stišati, da ni več moteč za oko-
lico. Poleg običajnih prihrankov z regula-
cijo vrtljajev je to še dodatna prednost
pogonov s frekvenčnimi pretvorniki.

POSODOBITEV STAREJŠIH 

POGONOV

V industriji najdemo kar precej pogonov,
ki že imajo svoja leta in so tehnološko
zastareli. To so predvsem pogoni, ki jih
poganjajo motorji z drsnimi obroči v
rotorskem tokokrogu in pa enosmerni
motorji. Poleg energetske potratnosti je
tu še vprašanje vzdrževanja in nadomest-

nih delov pri vedno verjetni okvari. Zato
se vse več obratov odloča za zamenjavo
motorja z standardnim in po gabaritih
tudi kompaktnejšim asinhronskim
motorjem s prigraditvijo frekvenčnega
pretvornika za zagon in regulacijo obra-
tov.

Tak primer je zapiranje pokrovov ali vrat
pri najrazličnejših strojih. Frekvenčni
pretvornik, ki poganja motor vrat smo
programirali tako, da se zapiranje izvrši z
najmanjšim možnim momentom in z
majhno hitrostjo. V kolikor pokrov naleti
na oviro - polizdelek ali roko - se ustavi,
pretvornik pa zazna povečanje toka in
prekine delovanje. Pri odpiranju, kjer ni
nevarnosti, pa deluje pretvornik po
drugi karakteristiki in z večjo hitrostjo.
To je možno, ker ima frekvenčni pretvor-
nik Hitachi SJ300 možnost nastavitve kri-
vulje momenta in do treh kompletov
parametrov.

DOZIRANJE SUROVIN

V proizvodnji je moč najti nešteto prime-
rov, kjer je potrebno surovine ali pomož-

ne snovi (lepila, reagente) točno dozirati
glede na recepturo ali druge parametre -
težo, vlago, hitrost pomika ipd. Dozatorji
so običajno črpalke za tekočine ali polžni
pogoni za granulate. 

TRANSPORT SUROVIN IN 

IZDELKOV

Dviganje, obračanje, odlaganje, prenaša-
nje, stresanje, zlaganje in podobno so
operacije, ki so povezane s transportom
surovin in izdelkov v proizvodnji.
Dvigala, žerjavi, trakovi, transporterji pa
so pogoni, ki te operacije opravljajo in
praktično vse poganjajo motorji. Z upo-
rabo frekvenčne regulacije transport
učinkovito prilagodimo delovni zmožno-
sti stroja ali proizvodne linije, odpravimo
pa tudi težave pri zagonu ali zaustavlja-
nju.

POGON OBDELOVALNIH

STROJEV

Pri obdelovalnih strojih se frekvenčni
pretvorniki uveljavljajo zaradi zmanjša-
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nja časov zagona in ustavljanja (hitro
zaviranje) in povečanja produktivnosti. 

Druge prednosti pa so:
zvezna regulacija obratov obdeloval-
nega agregata,
popolna avtomatizacija in nadzor.

ZAKLJUČEK

To je le nekaj primerov iz prakse frek-
venčnih pretvornikov. Standardni trifaz-
ni asinhronski motor je namreč sestavni
del velike večine pogonov, ki jih srečuje-
mo v proizvodnji, predelavi, transportu,
komunalni infrastukturi in v avtomatiza-
ciji stavb. Zato lahko najdemo še veliko
primerov, kjer uporaba frekvenčnih pre-
tvornikov prinaša prednosti. Naj pomem-
bnejše pa so:

prihranek električne energije,
prihranek pri vzdrževanju strojne in
elektro opreme, 
povišanje kakovosti proizvodov ali
procesa,
povišanje produktivnosti,
optimalna prilagoditev glede na pro-
ces,
varnost obratovanja in popolna zašči-
ta opreme,
popolna avtomatizacija,
možnost daljinskega vodenja in zbira-
nja podatkov iz proizvodnje.

VABILO

O tem in še marsičem bomo govo-
rili na seminarju Praksa frekvenčnih
pretvornikov, ki ga pripravljamo v
sredini novembra 2002. Kraj še ni
določen, ker je odvisen od števila
prijavljenih udeležencev, najverjet-
neje pa bo v Ljubljani. Predstavili
pa bomo tudi nekaj novosti.

Če želite sodelovati, morda celo s
kakšno izkušnjo, prispevkom ali pa
samo kot poslušalec, nam to sporo-
čite po telefonu 05 6632 426
(Damjan Štokelj), faksu 05 6632
439 ali na servis@robotina.si
(geslo: seminar Hitachi), kjer dobi-
te tudi vsa pojasnila. Pravočasno
vam bomo poslali vabilo s progra-
mom.

A

Avtor: Drago Pavšelj, Peter Nemček, INEA d.o.o.

Kaj je ALPHA SMS?

To je naprava, ki preko GSM omrežja izbranega operaterja mobilne telefonije pošilja
SMS sporočila, ob različnih vnaprej definiranih dogodkih, na željeno GSM telefonsko
številko.

Slika 1 - Princip delovanja naprave SMS ALPHA

Zgradba

Napravo sestavljajo:
krmilnik Mitsubishi ALPHA XL,
GSM modul,
GSM modem.

Lastnosti in delovanje

ALPHA SMS omogoča:
priklop do 8 analognih napetostnih tipal (0-10 V, 9 bit),
priklop dveh hitrih števcev (1 kHz),
priklop do 19 digitalnih vhodnih signalov,
priklop do 13 digitalnih izhodnih signalov,
preko LCD zaslona in tipk na krmilniku enostaven vnos željenih alarmnih pragov,
za vsako meritev posebej,
preko LCD zaslona in tipk poljubno spreminjanje GSM številk,
sproten prikaz vrednosti posameznih meritev na LCD zaslonu,
izredno široko temperaturno območje uporabe (od -25 °C do +55 °C).

Krmilnik je prosto programabilen z grafično orientiranim programskim jezikom, ki

Daljinski nadzor naprav s
pomočjo sistema ALPHA SMS

vsakdanjem življenju in delu smo bolj ali manj odvisni od

zanesljivega delovanja naprav in postrojenj. Včasih povzroči

okvara le slabo voljo, mnogokrat pa lahko okvara povzroči

veliko materialno škodo. Zato je hiter odziv zelo pomemben. Za-

radi stalnega pritiska na ceno izdelkov in storitev, so vzdrževalne

službe morale zmanjšati obseg zaposlenih. Tako je včasih zelo tež-

ko zagotoviti kvalitetno vzdrževanje, še posebno, če so objekti dis-

locirani. Sistem, ki ga predstavljamo, je namenjen hitremu sporo-

čanju napak preko SMS sporočil na mobilne telefone vzdrževalcev.

