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Še preden se dovolite matirati zaradi lukenj v vaši obrambni poziciji, se seznanite s

Siemens konceptom Safety Integrated - celovitim varnostnim sistemom: od tipala do

aktuatorja, od krmilja do pogona. Združevanje varovalne opreme s standardno opremo

industrijske avtomatizacije vodi k enostavnejšemu načrtovanju in zanesljivejšemu delo-

vanju. Pametna poteza za boljšo zaščito človeka, stroja in okolja.
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AVTOMATIKA 338/2003

Spoštovani bralci,

spet smo pred sejmi, pa si še nismo dobro
oddahnili od celjskega Formatoola in ljub-
ljanskega TeleINFOS-a  ;o)
Upam, da ste uživali v zasluženem dopustu
in si za razliko od nas "napolnili baterije".
Nekaj zadnjih mesecev smo pripravljali

veliko novosti. Glavna novost je seveda nova revija "Elektronika",
katere prva številka izide ravno na sejmu elektronike in se bo
ukvarjala z elektroniko na tehničnem nivoju, namenjena pa je
elektronikom po duši in poklicu, torej tako hardcore profesional-
cem kot domačim hobistom.
Mogoče smo malo bolj polni reklam v teh sejemskih številkah, a to
je že kar pričakovano. Upam, da boste našli dovolj zanimivega
gradiva tudi v tej številki. Dr. Holobar nadaljuje z zapisi o anali-
zi voda, tokrat ga zanima koncentracija kisika, Rittal pa pred-
stavlja novi CMC Top Concept, ki ga bodo posebno veseli profe-
sionalci, ki projektirajo zahtevne strežniške sisteme, varnostne
sisteme v energetiki pa tudi cestni, železniški in drugi avtomati-
zaciji. Upaorablja se namreč povsod tam, kjer je potrebno elek-
troniko zaščititi pred neugodnimi vplivi okolja, pa tudi pred raz-
dralno dejavnostjo ljudi!
Sicer pa, upam da se vidimo na  sejmu Sodobna elektronika tudi
letos. Vabljeni na naš razstavni prostor, kjer boste lahko dobili
tudi brezplačno prvo številko nove "Elektronike".
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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.., Stegne 11, Lj., 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: 01/513 81 00.

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..
Stegne 11, Ljubljana, Tel. 01/513 81 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

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

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 proce-
sov • 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)

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
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EXPRESS NOVICE - Vabila in objave

Vabimo nove sodelavce

inženir v prodaji
za trženje projektov avtomatizacije v industriji
produktni inženir
za tehnično podporo prodajnih programov
razvojni inženir
za razvoj aplikacij na PLC krmilnikihin SCADA sistemih
inženir projektant
za načrtovanje in vodenje projektov avtomatizacije v industriji

Tehna d.o.o., Cesta v mestni Log 88 A, 1000 Ljubljana
Tel. : (01 ) 280 17 50   Fax: (01) 280 17 60
E pošta: rockwell@tehna.si

Vljudno vas vabimo na

Dan odprtih vrat

V torek, 7. oktobra 2003 med 8. in 16. uro

V hotelu LEV, Vošnjakova ulica 1, LJUBLJANA

(dvorana Karniola)

Obiščite nas na dnevu odprtih vrat in predstavili vam bomo najno-
vejši CompactVision sistem za računalniški vid, Compact Vision
module, PXI merilni sistem, LabVIEW Real-time sistem, LabVIEW
PDA sistem, programsko opremo za  zajem in analizo podatkov:
LabVIEW 7 Express, VI Logger, DIAdem itd. 
Naši strokovnjaki za merjenja in avtomatizacijo vam bodo na voljo
med 8. in 16. uro za pomoč pri konfiguraciji vašega sistema, da odgo-
vorijo na vaša tehnična vprašanja in da vam prikažejo delovanje pro-
gramske in strojne opreme National Instruments. 

Veselimo se srečanja z vami!

Več informacij vam je na voljo pri National Instruments, Kosovelova
15, Celje, Tel.: 03 4254200, Fax.: 03 4254212 in e-mail: ni.slove-

nia@ni.com.
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EXPRESS NOVICE

Nov model tis-
kalnika etiket
Informacije: EMA d.o.o., Celje
Podjetje Ema predstavlja
nov model tiskalnika eti-
ket podjetja Toshiba TEC z
nazivom B-SX4, ki prina-
ša veliko izboljšav. Meha-
nizem z glavo tiskalnika
je sedaj možno dvigniti
pod kotom 45°, kar omo-
goči lažjo menjavo termo
transfer folije in potrošne-
ga materiala ter bolj eno-
stavno čiščenje termo tra-
nsfer glave. Uporabnik
lahko sedaj sam in brez
orodja zamenja valjčke in
podobne elemente. 

Izboljšan je tudi mehanizem
poteka termo transfer folije.
Tiskalnik ima dva motorčka, ki
sinhronizirano skrbita za pravil-
no odvijanje in zategovanje
folije pri samem tisku ter prepre-
čujeta njeno gubanje. Izboljšan
je princip varčevanja folije.

Tiskanje etiket je sedaj veliko
hitrejše - tudi z vključenim varče-
valcem folije. Krajši je odzivni
čas tiskalnika (to je čas prenosa
podatkov do začetka tiskanja
prve etikete) in tudi hitrejši izpis
petih oz. desetih etiket v primer-
javi s konkurenco. 