V



AVTOMATIKA38 29/2002

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO - Daljinski nadzor a pomočjo sistema ALPHA SMS

omogoča prilagoditev programske opreme uporabniku. Realna ura omogoča časovno
proženje dogodkov. Omogoča matematične in logične operacije, števce, časovne funk-
cije, števce obratovalnih ur, obdelavo zveznih signalov. Na velikem lokalnem prikazu
lahko prikazujemo vrednosti, preko enostavne tastature lahko vnašamo parametre.
Program lahko obsega do 200 blokov, lahko pa izdelamo tudi uporabniške funkcijske
bloke, ki so zgrajeni iz nabora osnovnih blokov.

Na krmilnik priklopimo breznapetostne kontakte, tipala in števce, katerih meritev
želimo nadzirati. Na razširitveno podnožje krmilnika je priklopljen GSM modul, ki
preko RS232 komunicira z zunanjim GSM modemom.

V osnovi je program v krmilniku napisan tako, da ob preseženem alarmnem pragu
enega od tipal ali števca, pošlje SMS sporočilo na eno ali več (največ tri) GSM telefon-
skih številk. Na dodatno zahtevo stranke, pa je možno tudi stalno periodično pošilja-
nje željenih sporočil, kot so npr. vrednosti meritev, stanje posameznih naprav, itd.
SMS sporočila so glede na specifiko objekta oz. naprave, katero želimo nadzirati, defi-
nirana vnaprej. Sestavljena so tako, da v nekaj besedah nedvoumno opišejo nastalo
alarmno stanje. V primeru prekoračitve določenih analognih vrednosti se poleg tek-
stovnega obvestila pošlje tudi vrednost analogne meritve. Nekaj primerov možnih
SMS sporočil:

temperatura ogrevne vode je previsoka: vrednost meritve,
tlak v sistemu je previsok: vrednost meritve,
vlaga v prostoru je previsoka: vrednost meritve,
hladilni agregat je v napaki,
izpad obtočne črpalke,
itd.

Slika 2 - Primer električne vezave signalov

Slika 3 - Različne možnosti izvedbe nadzornega sistema
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Osnovni sistem za pošiljanje SMS sporočil na GSM telefone lahko nadgradimo tudi z
nadzornim sistemom. Slika 3 prikazuje različne komunikacijske možnosti zgradbe
nadzornega sistema, med katere spadajo:

uporaba namenskega komunikacijskega protokola,
klasična modemska komunikacija preko stacionarne telefonske zveze,
komunikacija preko GSM telefonskega omrežja.

Krmilnik preko GSM modema komunicira z nadzornim računalnikom. Program za
programiranje AL-PCS/WIN-E s katerim lahko izdelamo enostavne grafične prikaze z
animiranjem spremenljivk, postane lahko tudi nadzorni sistem. Uporabnik lahko pre-
naša uporabniške programe v in iz krmilnika, prikazuje vrednosti števcev, spremen-
ljivk in spreminja parametre.

Uporaba

ALPHA SMS je namenjena vsem podjetjem, ki upravljajo več dislociranih naprav, kot
so npr. kotlovnice, hladilni agregati, klimatske postaje, toplotne postaje, črpališča, itd. 

Sistem uporabniku omogoča:
krajši odzivni čas na motnje,
nižje stroške obratovanja,
večjo zanesljivost obratovanja naprav,
višjo kvaliteto storitve. A

POZOR! Vsebine CD HYDRA najdete tudi na http://www.elektronika-fd.com!
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Izvajanje virtual-
nih instrumentov
(VI-jev) oz. prog-
ramov izdelanih z
LabVIEW-jem je
po hitrosti ekviva-
lentno izvajanju
klasičnih C/C++
programov. Z Lab-
VIEW-jem lahko
kreiramo samosto-
jne aplikacije (EXE) ter DLL knjižnice.

VI se sestoji iz dveh oken: uporabniškega
okna (grafični uporabniški vmesnik
našega virtualnega instrumenta) in dia-
gramskega okna. Uporabniški vmesnik
izdelamo z vstavljanjem najrazličnejših

Avtorica:  Andreja Dular, univ. dipl. ing., National Instruments d.o.o.

LabVIEW - sistem za
virtualno instrumentacijo

odjetje National Instruments je pričelo utirati pot virtualni instrumen-

taciji s predstavitvijo LabVIEW-ja v letu 1986. Virtualna instrumenta-

cija omogoča uporabniku razvoj lastnih rešitev z uporabo razvojne

programske opreme, računalnika in raznolike merilne strojne opreme. Z

LabVIEW-jem lahko načrtujemo celovite merilne sisteme in sisteme za avto-

matizacijo s standardnimi računalniškimi tehnologijami in s cenovno spre-

jemljivo strojno opremo. Ponuja fleksibilnost zmogljivega programskega

jezika brez kompleksnosti tradicionalnih razvojnih okolij. Prinaša obširne

zmožnosti zajemanja, analize in predstavitve podatkov v enem okolju, tako

da lahko brez težav razvijamo celotne rešitve na željeni platformi. LabVIEW

je okolje, načrtovano posebej za potrebe merilnih in kontrolnih aplikacij ter

za potrebe aplikacij avtomatizacije. Namenjeno je inženirjem, strokovnja-

kom, tehnikom in raziskovalcem, ki želijo hitro razviti testne, merilne ali

kontrolne sisteme, brez pisanja vrstic programske kode.

P

kontrol in prikazovalnikov, preko katerih
nato krmilimo program in spremljamo
rezultate. Program se definira v diagram-
skem oknu, kjer z dodajanjem funkcij in
povezovanjem elementov, ki se nahajajo
v diagramu, določimo potek izvajanja
programa. 
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Vsak VI se lahko ponovno uporabi na viš-
jih nivojih, kar bistveno poenostavi izde-
lavo programov in omogoča ponovno
uporabo že izdelanih programov. Izva-
janje programa, izdelanega v LabVIEW,
določa pretok podatkov, čemur pravimo
"Dataflow" način izvajanja programske
kode. Ko funkcija v diagramu sprejme
vse zahtevane vhodne podatke, se izvede
in pošlje rezultate na svoje izhode in od
tam naprej do ostalih povezanih elemen-
tov diagrama. 