Vse novosti pri tehnologiji tiska
so podaljšale življensko dobo
termo transfer glave tiskalnika s
50 km na več kot 100 km, kar
občutno zniža stroške servisira-
nja in obratovanja. Več infor-
macij na www.ema.si.

CeBIT Broadcast, Cable & Satellite Eurasia 2003
23-26 oktobra 2003 v CNR Expo Centru v Istanbulu v Turčiji

Turčija se ponaša z drugo najvišjo stopnjo gospodarske rasti v svetu. S svojimi
7.9% je v letu zaostajala le za Kitajsko (8.1%). Turčija je zanimiva za tuja vla-
ganja ker je poenostavila potek postopkov v zvezi z ustanovitvijo in vodenjem
podjetij in pričakuje vse večji pritok kapitala. Tako je za dovoljenje sedaj potreb-
na privolitev le ene namesto prejšnjih 19-tih ustanov, postopek za registracijo
podjetja pa je mogoče izpeljati v 24 urah. Poleg tega si je upravna struktura
zadala kot cilj ukinitev monopola na žičnih komunikacijah do 31 Decembra 2003
kar bo dodatno pospešilo konkrenco na trgu.

Več informacij boste dobili pri zastopniku organizatorja Hannoverskega sejma - Deutsche Messe,
ga. Mojca Andrijanič Plevnik s.p., tel.: +386 (07) 332 21 50.

A

A
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Nov varnostni koncept
Brez muting senzorjev, brez premičnih pregrad (nihajna vrata), brez posebnih kon-
strukcijskih rešitev - gre za popolnoma nov način varovanja. C4000 se lahko uporabi
za ločevanje med zaposlenimi in nosilci karoserije na transportnih saneh. Informacija
o največji dovoljeni dimenziji, vstopu v ali izstopu iz zaščitenega polja, samoučljivih
razdaljah med predmeti v zaščitenem polju in njihovimi spremembami so kriteriji za
izklop stroja.

Slika 1
V konkretnem primeru na slikah 1 in 3 v firmi DaimlerCrysler je
C4000 nastavljena na tak način, da lahko zanesljivo razlikuje med
nosilnimi stebrički transportnih sani na liniji, ki so lahko raz-
porejeni na različne načine in nogami zaposlenih na osnovi prej
omenjenih kriterijev in neodvisno od smeri transporta.

Slika 3

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - C4000 Entry/Exit

AVTOMATIKA8 38/2003

Nova Sickova samoučeča  se (self-learning) C4000 varnostna svetlobna zavesa
(slika 2) omogoča zaščito dostopa do transportnega sistema za avtomobilske
karoserije (slika 1). Njena vhodno/izhodna nadzorna funkcija zanesljivo ločuje
med osebami in materialom brez potrebe po dopolnilnih senzorjih ali dodatnih
konstrukcijskih merah.

Avtor: Božidar Zajc, u.d.i.e., IR Electronic d.o.o., 01/420 13 84, bzajc@arrowslovenia.com

C4000 Entry/Exit 
Nov način zaščite dostopa s pomočjo mobilnega zatemnjevanja

Slika 2
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - C4000 Entry/Exit - Hitra Wireless omrežja

Nosilni stebriček ali hlače
Ujemanje s samo enim od kriterijev za zaustavitev je dovolj, da se zaustavi nevarno
gibanje transportnega sistema.  Širša noga, neustrezen vstop ali izstop iz zaščitenega
polja, ali razdalja med nogami, ki se neenakomerno spreminja,  vodi do odziva varnos-
tne naprave, ker to pomeni, da je bila zaznana oseba in ne transportni nosilci. Primer
postavitve C4000 Entry/Exit in princip delovanja vidimo na sliki 4.

Enostavna vgradnja in nadgradnja
C4000 Entry/Exit varnostna zavesa ne prinaša prihrankov le glede varnosti ampak
tudi glede enostavne vgradnje - nižji stroški vgradnje v primerjavi z drugimi rešitvami
in zmanjšani stroški vzdrževanja in popravila mehanskih in elektronskih komponent
med obratovanjem. Razen tega pa je enostavna tudi nadgradnja sistema v primeru
potrebe, ker je uporabljena kompaktna, standardna varnostna naprava.

Slika 4

Osnovne prednosti
• najvišja stopnja varnosti zaradi neprekinjenega delovanja varnostne zavese - ni

mutinga!
• varno razlikovanje med osebami in transportno opremo
• ekonomičnost zaradi prihrankov pri dodatnih senzorjih ali nadaljnjih varnostnih

ukrepih kot  so muting senzorji, muting svetilka, nihajna vrata…
• najvišja stopnja razpoložljivosti zaradi samoučeče se kontrole razdalje
• zmanjšanje stroškov montaže
• mobilno zatemnjevanje transportnih sani z do tremi premičnimi zatemnitvenimi

polji
Področja uporabe: avtomobilska industrija, skladiščna in transportna tehnologija. A

IEEE 802.11g - Hitri Wireless
Informacije: www.micronet.com
Micronet je eden prvih prooizvajalcev, ki je naredil hitrostni korak na-
prej pri Wirelless omrežjih nove generacije - IEEE802.11g. Slednja omo-
goča prenosne hitrosti 54 Mbps pri frekvenčnem nosilcu 2.4 GHz, tako
kot pri "starih" standardih, kot je npr.
802.11b SIcer so bile podobne prenos-
ne hitrosti možne že prej, vendar na
veliko višjih frekvencah- tipično 5.7
GHz ali celo 10 GHz, to pa je pomenilo
veliko večje probleme s komunikacijo
izven vidnega polja. 

Seveda so samo transceiverji brez dostopnih točk za komunikacijo pri novih hitrostih pre-
malo, zato je Micronet ponudil tudi slednje, pa tudi routrerje in celo Ethernet kartice

nove generacije s hitrostjo 1000 Mbps, ki delu-
jejo v full duplex načinu.

Access point nosi oznako SP918G, router pa
SP916G. A
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MOTORSKI POGONI - Unidrive SP

Informacije: Matjaž Petrovčič, PS d.o.o.

Družino regulatorjev podjetja D iz Anglije je povečal nov član - univerzalni AC regula-
tor . Regulator je dopolnjena verzija  predhodnika. V njem so zadržane
vse lastnosti predhodnika z dodanimi funkcijami, ki ga uvrščajo v sam vrh univerzal-
nih AC regulatorjev.

Slika 1 - Slika vseh treh velikosti UNIDRIVE SP

Poznavalci klasičnega regulatorja Unidrive boste opazili, da se oblika regulatorja ni
bistveno spremenila. Tudi dimenzijsko se tako imenovana "bookcase" oblika ni spre-
menila. Na aluminijasto osnovo z robustnimi hladilnimi rebri je pritrjen lično izdelan
pokrov krmilnih vezij, v katerega je izdelanih dovolj zamreženih odprtin, ki omogoča-
jo zadostno hlajenje.

Lastnosti regulatorja  
Pod osnovnim pokrovom so pregledno razporejeni priključni konektorji. Z razpore-
ditvijo priključkov so bistveno olajšali način priključevanja v elektro omari. V spod-
njem delu so priključki za motor in napajanje, v povsem zgornjem delu pa so priključ-
ki za zaviralni upor, 60V napajanje, visokonapetostno DC napajanje in vgrajen mrežni
filter.

Ideja o univerzalnem regulatorju  je že stara, vendar je
šele moderna procesorska tehnologija omogočila raz-
voj takšnega regulatorja. Ideja o univerzalnem regula-
torju se je porodila ob spoznanju, da je večji del elek-
tronike in programske opreme enak za nekatere različ-
ne vrste pogonov. Distribuiran način krmiljenja strojev
nalaga sodobnim regulatorjem naj čim večji del nalog

opravijo v okviru svojega območja stroja. Pričakovati je torej, naj bi
regulator kontroliral stikala, nivoje, pnevmatske ventile, izpisoval na
prikazovalnik…, se pravi opravljal naloge malega PLC krmilnika. Prav
tem idejam so prisluhnili snovalci novega univerzalnega regulatorja  

.
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MOTORSKI POGONI - Unidrive SP

Regulatorju je poleg priključnih konektorjev priložen montažni pribor: dodaten nosi-
lec kablov, letvica za priklop opletov kablov, tesnilo, uvodnice. Pritrdimo ga lahko na
ali pa skozi montažno ploščo.

Krmilni del regulatorja vsebuje kar nekaj sprememb, katere dajejo regulatorju še večjo
prilagodljivost:
1. 24V napajanje krmilne elektronike ob izpadu napajanja.
2. 16 bitni analogni servo vhod.
3. Varnostni vklopni vhod - funkcija, ki zadostuje standardu EN954-1 kategorija var-

nosti 3, ne potrebujemo varnostnih kontaktorjev za preprečevanje nekontrolira-
nega premika osi motorja.

4. Univerzalni priklop za 14 različnih dajalnikov.
5. Ločen konektor releja.
6. Možnost priklopa treh razširitvenih modulov. V kombinaciji z različnimi komuni-

kacijskimi moduli lahko izdelamo pretvornike protokolov.
7. Snemljiv LED ali LCD prikazovalnik.
8. RS485 priklop, Modbus ali ANSI protokol kot standard.
9. Nadgradljiv operacijski sistem regulatorja
10. A čip kartica za shranjevanje in kloniranje parametrov.
11. Možnost 48V ali 72V DC napajanja.
12. Dvostopenjsko delovanje hladilnega ventilatorja glede na temperaturo.
13. Vgrajen RFI filter za krajše razdalje kablov.
14. Pred pripravljen prostor za zaviralne upore.
15. Možnost priklopa na skupno enosmerno napajanje
16. Možnost programiranja PLC logike v samem regulatorju ali razširitvenem modulu.
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MOTORSKI POGONI - Unidrive SP

AVTOMATIKA12 38/2003

Glede na to, da je ohranjena logika, ki jo je imel klasični
Unidrive regulator, je prehod na nov tip regulatorja sorazmerno
enostaven. Vsi parametri so ravno tako smiselno razdeljeni po
menijih:
• Hitrostne/frekvenčne reference
• Kontrola pospeševanja in ustavljanja
• Hitrostna zanka, frekvenčno sledenje
• Kontrola toka in momentni način
• Motorski podatki in kontrola
• Upravljanje in ura
• Analogni vhodi - izhodi
• Digitalni vhodi - izhodi
• Logični IN funkciji, motoriziran potenciometer, binarni pre-

tvornik
• Statusna sporočila in napake
• Programsko nastavljiva nivojska preklopnika, analogno/digi-

talna preklopnika
• Kontrolnik položaja
• Programsko nastavljivi PID regulator
• Meniji razširitvenih modulov
• Uporabniški parameterski meniji.