S kombiniranjem LabVIEW virtualnih
instrumentov in National Instruments
DAQ vmesnikov za zajemanje lahko dobi-
mo zmogljive in natančne merilne siste-
me, ki jih enostavno in hitro prilagajamo
trenutnih potrebam. Povezovanje in ko-
municiranje z GPIB, serijskimi, PXI,
Ethernet in VXI instrumenti je z Lab-
VIEW-jem in z vgrajenimi I/O knjižnica-
mi za instrumente enostavno. Brez ali z
zelo malo dodatnega programiranja lah-
ko komuniciramo z več kot 1000 instru-
menti, več kot 100 proizvajalcev. 

Poleg razvojnega okolja LabVIEW, ponuja
National Instruments tudi dodatna Lab-
VIEW orodja, ki razširijo izbor osnovnih
funkcij in uporabniku omogočijo eno-
stavno izgradnjo specifičnih sistemov. V
primeru, da želimo rezultate poslati kole-
gom ali jih samo shraniti v obliki Micro-
soft Word ali Excel dokumentov, lahko to
storimo s pomočjo LabVIEW Report Ge-
neration Toolkit-a for Microsoft Office.

Če zajemamo velike količine podatkov,
jih lahko s pomočjo DIAdem orodja po
opravljenem zajemu interaktivno analizi-
ramo in kreiramo poročilo. Diadem 8.1
je tesno povezan z LabVIEW-jem, tako da
podatke enostavno prenašamo iz Lab-
VIEW aplikacije v DIAdem in samo izva-
janje DIAdem-a krmilimo znotraj Lab-
VIEW okolja.

National Instruments LabVIEW, Lab-
VIEW Real-Time modul in RT serija stroj-
ne opreme omogočajo deterministično
kontrolo v realnem času. LabVIEW apli-
kacijo razvijemo v poznanem Windows
okolju in jo potem naložimo na neodvis-
no strojno opremo, na kateri se nahaja
real-time operacijski sistem.

LabVIEW DSC (Datalogging and Super-

visory Control) modul je idealno orodje
za porazdeljene aplikacije in aplikacije z
velikim številom kanalov. Vsebuje orodja
za upravljanje podatkov, enostavno I/O
konfiguracijo za veliko število kanalov,
avtomatično shranjevanje podatkov, up-
ravljanje z alarmi in dogodki, OPC povez-
ljivost in še več. 

Z LabVIEW-jem se lahko povezujemo z
drugimi aplikacijami in izmenjujemo
podatke preko ActiveX, spleta (web),
DLL-ov, skupnih knjižnic, SQL, TCP/IP,
XML, OPC, brezžičnih povezav in ostalih
načinov. Z najnovejšo verzijo LabVIEW
6.1 lahko uporabnik preko Netscape
Navigatorja ali Microsoft Internet Explo-
rerja odpre povezavo do LabVIEW apli-
kacije in izvaja nad njo kontrolo ter
spremlja podatke, ki se generirajo med
izvajanjem. Upravljanje in spremljanje
aplikacije preko spleta ne zahteva nobe-
nega dodatnega programiranja, vse kar je
potrebno je, da to zmožnost omogočimo.

LabVIEW se trenutno prodaja v različi-
cah za Windows 2000/XP/NT/Me/9x,
Mac OS, Linux in Sun/Solaris. LabVIEW
aplikacije lahko prenašamo med vsemi
temi platformami brez dodatnih modifi-
kacij. 

Več informacij o programu LabVIEW in
podjetju National Instruments je na voljo
na spletnih straneh www.ni.com ali na
predstavništvu National Instruments
d.o.o., Kosovelova 15, Celje, tel.: 03 425
42 00. A
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Avtor: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D AS

Centralno nadzorni sistem
PROTOOL/PRO V6.0

izualizacija in nadzor na osnovi PC povečuje
učinkovitost strojne opreme in širi uporabna
področja rešitve. Nova verzija 6 programske-

ga orodja SIMATIC ProTool/Pro, izdelek Siemens
Automation and Drives (A&D), podpira, poleg pro-
gramiranja posluževalnih panelov, tudi centralno
nadzorne sisteme zasnovane na osnovi osebnih in
industrijskih računalnikov. S tem so bistveno krajši
časi projektiranja in zagona. Obvladovanje posluže-
valnih panelov in centralno nadzornih sistemov se
skrči na eno programsko okolje. V zadnji verziji so
dodane nove funkcije in komunikacijske povezave.

V

Konfiguracijsko orodje ProTool/Pro V6

vsebuje mnoge nove funkcije. Na primer,
lažje povezovanje s Step7 omogoča do-
datni urejevalnik spremenljivk. Novi ure-
jevalnik v ProTool/Pro omogoča pregled
imen spremenljivk iz Step7 v celoti vklju-
čno s posebnimi znaki. Referenciranje se
ohranja tudi po preklopu različnih nači-
nov povezovanja ProTool in Step7. 

Step7 Manager
Prevajanje vizualizacijskih projektov se-
daj omogoča neposredno Step7 Mana-

ger. Zahvaljujoč novi uvoz/izvoz funkciji
lahko uporabniki prenašajo besedila ce-
lotnega projekta, označenega dela ali po-
sameznega objekta. Preklop med posa-
meznimi ločljivostmi zaslona je enosta-
ven in učinkovit. Na primer, načrtovalec
lahko samo z nekaj pritiski miške spre-
meni ločljivost slike in pretvori vse prika-
zane elemente v novo obliko. Pri tej ope-
raciji se ohranjajo vse povezave in funkci-
je elementov. Nova "Replace" funkcija
omogoča vnašanje popravljenih projek-
tnih komponent, pri čemer lahko upo-
rabnik prenovi stari projekt v samo nekaj
sekundah.

ProTool/Pro Simulator
Simulacija je dodatna sposobnost opisa-
nega orodja. Če pri načrtovanju projekta
še ni na voljo krmilnik, uporabnik lahko
preizkusi projekt na Windows podprtem
krmilniku z uporabo ProTool/Pro Simu-
latorja. Sprednja stran krmilnika je prika-
zana na zaslonu računalnika, kjer teče
konfiguracijsko orodje ProTool. Odziv
funkcijskih tipk se preverja s klikanjem

miške. ProTool/Pro Simulator lahko si-
mulira tudi potek spremenljivk po vna-
prej definiranih funkcijah. Če želite pre-
izkusiti projekt s pravim programom
krmilnika, tega lahko preizkusite s SIMA-
TIC S7-PLCSIM inženirskim orodjem.
Nalaganje konfiguracije preko Profibus
ali Ethernet omrežja bistveno zmanjša ča-
se in stroške zagona ter servisiranja. 