Programski paket CT Soft za lažji dostop do parametrov regulatorja 

Vsi parametri so dosegljivi preko LED ali LCD prikazovalnika s
tipkovnico, poleg tega pa sodi v komplet regulatorja CD z
elektronsko kopijo navodil in programskim paketom CT Soft. S
tem programom lahko med delom pregledujemo in spreminja-
mo parametre. Prikaz je lahko grafičen ali tabelaren.

Nov programski paket SYPT Lite 
Pomembna novost pa je programski paket SYPT Lite.
Brezplačni programski paket omogoča izdelavo PLC algoritma
v Ladder logiki, katerega nato izvaja procesor regulatorja. Poleg
logičnih funkcij vsebuje velik nabor matematičnih funkcij, časo-
vnike in števce,…  Pri obsežnejših programih je potrebno doda-
ti razširitveni procesor SM Application modula, osnovne krmil-

ne naloge pa lahko opravi že regulator sam. 

Razširitveni moduli povečajo funkcionalnost
regulatorja
Nekaj več sprememb prinašajo razširitveni moduli. Klasični
Unidrive je možno razširiti z enim velikim in enim malim opcij-
skim modulom. Veliki opcijski modul je prispeval dodatni pro-
cesor s pozicionerjem in komunikacijsko razširitev, mali opcij-
ski modul pa priklop dodatnih analognih in digitalnih naprav.
UnidriveSP pa ima pripravljene tri povsem enakovredne razši-
ritvene prostore v katere lahko vstavimo:

• Komunikacijsko kartico: Device Net, Profibus, CAN Open
• Dodatni procesor s CT Net komunikacijo ali brez
• Razširitev digitalnih in analognih vodov/izhodov
• Dodatni enkoder
• Dodatni univerzalni enkoderski vhod (14 različnih tipov)
• Rezolverski vhod.

Glede na to, da so vsa tri razširitvena mesta enakovredna, lahko
naredimo pretvornik protokolov, na primer CT Net v Profibus,

ne da bi s tem dodatno obremenjevali
procesor Unidrive-a. Komunikacijske
razširitve nimajo vgrajenega več dodat-
nega procesorja, tako da se je s tem
bistveno znižala cena posameznega
modula.

Dodatni procesor je sedaj bistveno
zmogljivejši, hkrati lahko deluje tudi
več razširitvenih procesorjev. V osnovi
vsebuje RS485 komunikacijski vhod in
dva 24V hitra digitalna vhoda in dva
hitra izhoda. Procesorska hitrost same-
ga regulatorja je tudi nekajkrat večja
kar se odraža na kakovosti odziva regu-
latorja. 

Programski paket SYPT
Za programiranje dodatnega procesor-
ja še vedno ostaja programski paket
SYPT, ki pa je dobil nekaj dodatkov. S
tem paketom lahko pripravite program
za novi in stari procesorski modul.
Novi procesorski modul ne vsebuje več

pozicionerja (APC), vgrajenega v operacijski sistem. V ta namen
so pripravljeni programski bloki, ki nadomeščajo starega, poleg
tega pa prinašajo še vrsto novih uporabnih blokov: matematič-
ne funkcije, števce in časovnike, pozicijske bloke,… Program
lahko napišemo z  DPL ukaznim urejevalnikom, v Ladder logiki,
s funkcijskimi bloki ali v kombinaciji omenjenih.

Kaj pa cene? 
Čeprav vsebuje kar nekaj lastnosti, ki jih je bilo
pri klasičnem Unidrive-u potrebno dokupiti, se cene ustrezno
temu niso povečale. Posamezna velikost regulatorja je deklarira-
na za lahke obremenitve (dovoljeno 120% eno minutno delova-
nje) in težke pogoje (dovoljeno 150% eno minutno delovanje),
primer: Unidrive SP 2401 je sedaj deklariran kot 7,5kW za lahke
obremenitve (ventilatorji) in 5,5kW za težke. A
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MERILNA TEHNIKA - Predstavitev podjetja ELSINCO

ELSINCO (ELectronic Systems & INstruments COmpany) je
bil ustanovljen leta 1980  na Dunaju kot podjetje, specializirano
za marketing, prodajo in servis elektronskih merilnih sistemov
in inštrumentov. Do danes je podjetje zgradilo razvejano, stalno
rastočo prodajno-servisno mrežo hčerinskih in distribucijskih
podjetij na področju srednje in vzhodne Evrope. S poslovnimi
enotami od Poljske do Slovenije in od Avstrije do Bolgarije, je
ELSINCO postal največji neodvisni dobavitelj elektronskih
merilnih inštrumentov v tej regiji. S sloganom: Misli globalno,
deluj lokalno!, podjetje zaposluje
isključno domače strokovnjake v
vseh svojih hčerinskih podjetjih.
Zaradi visokih standardov strokov-
nosti, ki jih zahteva podpora in
prodaja vrhunskih merilnih inštru-
mentov, je večina zaposlenih v
podjetju ELSINCO GmbH Dunaj in
njegovih podružnicah ter hčerin-
skih firmah visoko izobražena ozi-
roma imajo izobrazbo inženirja.

ELSINCO, d.o.o., Ljubljana je bil
ustanovljen  leta 1997. Po krajšem
obdobju, ko je podjetje imelo sedež
na naslovu Slovenska 56, se je podjetje ELSINCO, d.o.o.,
Ljubljana preselilo v poslovno zgradbo Metalke na Dalmatinovi
2. Primeren položaj v centru mesta ni bil izbran naključno - tak
položaj omogoča hiter in lahek dostop  kupcev do podjetja. Kot
nam je dejal prodajni vodja, dipl.ing. Zvonimir Unijat, je bilo že
od samega začetka jasno: "Kljub temu, da podjetje ELSINCO,

d.o.o., Ljubljana nudi vrhunsko opremo priznanih ameriških

in japonskih proizvajalcev merilnih inštrumentov, leži ključ

do uspeha v profesionalnem in zaupanja vrednem odnosu do

kupcev."

Zaradi tega se trudijo, da s širokim marketinškimi akcijami
predstavijo in pokažejo prednosti svojih inštrumentov, ravno
tako pa izobražujejo svoje uporabnike o sodobnih metodah me-

rjenja. Zaradi tega je podrobno poznavanje in razumevanje kon-
cepta merjenja neizogiben pogoj za oblikovanje intelegentnih
in zanesljivih merilnih rešitev. Prav zaradi strokovne in celovite
tehnične podpore ne samo pred dobavo, temveč tudi med po-
stavitvijo in ob uporabi inštrumentarija, uspeva podjetju ELSIN-
CO, d.o.o., Ljubljana, graditi profesionalen in partnerski odnos
s svojimi kupci. Pri tem je slovenskim kupcem na razpolago
celotna ekipa produktnih strokovnjakov na Dunaju s pomočjo
katerih organizirajo seminarje, delavnice in šolanje pri kupcih,

v prostorih podjetja ELSINCO,
d.o.o., Ljubljana, v matičnem pod-
jetju na Dunaju ali pa celo pri pro-
izvajalcih opreme. 

Namesto primarno komercialnega,
mnogokrat površnega odnosa z
množico dobaviteljev, se je ELSIN-
CO odločil da neguje trajno in čvr-
sto sodelovanje s petimi  velikimi
svetovnimi proizvajalci :
• Anritsu, Japonska (telekomu-
nikacijska merilna oprema, RF in
mikrovalni inštrumenti),
• Trend Communications, Ve-

lika Britanija (ročni telekomunikacijski testerji),
• LeCroy, USA (digitalni osciloskopi),
• Kikusui, Japonska (AC/DC napajalniki, visokonapetostni

testerji) in
• AudioPrecision, USA (avdio merilna oprema).
Vsako od navedenih podjetij je referenčno na svojem področju
na globalnem nivoju. Dolgoročno in trajno sodelovanje prinaša
prednosti tudi za slovenske uporabnike merilne opreme, ki
lahko pričakujejo tehnično podporo in servisno-kalibracijske
kapacitete proizvajalca, ravno tako pa tudi na hitro in zanesljivo
dostavo z najboljšimi garancijskimi pogoji. 
Profesionalna merilna oprema mora zagotavljati najstrožje zah-
teve v smislu  kvalitete in zanesljivosti. Na področju telekomu-

Zanesljivost - ključ do uspeha
Informacije: ELSINCO d.o.o., Ljubljana

lektronski merilni inštrumenti predstavljajo danes jasno definirano področje
na sodobnem tržišču elektrotehničnih proizvodov in komponent. Govorimo o vi-
sokotehnološkem sektorju, ki pozorno spremlja in nadgrajuje potrebe

najnovejših tehnologij, kot naprimer v telekomunikacijah, ravno tako pa se upo-
rabljajo tudi v tradicionalni elektrotehnični proizvodnji. Na slovenskem tržišču
merilnih inštrumentov so se v zadnjem času pojavili novi ponudniki, ki so dodo-
bra pretresli tradicionalno razdelitev in omejenost tržišča na samo nekaj  domi-
nantnih ponudnikov merilnih inštrumentov. Eden od novih ponudnikov visoko
zmogljivih merilnih inštrumentov je tudi podjetje ELSINCO, d.o.o., Ljubljana, ki je
vstopilo v krog vodilnih dobaviteljev merilnih inštrumentov. ELSINCO, d.o.o.,
Ljubljana je hčerinsko podjetje priznanega dobavitelja merilnih inštrumentov
ELSINCO GmbH z Dunaja.

E

Trend Victoria - ročni protokolni analizator
za hitrosti prenosa od 1,5 Mb/s do 2,5 Gb/s
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MERILNA TEHNIKA - Predstavitev podjetja ELSINCO

nikacij morajo merilni inštrumenti zago-
tavljati optimalno delovanje komunika-
cijskih sistemov. Na tem području nudi
ELSINCO širok spekter laboratorijskih in
terenskih inštrumentov za merjenje na
dostopovnih in hitrih prenosnih omrež-
jih. Pri tem se ocenjujejo značilnosti
paric, koaksialnih in optičnih kablov,
ravno tako pa se analizirajo tudi različni
protokoli pri prenosu podatkov.
• Naprave za ocenjevanje bakrenih paric
• Optični reflektometri/merilniki kro-

matske disperzije
• Generatorji/merilniki optičnih signalov 
• Optični spektralni analizatorji
• Ročni ISDN in xDSL testerji
• Datakom analizatorji
• PDH/SDH/SONET analizatorji
• ATM/IP analizatorji
• DWDM analizatorji