Izboljšane so tudi "runtime" funkcije Pro-
Tool/Pro centralno nadzornega sistema.
Poleg običajnih ločljivosti slik 640x480
(VGA), 800x600 (SVGA), 1024x768
(XGA) sta sedaj na voljo tudi resoluciji
1280x1024 (SXGA) in 1600x1200. Do-
datno programsko orodje obvladuje pet
jezikov obenem. V načrtovalni fazi je mo-
goče predvideti tudi do 32 različnih jezi-
kov. Tako lahko en projekt vsebuje več je-
zikovnih variant odvisno od izvozne us-
merjenosti proizvajalca. Zmogljivi grafič-
ni prikazi vrednosti ponujajo navedbo
izbrane vrednosti na krivulji v dodatni
preglednici. Omogočeno je tudi arhivira-
nje krivulj.

Upravljanje z recepti
Učinkovitejše je upravljanje z recepti. Po-
datkovna polja strukturirajo recepte in
omogočajo lažji in hitrejši izpis vredno-
sti. Sistem beleženja podatkov je razšir-
jen z možnostjo navedbe mesta dogodka
in časa do milisekunde natančno. To za-
gotavlja, da so signali obravnavani v pra-
vilnem časovnem zaporedju, ter da ope-
rater razporeja signale po tehnoloških
enotah nadzorovanega procesa. Poleg
beleženja procesnih podatkov in signal-

ov je sedaj možen prikaz določenega de-
la arhiva; fiksno ali dinamično preko sp-
remenljivke.

Gonilniki
Novi komunikacijski gonilniki razširjajo
uporabnost orodja ProTool na krmilnike
različnih proizvajalcev. Poleg že obstoje-
čih povezav so dodane: novi gonilnik za
MPI/12 Mbaud, CP342-5/Mux, ProfiNet,
Sinumeric (opcijsko), Simotion, Allen
Bradley DH485 (WinNT/2000), GE Fa-
nuc, Omron Sysmac in Mitsubishi Proto-
col 4.

Povzetek:
Centralno nadzorni sistem Simatic Pro-
Tool/Pro deluje na Windows 98 SE, ME,
NT in 2000. Orodje je sestavljeno iz kon-
figuracijskega orodja ProTool/Pro CS
(Configuration System) in aplikacijskega
dela ProTool/Pro RT (Runtime) za PC.
Uporabniku omogoča izdelavo aplikacij
za posluževalne panoje SIMATIC vključ-
no z operaterskimi paneli, panelnimi PC-
ji, na dotik občutljivimi paneli in multi-
funkcijskimi paneli. 

"Runtime" programsko orodje v rešitvah
od 128 do 2048 signali ("tag"-i) je na vo-
ljo za standardne osebne in industrijske
računalnike. 

Na voljo so tudi cenovno ugodni pake-
ti: SIMATIC industrijski računalnik

skupaj z orodjem ProTool/Pro.

Obiščite nas na spletni strani:   http://

www.siemens.com/protoolpro. A
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Uspešno zajemanje realnih podatkov iz proizvod-
nje je večnivojski problem. Začenja se pri tipalih in
drugi opremi za pridobivanje podatkov, na katero
je priključena procesna računalniška oprema (pro-
gramabilni logični krmilniki - PLC). Tej sledi raču-
nalniška oprema za nadzor in vodenje (SCADA),
vse skupaj pa zaokrožajo poročila ali celo komplek-
sen proizvodni informacijski sistem, ki temelji na
relacijski podatkovni bazi (RDB) in vsebuje po svo-
ji naravi precej lastnosti poslovnega informacijske-
ga sistema.
Pot od zajemanja podatkov do njihove končne ob-
delave in prikaza je dolga, praktične rešitve pa so
lahko zelo različne. Ustreznost uporabljenega pri-

Avtor: dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Ljubljana

Sodobni pristop k zajemanju in analizi
podatkov za potrebe proizvodne informatike

ajem podatkov - realnih meritev - predstavlja osnovo za vzpostavitev proizvodnega informacijske-
ga sistema. Znano je, da proizvodni informacijski sistem težko uporabnikom nudi zadovoljive infor-
macije, če ne temelji na realnih podatkih iz procesa. Spremljanje učinkovitosti proizvodnega proce-

sa je na primer zelo težko izvajati, če ni urejen zajem realnih podatkov, če podatki niso ustrezno obdela-
ni oziroma korelirani z drugimi informacijami iz proizvodnje in če dostop do obdelanih podatkov ni dovolj
poenostavljen. 

Z

stopa običajno ni opazna takoj; še najbolj se pokaže
takrat, ko se pojavi želja v proizvodni informacijski
sistem vključiti nove meritve in dodatne analize
oziroma opraviti kakšno drugo spremembo.

V nadaljevanju predstavljamo nov pristop za zaje-
manje in analizo podatkov za proizvodno informa-
tiko, ki temelji na uvedbi specifičnega procesnega
podatkovnega skladišča - procesnega historiana.
Nov pristop primerjamo s trenutno najpogosteje
uporabljanimi koncepti, ob tem pa analiziramo kri-
tične korake pri zajemanju in analizi podatkov ter
podajamo primere praktične uporabe konkretnih
programskih rešitev.

TEHNIČNO OZADJE KLASIČNIH PRISTO-
POV PRI ZAJEMANJU IN ANALIZI PODA-
TKOV
V večini klasičnih pristopov pri zajemanju poda-
tkov za potrebe proizvodne informatike so merilne
naprave in tipala običajno priključene na krmilni-
ške sisteme (PLC-je), ki prek svojih vhodnih kartic
periodično tipajo velikosti analognih meritev in
štejejo impulze, ki jih pošiljajo digitalni dajalniki.
Krmilniški sistemi so nato priključeni na SCADA
sistem, ki od krmilnikov periodično zajema poda-
tke o meritvah. SCADA (Supervisory Control And

Data Aquisition) je namenska programska opre-
ma, ki se izvaja na PC računalniku in opravlja števil-
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ne funkcije vodenja in nadzora:
zajem podatkov s krmilniških sistemov v real-
nem času,
vizualizacija procesnih podatkov v grafični obli-
ki (vmesnik človek - stroj),
možnost spreminjanja parametrov procesa -
vmesnik za poseg v proces,
posluževanje in obdelava alarmov,
arhiviranje procesnih podatkov.