Na področju radio in mikrovalovnih
komunikacij inštrumenti podjetja
ANRITSU pokrivajo frekvenčno podro-
čje do 110 GHz. Poudarek je na spek-
tralnih in omrežnih analizatorjih,
merilnikih moči/frekvece in signalnih
generatorjih. Na področju brezžičnih
in mobilnih komunikacij je ANRITSU
postal industrijski standard s svojo dru-
žino SiteMaster - analizatorjev anten in
antenskih sistemov. Velika večina sloven-
skih operaterjev, ki se ukvarja z radioko-
munikacijami, uporablja prav ta inštru-
ment. Njegov naslednik, CellMaster pa se odlikuje s še večjo
funkcionalnostjo, saj vključuje spektralni analizator, merilnik
moči in E1 tester.
ELSINCO nudi tudi visokokvalitetne inštrumente za meritve v
industrijski elektroniki, proizvodnji elektrotehničnih kompo-

nent in opreme ter avdio tehniki. Pouda-
rek je predvsem na vrhunskih digitalnih
osciloskopih ameriškega podjetja LeCroy,
med tem ko je AudioPrecision vodilni sve-
tovni proizvajalec avdio merilne opreme.
V svoji ponudbi ima podjetje ELSINCO
tudi največjega japonskega proizvajalca
napajalnikov, podjetje KIKUSUI, s širo-
kim izborom AC/DC napajlnikov in viso-
konapetostih testerjev.

"V dvajsetih letih dela z merilno opremo

smo ugotovili," nam je zaupal regionalni
vodja, dipl.ing. Vitomir Milković, "da se kup-

ci najlažje odločajo za nakup inštrumentov, ki jih lahko pred-

hodno sami preizkusijo, z njimi opravijo določene meritve in

jih tako primerjajo z ostalimi inštrumenti. Zato ELSINCO veli-

ko vlaga v demo-inštrumente, katere na zahtevo kupcev brez-

plačno predstavimo in jih tudi damo na

uporabo potencialnim kupcem."
S svojimi predstavitvenimi nastopi in
strokovnimi predavanji ELSINCO redno
spremlja pomembnejše dogodke na pod-
ročju slovenske elektronike, kot so na-
primer Seminar Optične Komunikacije
(Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana)
ali Seminar Radiokomunikacij (Inštitut
za telekomunikacije Ljubljana). Ravno
tako je podjetje redno prisotno na sejmu

Sodobna Elektronika, kjer lahko na enem
mestu dobite celovit pregled njihove

široke ponudbe. Na razstavnem prostoru
številka 27 v hali A2 bo tudi letošnjo jesen
podjetje ELSINCO, d.o.o., Ljubljana, pred-

stavljalo ponudbo merilnih instrumentov, med njimi novo seri-
jo digitalnih osciloskopov LeCroy, novo različico  ročnega spek-
tralnega analizatorja Anritsu, ročne ISDN/ADSL testerje podjet-
ja Trend Communications, pa tudi druge uspešne inštrumente
iz širokega programa merilne tehnike.

CellMaster - radiokomunikacijski tester 
za mobilna omrežja nove generacije

LeCroy WaveMaster osciloskop
6GHz, 20GS/s, 100MilIjonov točk

A
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Vodilni biomedicinski laboratorij ViroMed Laboratories ponuja
kakovostne storitve farmacevtski in biotehnološki industriji in
zahteva tako zmogljiv sistem za zajem podatkov. Potreben je
priklop več kot 400 temperaturnih točk v zelo  deljenem okolju.
Objekt je bil predelan v dveh fazah, vštevši instalacijo Ethernet
omrežja.

Potencialna rešitev

Ko je bil projekt v fazi izbire opreme, so ugotovili, da je izbira
opreme za zajem podatkov, ki se jo da priklopiti na Ethernet kar
pestra, vendar so I/O moduli največkrat omejeni na eno prik-
lopno mesto. 
Tako sicer v teoriji omogočajo priklop veliko vozlišč vendar v
praksi zahtevajo prekomplicirano fizično instalacijo mreže, kjer
bi bila večina naprav povezana v P2P topologiji, ki pomeni
veliko količino kablov.

IOTECHova rešitev

Po uvodnih analizah so ugotovili, da IOTECHova modula Point-
Scan/104 in PointScan/204 predstavljata optimalno rešitev za
podane akvizicijske in opozorilne zahteve. PointScan module je
moč neposredno povezati na Ethernet omrež je, obenem pa
ponujajo denimo osem analognih vhodov in tako nanje lahko
neposredno priključimo kar nekaj senzorjev. 
Tako se izognemo pretiranemu ožičenju, ki med drugim pome-
ni tudi več šuma v signalih, posledično pa seveda tudi manjšo
zanesljivost sistema. Tako sistem zlahka dosega zahteve po na-
tančnosti, boljši od 1°C pri določanju trendov, generaciji poro-
čil in proženju alarmov.
V prvi preiskusni fazi so instalirali štiri module, kar bodo znat-
no razširili v bodoče zaradi potrebe po dodatnih temperaturnih
senzorjih, senzorjih pritiska in CO2. Zaradi teh potreb bodo
dodali v kratkem še 50 modulov.