Ko govorimo o arhiviranju podatkov, ki ga izvaja
značilen SCADA sistem, je treba poudariti, da gre
običajno za razmeroma preproste sisteme, katerih
osnoven namen je možnost, da SCADA v svojem
okolju prikaže gibanje neke meritve v določenem
časovnem obdobju. Običajno gre za datotečni
sistem shranjevanja podatkov, kar pomeni, da se
arhivi ne obnašajo kot podatkovna baza, ki bi omo-
gočala opravljanje kakršnekoli analize. Na primer,
če v takšen arhiv shranjujemo stanje števca proizve-
denih količin in oznako proizvoda, sistem sam po
sebi ne zna podati količino proizvoda za izbrano
oznako. To je mogoče izvesti posredno, z veliko
obdelave zunaj sistema in aplikativne podpore ter z
nepotrebnim prenosom velikega števila podatkov.
Ena od posledic takšne neoptimalne arhitekture je
tudi to, da je število signalov, ki jih sistem lahko
arhivira, omejeno, da so arhivi zelo veliki, dostop
do podatkov pa je razmeroma počasen.
Koncept sodobnih splošno-namenskih SCADA sis-
temov, kot jih poznamo danes, se je razvil v osem-
desetih letih vzporedno z razvojem PC računalnika.

Ta koncept je predvideval, da je krmilje (PLC) za-
dolženo za neposreden priklop na tipala in izvršil-
ne člene ter za izvajanje algoritmov regulacije in vo-
denja. SCADA (PC) pa po drugi strani operaterjem
nudi možnost vpogleda v proces v realnem času v
grafični obliki in mu iz znanega okolja (PC s tipkov-
nico in miško) omogoča obvladovanje procesnih
parametrov ter pregledovanje procesnih arhivov.
Tak koncept je danes široko uveljavljen in kar 90 %
sistemov nadzora in vodenja, ki jih srečujemo v
industriji, sloni na njem. Pri tem niso izjema podsi-
stemi za zajem podatkov za potrebe proizvodne
informatike - koncept krmilniškega sistema (PLC)
in SCADA programske opreme je tudi tu najpogo-
stejša rešitev za zajemanje podatkov. Ob tem velja
omeniti, da del zahtev vodenja in nadzora proces-
nih in energetskih sistemov - vpogled v stanje meri-
tev v realnem času in beleženje gibanj - opravlja
SCADA že sama po sebi s svojimi vgrajenimi funkci-
jami. Drugi del zahtev vodenja in nadzora proces-
nih in energetskih sistemov je običajno udejanjen s
kompleksnimi proizvodnimi poročili ali pa kar z
izgradnjo proizvodnega informacijskega sistema, ki
temelji na relacijski podatkovni bazi (slika 1). V
enem in drugem primeru predstavlja SCADA izvor
podatkov. Težava pri tem je, da SCADA sistem vklju-
čuje meritve (trenutne vrednosti in arhive teh vred-
nosti), sistem za pripravo poročil in informacijski
sistem pa potrebujeta že obdelane informacije.
Izkaže se, da obstaja razhajanje med SCADA siste-
mom in "višjim" sistemom za pripravo poročil ozi-
roma informacijskim sistemom na treh področjih:
a) Vsebinski oziroma funkcionalni vidik:
Vsebina, ki jo pokriva SCADA sistem, je trenutno
stanje vseh meritev v sistemu, poročilni oziroma
informacijski sistem pa zahtevata vsebino, kot je na
primer poraba energenta za stroškovno mesto za
dano obdobje ali celo na enoto proizvoda.
b) Časovni nivoji:
Podatki v SCADA sistemu se spreminjajo na sekun-
dnem nivoju (periodično tipanje meritev), v poro-
čilnem oziroma proizvodnem informacijskem siste-
mu pa se nekatere informacije spreminjajo na
dnevnem ali celo mesečnem nivoju.
c) Narava podatkov:
Podatki v SCADA sistemu so tipičen časovni niz,
kjer ima vsak podatek svojo časovno značko. Edina
povezava med podatki je čas. V informacijskih siste-
mih, kjer kot osnova nastopa relacijska podatkovna
baza, so osnovna povezava med podatki relacije (na
primer relacija med porabo, časovnim obdobjem in
stroškovnim mestom).
Da bi klasičen koncept zajema podatkov lahko delo-
val v praksi, je treba obdelati podatke v SCADA
sistemu - surovi niso primerni za uporabo ne v
poročilnem sistemu ne v proizvodnem informacij-
skem sistemu. Čeprav je to v praksi (razmeroma
uspešno) izvedeno v številnih primerih, ugotavlja-
mo, da SCADA sistem po svoji naravi ni izrazito pri-
meren za takšno obdelavo podatkov. To trditev

lahko podkrepimo s primerom, ki se osredotoča na
energetski del proizvodnega informacijskega siste-
ma in je opisan v naslednjem odstavku.
Eden od osnovnih podatkov v informacijskem siste-
mu za podporo vodstvu so porabe energije za dolo-
čeno obdobje po stroškovnih mestih. Pred uvedbo
odprtega trga z električno energijo je bilo značilno
spremljano obdobje ena izmena. Ugotavljanje vsote
porabe po izmenah (običajno 8-urno obdobje) je
opravljal kar SCADA sistem, ali celo krmilniški
sistem. Ko je prišlo do spremenjenih razmer zaradi
odprtja trga z električno energijo, so uporabnike
začela zanimati veliko krajša časovna obdobja. Če-
prav gre za majhno spremembo, je le-ta narekovala
poseg v vse nivoje sistema (krmilnik, SCADA, RDB),
kar je drago, zamudno, obenem pa prinaša spre-
membe v sicer že preizkušene komponente siste-
ma. Takemu zapletu bi se lahko izognili, če bi infor-
macijski sistem (relacijska podatkovna baza) beležil
vse meritve. To je teoretično sicer mogoče, vendar
količina podatkov, hitrost zajema in časovne značke
predstavljajo velike praktične ovire, tako da takšen
pristop v praksi ni uporaben. 
Dodaten moment, ki predstavlja potencialno teža-
vo pri klasični zasnovi zajema podatkov, so inteli-
gentne merilne naprave, ki podatke same prenaša-
jo v PC okolje. Čeprav je te podatke možno uvoziti
v SCADA sistem, to običajno ni enostavno in po
nepotrebnem obremenjuje sistem v celoti.

ALTERNATIVNI PRISTOP
Očitno je, da je izvor težav vrzel med SCADA siste-
mom (ki vsebuje vrednosti trenutnih meritev v

realnem času) in informacijskim sistemom (ki ope-

rira z obdelanimi podatki). Rešitev izhaja iz siste-
mov, ki so jih v 80-ih in 90-ih letih razvili predvsem
za potrebe naftne industrije, kjer se pojavljajo veli-
ke količine procesnih podatkov in meritev, ki
zahtevajo ustrezna orodja za njihovo shranjevanje
in analizo. V tej povezavi so se pojavili t.i. procesni

historiani - namenske procesne podatkovne baze
- katerih osnovna funkcija je učinkovito arhiviranje

Slika1 - Klasični koncept zajema podatkov
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procesnih podatkov. Procesni historian je v hierar-
hiji pretoka podatkov umeščen med SCADA sistem

in poročilni sistem oziroma relacijsko podatkovno
bazo (slika 2). Za razliko od komponent za arhivira-
nje, ki tečejo znotraj samih SCADA sistemov, ki jim
lahko rečemo kar historiani "mali h", imajo ti histo-
riani "veliki H" kar nekaj prednosti:

središčno orientiran arhiv procesnih podatkov,
velika hitrost/zmogljivost arhiviranja,
možnost zajema različnih tipov podatkov,
indeksirano poizvedovanje po podatkih, kar je
osnova za učinkovito analizo podatkov, generi-
ranje poročil in generiranje informacij, ki jih
potrebuje informacijski sistem.

Če zadnjo alinejo ilustriramo s praktičnim prime-
rom zajema ene meritve, lahko ugotovimo, da pro-
cesni historian zlahka arhivira meritve s pogostim
zajemanjem, iz množice zajetih meritev zlahka
izlušči meritve za neko obdobje, naredi na tej pod-
množici obdelavo (na primer izračuna porabljeno
energijo v nekem obdobju kot razliko med stanjem
števca ob koncu obdobja in stanjem števca na začet-
ku obdobja, deljeno s časom) in rezultat obdelave
vrne informacijskemu sistemu, ki je izvedel poizve-
dovanje po podatkih. Pomembno je, da ta obdelava
poteka zelo hitro in da procesni historian informa-
cijskemu sistemu vrne en sam podatek - rezultat
obdelave.
Naj podrobneje ponazorim problematiko, opisano
v zaključku prejšnjega poglavja v luči uporabe pro-
cesnega historiana. Ker procesni historian arhivira
vse meritve, obenem pa je sposoben informacijske-
mu sistemu posredovati že obdelano informacijo
za poljubno obdobje, se na nobenem od nižjih
nivojev (krmilniški sistem, SCADA in procesni
historian) pri spremembi opazovanega časovnega
obdobja ne spremeni nič, saj je obdobje običajen
parameter, ki ga procesnemu historianu v okvirju
poizvedovanja posreduje informacijski sistem.

Prednosti glede
časa izvedbe,
cene in robust-
nosti rešitve so
očitne. Dodatna
prednost proce-
snega historia-
na se kaže v pri-
merih, ko obsta-
ja zahteva po
kompleksnejših
korelacijah med
podatki oziro-
ma, ko del poda-
tkov prihaja v
relacijsko poda-
tkovno bazo iz
drugih virov. 
Takšen primer

je na primer izračun porabljene energije na enoto
proizvoda. 

PROCESNI HISTORIAN INTELLUTION
IHISTORIAN
Ameriški proizvajalec SCADA programske opreme
Intellution je pred kratkim predstavil procesni
historian iHistorian, ki združuje lastnosti historia-
nov tipa veliki H in historianov tipa mali h ter tako
na področje zajemanja in analize procesnih poda-
tkov prinaša nekaj bistvenih lastnosti, ki so bile v
preteklosti na voljo samo v posebnih (zelo velikih
in dragih) sistemih. 
iHistorian predstavlja sistem za arhiviranje in ana-
lizo procesnih podatkov, ki ga sestavljajo štiri os-
novne komponente:

arhiv procesnih podatkov,
zbiralci, ki zajemajo procesne podatke,
komponenta za administriranje sistema,
odjemalci in tehnologije, s pomočjo katerih je
mogoča analiza arhiviranih podatkov, oziroma
poizvedovanje po njih neposredno iz informa-
cijskih sistemov. 

Arhitektura iHistoriana je zelo skalabilna, kar po-
meni, da lahko vse štiri komponente tečejo na
enem računalniku, lahko pa so razmeščene po mre-
ži. Arhitekturo sistema prikazuje slika 3.

Slika 3 - Arhitektura iHistorian-a

Podatkovna baza (Arhiv)
Jedro iHistorian-a predstavlja njegova podatkovna
baza, ki je optimirana za zelo hitro in učinkovito
zajemanje podatkov ter poizvedovanje po njih.
Lahko rečemo, da gre za posebno hitro in enostav-
no relacijsko bazo, v kateri določa odnos med poda-
tki čas. Posebna lastnost te baze, skladno z lastnost-
mi pravih relacijskih baz, so mehanizmi poizvedo-
vanja po podatkih. Interna podatkovna struktura
omogoča ne samo dostop do zahtevanih podatkov,
ampak tudi interno obdelavo podatkov. 
V poizvedovanje je tako mogoče vključiti zahtevek
po obdelavi, pri tem pa baza vrne končen rezultat
obdelave. V primerjavi z pravimi relacijskimi baza-
mi so te obdelave bolj preproste in optimirane prav
za procesne podatke. Pomembno je omeniti tudi
dejstvo, da je možno dostopati do podatkovne baze
iHistoriana neposredno, prek API funkcij ali prek
vmesnika OLE DB, kar odjemalcem daje vtis, da
imajo opravka s tabelo prave relacijske baze. Za
gradnjo celovitih proizvodnih informacijskih siste-
mov ima ta lastnost veliko težo.