Sistem za deljeni temperaturni
nadzor s PointScan moduli

Pripravil: Branko Badrljica - Informacije: Norbert Payerl, MEM, Avstrija 

adzor stotin senzorjev na enakem številu temperaturnih točk v tipičnem biomedicinskem labora-
toriju zahteva več kot le zanesljivo strojno in programsko opremo. Sistemi za podatkovni zajem
morajo poleg ostalih zahtev izpolnjevati tudi stroge FDA zahteve po natančnosti pri zaznavanju

in sprožanju alarma ob temperaturah izven toleranc, vse to pa se mora podrejati zahtevam znotraj
izredno ozke pasovne širine. Potrebna je visoka natančnost za zagotovitev uspešno izvedenih testov,
od katerih je ponavadi odvisno veliko, torej so napake lahko katastrofalne.

N

Slika 1 - Štirje PointScan/104 IN PointScan/204  moduli, priklopljeni na 32 termočlenov v laboratoriju. Planirana je razširitev z
dodatnimi 50 moduli, ki bodo omogočili priklop dodatnih 400 senzorjev.
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PortScan moduli so priklopljeni na osrednji
podatkovni koncentrator - 700 MHz PC raču-
nalnik z naloženim Windows NT, ki pa poleg
komunikacije s senzorji omogoča posredovanje
alarmov preko navadnih telefonskih linij.

Zaključek
PointScan moduli na eleganten način rešujejo
problem povezovanja laboratorijske opreme v
deljenih sistemih, ki lahko zavzemajo celotno
stavbo. Pri tem so ustregli strogim zahtevam po natančnosti, obenem pa so obdržali
ožičenje na razumni ravni. Edina alternativa bi
zahtevala 12 priklopnih točk na Ethernet omre-
žju in ločeno povezavo na laboratorijsko opre-
mo, vendar se je kmalu pokazalo, da je to prak-
tično nemogoče. Te gotove rešitve poleg tega
tudi cenovno niso primerljive, saj imajo enote z
veliko I/O kanali in v skladu s tem visoko ceno
enot. Tako je v deljenih sistemih, kjer potrebu-
jemo na eni lokaciji le nekaj I/O linij izkoristek razpoložljivih I/O linij zelo nizek.
IOTECHovi moduli imajo samo 8 I/O linij in v skladu s tem veliko nižjo ceno, ponuja-
jo pa enostavno razširljivost.

Vzdrževanje hidrogeneratorjev
Prevedel in uredil: Branko Badrljica

ati naravo je težko premagati, ko gre za povečanje učinkovitosti pri skoraj-
da vsakem opravilu - od ustvarjanja milnih mehurčkov do stvaritve prečudo-
vitih rastlin, ki nadživijo svojo okolico tudi pod ekstremno surovimi in neprija-

znimi pogoji. Isti princip učinkovitosti velja tudi za proizvodnjo električne energije, ki
jo ameriški kontinent tako zelo potrebuje za življenje. NE glede na vse napore da bi
vpeljali čimveč jedrskih elektrarn v proizvodnjo energije v zadnjih 50 letih je še ve-
dno na 90% energije na severozahodu Pacifika proizvedeno v starih dobrih hidro-
elektrarnah. Še več, mnoge omenjene hidroelektrarne stojijo še iz časov prvih elek-
trifikacij v 19. stoletju in delujejo še danes. Seveda, danes uporabljajo obilno pomoč
avtomatizacije za nemoteno delovanje.

M

Uvod
Na področju Bridge River Generation v Kanadi denimo še vedno obratujeta dva gene-
ratorja, ki sta začela z delom daljnjega leta 1926. Za tako velik generator so najbolj kri-
tične velike vibracije, ki ga zlahka poškodujejo. Zato so za zanavanje vibracij uporab-
ljeni posebni sistemi, ki lahko zaznajo napake mnogo preden postanejo slišne. Ko jih
operator zasliši, je že prepozno, ker je škoda že nastala. 
Vibracije najpogosteje nastajajo zaradi izrabljenih ležajev ali zaradi nestabilnosti v
ležajih, kavitacije na turbini in zaradi grobih površin turbine. Zaznavanje hrupa izrab-
ljenih ležajev je relativno enostavno za strokovnjake, ki lahko zaznajo spremembe v
zajeti valni obliki zvoka. Za zajem signalov ne uporabljajo mikrofonov zaradi počasne-
ga vrtenja generatorjev temveč z uležajenimi senzorji odmika.

Neenakomerne obremenitve nastajajo predvsem zaradi lokalnih kavitacijskih efektov
in so odvisne od oblike in stanja turbinskih lopatic kot tudi vstopne in izstopne šobe.
Kavitacijski efekti se ponavadi začnejo nekoliko pod lopaticami turbine in se sčasoma
širijo proti lopaticam turbine. Dokler kavitacija ne zajame lopatic, so njeni efekti lahko
slišni, ni pa nujno že nastala škoda na turbini. Ko pa kavitacija doseže lopatice turbi-
ne, je tudi zaznati spremembo "vibracijskega podpisa" turbine. Takrat nastanejo tudi
poškodbe na turbini, vendar ne zaradi vibracij temveč jih povzroča neposredno kavi-
tacija. Ker so omenjeni efekti odvisni od mnogih faktorjev, med drugim tudi pritiska
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na vstopu in izstopu iz turbinske komore,
moramo vse te faktorje upoštevati in pre-
verjati njihovo vrednost precej pogosto.