Zbiralci
Zbiranje podatkov poteka prek zbiralcev (Collec-

tors). Osnovna značilnost zbiralcev je, da so nalože-
ni na računalniku, kjer je obenem tudi vir podat-
kov. Zbiralec zbira podatke in jih posreduje v Arhiv.
iHistorian omogoča neposreden dostop do zbiral-
ca in sprotno (on-line) konfiguriranje. V primeru
prekinitve povezave med zbiralcem in arhivom -
strežnikom (na primer, če se prekine LAN povezava
ali če pade strežnik), zbiralec lokalno shranjuje po-
datke in jih ob ponovni vzpostavitvi povezave pos-
reduje strežniku. Ta lastnost je za potrebe proizvod-
ne informatike zelo pomembna, saj je zagotovljeno,
da ne prihaja do izgube podatkov. 
Vsak zbiralec v vsakem trenutku omogoča vpogled
v statistične podatke o delovanju zbiralcev, težave,
ki so nastopile pri delovanju, količino podatkov, ki
se zajemajo idr. Odvisno od tipa zbiralca in vrste
podatkov sta na voljo dva tipa zbiranja podatkov.
Prvi je "Polling" način, ki omogoča ciklični zajem
podatkov s hitrostjo 100 ms. Drugi način je dogod-
kovni način zajema podatkov. V tem primeru se
shranjujejo podatki v arhiv s časovnimi značkami,
ki jih je posredoval izvor podatkov.
iHistorian lahko zbira podatke iz različnih podat-
kovnih virov. Na voljo so štirje tipi zbiralcev: zbira-
lec OPC, iFIX/FIX, CSV/XML in simulacijski zbi-
ralec. Zbiralec OPC zajema podatke iz poljubnega
OPC strežnika. Velja omeniti, da je OPC standard
(OLE for Process Control) danes že zelo uveljavljen
standard na področju procesnega vodenja in ga
podpira večina proizvajalcev. Zbiralec iFix/FIX

zajema podatke neposredno iz Intellution-ovih
SCADA sistemov iFIX oziroma FIX. Zbiralec CSV/

XML zbira podatke, ki se nahajajo v tekstovnih
datotekah ali datotekah tipa XML. Simulacijski zbi-
ralec je na voljo za testne namene. Z naštetim nabo-
rom zbiralcev je zajeto veliko različnih podatkov-
nih virov. Ta lastnost je za sisteme zajema in analize
podatkov, ki služijo kot podpora proizvodni infor-
matiki, zelo pomembna, saj omogoča izrabo vseh
obstoječih virov podatkov. 

Administriranje sistema
Administriranje in konfiguriranje sistema poteka s
pomočjo administratorskega vmesnika. Na voljo je
WEB administratorski vmesnik, ki omogoča admi-
nistriranje iHistoriana prek Intraneta/Interneta s
pomočjo spletnega brskalnika. Druga možnost je
klasični administratorski vmesnik, ki omogoča ad-
ministriranje iHistoriana na računalniku, kjer se
nahaja strežnik iHistorian. S pomočjo admini-
stratorskega vmesnika lahko spremljamo ključne
parametre in delovanje iHistoriana, zaženemo ali
ustavimo Zbiralce ("Collectors"), pregledujemo spo-
ročila in alarme, ki jih je generiral strežnik iHistori-
an, upravljamo z arhivom (BackUp in Restore arhi-
va, odpiranje novih arhivov, konfiguracija arhiva,
...), konfiguriramo bloke, ki jih zajemamo iz proce-
sa ali izvajamo sprotne spremembe na strežniku.

Slika 2 - Koncept zajema meritev
z uporabo procesnega historiana
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infoAgent je WEB odjemalec za analizo in razpore-
janje procesnih podatkov, zbranih v iHistorianu in
arhiviranih v njem. Uporabljamo ga s pomočjo
spletnega brskalnika prek Intraneta/Interneta.
Uporabnik lahko tako prek spletnega brskalnika
pregleduje gibanja (trende) in spremlja meritve
glede na številko obdobja, stroškovno mesto, proiz-
vod ali kaj drugega.
Pomembno je poudariti, da pri vseh omenjenih
tehnologijah ne gre samo za dostop do podatkov,
ampak tudi za možnost proženja internih mehaniz-
mov za analizo, ki so že vgrajeni v iHistorian.
Zagotovljena je možnost poizvedovanja po surovih
podatkih, trenutnih podatkih, podatkih, filtriranih
po indeksu (na primer, iHistorian vrne vrednosti
meritev, ko je bila v veljavi visoka tarifa, ob tem pa
stanje signala tarife arhivira neodvisno) in po izra-
čunanih vrednostih (min., maks., povprečje, stan-
dardna deviacija, štetje, vsota). 

Dodatne lastnosti iHistoriana
iHistorian ima še nekaj pomembnih lastnosti:

Namenjen je za uporabo v majhnih in velikih
aplikacijah, saj je na voljo v velikostih od 100
točk pa do 100.000 točk na strežnik.
Je zelo učinkovit tako v majhnih kot velikih apli-
kacijah, saj zmore shranjevati in brati do 20.000
podatkov v sekundi.
Podpira sub-sekundni nivo zbiranja podatkov.
Vsi podatki, ki jih shranjuje iHistorian, so opre-
mljeni s časovno značko resolucije 1 ms.
Periodični zajem podatkov lahko poteka s peri-
odo 100 ms, podprto pa je tudi dogodkovno
gnano zbiranje podatkov, ki lahko dosega tudi
bistveno višje hitrosti zbiranja podatkov.
Arhitektura iHistoriana je zelo prilagodljiva. Vsi
našteti sestavni deli se lahko izvajajo na enem
samem računalniku, lahko pa so poljubno raz-
pršeni po mreži.
iHistorian podpira arhiviranje podatkov, ki so
navzven opremljeni s časovno značko (ločlji-
vost 1 ms).
iHistorian shranjuje podatke v izredno kompri-

Odjemalske tehnologije
Ena najpomembnejših lastnosti iHistoriana so raz-
lične tehnologije, prek katerih je možen dostop do
arhiviranih podatkov in njihova analiza. Na voljo je
več vrst orodij za pregled in analizo arhiviranih po-
datkov: 

SCADA sistem iFIX, 
Excel Add-In; makroji, ki se izvajajo in omogoča-
jo pregled ter analizo podatkov znotraj Excela,
InfoAgent, orodje za prikaz in analizo podatkov
neposredno iz spletnih brskalnikov,
OLE DB vmesnik, prek katerega je iz relacijskih
podatkovnih baz (ki so osnova za informacijske
sisteme) možen neposreden dostop do arhivi-
ranih podatkov, 
Namenske aplikacije, ki jih je mogoče zasnovati
z orodji kot so VB ali C++.

iFIX kot odjemalec je zelo zmogljivo grafično orod-
je za prikaz arhiviranih podatkov. Arhivirane poda-
tke je mogoče prikazovati v posebnih grafičnih
objektih, ali pa jih obdelovati znotraj VBA progra-
mov.
Excel Add-In omogoča preprosto izdelavo zelo ob-
sežnih in uporabnih poročil z orodjem Excel. Ob
nalaganju iHistoriana se v Excel doda meni "iHisto-

rian", ki omogoča dostop do surovih, filtriranih, iz-
računanih ali indeksiranih arhiviranih procesnih
podatkov. Ti se lahko dokončno obdelajo v okolju
Excel, ki omogoča razne preračune podatkov, pri-
kaz podatkov s skoraj neomejenim številom različ-
nih grafov ali uporabo raznih vgrajenih funkcij. 

mirani obliki. Za ta postopek so na voljo različ-
ni algoritmi komprimiranja.
iHistorian lahko shranjuje podatke različnih
tipov, tudi znakovne nize oziroma tekstovne
zapise.
Celoten sistem je možno preprosto konfigurira-
ti in vzdrževati. Administriranje sistema lahko
poteka prek Intraneta / Interneta.
Časovne značke iz različnih zbiralcev so sinhro-
nizirane z uro na strežniku.
Sistem podpira letno - zimski čas.
iHistorian je zelo robusten sistem, saj zbiralci
omogočajo shranjevanje in naknadno posredo-
vanje zbranih podatkov v primeru prekinjene
zveze med zbiralcem in strežnikom iHistoriana.

PRAKTIČNI PRIMERI UPORABE 

IHISTORIAN-a

Čeprav je na trgu razmeroma kratek čas, se je
iHistorian s stališča zajema in analize energetskih
podatkov že uveljavil v lepem številu podjetij: Krka,
Droga, IMP Livar, Termoelektrarna Šoštanj. Kot
arhiv za procesne podatke se je uveljavil še v več
drugih industrijskih in infrastrukturnih objektih. V
nadaljevanju sta prikazana dva praktična primera
uporabe iHistoriana, ki se razlikujeta predvsem po
kompleksnosti obdelave podatkov.

Poročilni sistem, razvit z iHistorian-om
(Krka)
V Krki je v razvit sistem nadzora nad proizvodnjo in
energetskim sklopi v novi tabletarni NOTOL.
iHistorian zajema 4000 podatkov iz energetskega
sistema in petnajstih proizvodnih SCADA postaj
preko iFix zbiralcev. Nad iHistorianom je zgrajen
sistem za prikaz arhiviranih podatkov (grafov) in
sistem poročil, ki vsebujejo obdelane podatke iz
iHistoriana. Sistem poročil temelji na orodju Excel
in komponenti Excel Add-In, ki omogoča neposre-
den dostop do arhiviranih podatkov in proženje
analiz nad arhiviranimi podatki. 

Slika 4 - Arhitektura proizvodnega informacijskega siste-
ma v Drogi
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Proizvodni informacijski sistem (Droga)
Podjetje Droga vpeljuje proizvodni informacijski
sistem, ki med drugim vsebuje celovit nadzor nad
delovanjem proizvodnih linij, obvladovanje načrto-
vanih in nenačrtovanih zastojev, spremljanje ključ-
nih proizvodnih informacij in kazalcev učinkovito-
sti, nadzor nad porabo energije, izvaja pa tudi kore-
lacijo med proizvodnimi podatki (proizvedenimi
količinami) in porabo energije. Gre za kompleksen
informacijski sistem, katerega namen je vodstvu
posredovati natančno sliko o dogajanju v proizvod-
nji v realnem času. Podatki se prikazujejo statično,
za izbrano obdobje v obliki poročil, in dinamično,
kot podatek, ki se nenehno spreminja. Tako želi
vodstvo podjetja pridobiti informacije za optimiza-
cijo proizvodnega procesa in porabe energije.
Osnovna arhitektura sistema je prikazana na sliki 4.
Jedro sistema predstavlja relacijska podatkovna
baza, ki podatke iz iHistorian-a črpa preko OLE DB
vmesnika. V relacijsko bazo se prenašajo že obdela-
ni podatki kot rezultat SQL poizvedovanj, ki se pro-
žijo kot produkti iz iHistoriana. 

ZAKLJUČEK - PREDNOSTI UPORABE
PROCESNIH HISTORIANOV
Uporaba procesnih historianov v sistemih za zaje-
manje in analizo podatkov za potrebe proizvodne
informatike:

Sistem je zgrajen logično. Vsak sestavni del
(PLC, SCADA, Historian, RDB) opravlja svojo
"pravo" funkcijo in je pri tem neodvisen. S

pomočjo procesnega historiana je zapolnjena
vrzel med sistemi za delo v realnem času (PLC,
SCADA) in relacijskimi podatkovnimi bazami
ter dodana funkcionalnost obdelave velike koli-
čine arhiviranih procesnih podatkov. Ta last-
nost pride do izraza še posebej v primerih, ko
se sistem gradi postopoma, ko se vanj postopno
vključujejo proizvodne naprave ali ko se na
sistemu izvajajo spremembe.
Dosežena je boljša funkcionalnost sistema v
celoti, kar se kaže skozi učinkovit zajem poda-
tkov, učinkovit prikaz podatkov in učinkovito
analizo podatkov.
Omogočen je neposreden zajem podatkov v
procesni historian iz različnih virov neodvisno
od SCADA sistema. S tem se je mogoče izogniti
nepotrebnem pisanju gonilnikov za SCADA
sistem in nepotrebnem dodatnemu obremenje-
vanju SCADA sistema.

Razpoložljivost konkretnih orodij (iHistorian), nji-
hova dostopnost (cena je sprejemljiva tudi za manj-
še sisteme) kaže na to, da je poročilne sisteme in
proizvodne informacijske sisteme smiselno graditi
na osnovi procesnih historianov. Praktični primeri,
kjer so rešitve že zasnovane tako, potrjujejo to trdi-
tev.

Prispevek je nastal na podlagi predavanja 18. in

19. aprila na 4. srečanju energetskih menedžerjev

Slovenije ter članka, objavljenega v zborniku

Dnevi energetikov.
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