Možne rešitve
Pred nekaj leti so inženirji pri omenjeni
elektrarni instalirali velike računalniške
panele s katerimi bi nadzorovali "zdravje"
celotnega sistema, vendar je imela opre-
ma nekaj pomembnih pomanjkljivosti.
Oprema ni bila prenosljiva, poleg tega pa
ni ponujala načina za analizo zajetega sig-
nala, razen enostavnega prikaza efektiv-
ne vrednosti signala. Mnogi stroji elek-
trarne BC Hydro's uporabljajo merilnike
odmika na osnovi trajnih Eddyjevih tokov
za merjenje vibracij. Ti senzorji imajo
občutljivost 200mV/mil in so dostikrat
uporabljene namesto merilnikov pospe-
ška. Ker se  stroji vrtijo s tipično samo
300 o/min, zanje klasični merilniki pos-
peškov niso primerni.

Iotechova rešitev
Zaradi teh zahtev so morali poiskati bolj-
šo rešitev in se kmalu odločili za IO-
TECHov ZonicBook ob programju eZ-
TOMAS. ZonicBook je enostaven tako za
postavitev kot za uporabo. Tipičen čas za
uvajanje inženirja v njegove posebnosti je
samo nekaj tednov od prvega stika do
uporabnih rezultatov. Čeprav so novo op-
remo nameravali uporabljati samo za te-
renska preverjanja in servis, so z njo tako
zadovoljni, da bodo nove primerke insta-
lirali za trajen nadzor strojev. 
ZonicBook™ omogoča zapis, predvajan-
je, analizo in arhiviranje akustičnih ali vi-
bracijskih podatkov tako v frekvenčnem

kot v časovnem prostoru. Poleg tega do-
voljuje prikaz do 16 kanalov sli FFT pri-
kaz v realnem času. 
ZonicBook predstavlja integrirano pro-
gramsko in strojno rešitev, ki lahko v real-
nem času poleg prikaza zajetih podatkov
te pošilja na priklopljeni PC brez  pre-
sledkov. Izvoz zajetih podatkov je možen
v veliko znanih formatov. Na voljo so mo-
deli z štirimi, osmimi ali šestnajstimi ka-
nali z dodatnim kanalom, kjer je na volj
16 bitno sigma-delta vzorčenje, ki omogo-
ča nizkošumna merjenja. Frekvenca vzor-
čenja je lahko največ 51.2 kHz po kanalu,
vendar do največ 20 kHZ pri hkratnem
vzočenju na 4 ali 8 kanalih in do 10 kHz
pri hkratnem vzorčenju na do 16 kanalih. 
Vdelani filtri imajo slabljenje 92 dB v
neprepustnem pasu. Vsi vhodi so galvan-
sko izolirani protiohišju in proti PCju,
tako da ni tokovnih zank, ki bi lahko moti-
le meritve. Za povezavo s PCjem je poleg
drugih vmesnikov na voljo tudi PCMCIA,
za povezavo s periferijo pa tudi vmesniki
avtomobilske industrije (J1850 VPW,
J1850 PWM, J1939, ISO-9141, CAN).
Do tri vhode lahko povežemo na tahome-
tre, nastavimo pa lahko tudi do 10 spek-
tralnih področij na vsakem kanalu po
tahometerski referenci.

IOTECHov  ZonicBook je lahko optimal-
na rešitev v situacijah, ki zahtevajo zmog-
ljivo a ekonomično in prenosno opremo,
ki omogoča zmogljivo analizo in prikaz
ter enostaven prenos podatkov na PC
računalnik. Na omenjeni elektrarni z
njim nadzorujejo delo 29 hidrogenera-
torjev moči od 10 do 75MW. A
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Nevarnost
Računalniška obdelava podatkov in prenos podatkov
na daljavo sta v današnjih časih pomembni gospodarski
veji. Poslovni uspeh je v veliki meri odvisen od zmoglji-
vosti in uporabnosti razpoložljive opreme in njihovih
medsebojnih komunikacijskih povezav.
Moderna mrežna tehnologija z načinom delovanja upo-
rabnik/strežnik je pripomogla k zmanjšanju uporabe
samostojnih osebnih računalnikov, njihovo funkcional-
nost in pomembnost. Po drugi strani, pa se povečuje
zanesljivost in pomembnost komunikacijskih sistemov.
Komunikacijska stikala (switches), usmerjevalniki
(routers) in vmesniki so aktivne komponente v mrež-
nih vozliščih, katerih neomejena uporabnost in zanes-
ljivost so nujno potrebni. Vendar pa na aktivno komu-
nikacijsko opremo pretijo različne nevarnosti, ki jih
lahko delimo na dve glavni grupi:

Programske nevarnosti: 
• Virusi 
• Nepooblaščeni vdori v sistem

Nevarnosti na opremi kot so: 
• Prekomerna temperatura:

Elektronska oprema proizvaja preveč toplotnih izgub. Ta
temperatura se akumulira v omari in vpliva na vgra-
jene komponente. Previsoka temperatura zmanjšuje
življenjsko dobo opreme, njihovo funkcionalnost in
jih v skrajnem primeru tudi poškoduje.

• Nepooblaščen vstop v omaro:
Pride lahko do spreminjanja nastavitvenih parame-
trov opreme (namensko ali nenamensko), povezave
med napravami se lahko zrahljajo ali zamenjajo. 
Obstaja tudi možnost kraje opreme s strani nepoob-
laščene osebe.  

• Napake na dovodu napetosti:
Do te vrste napak pride v primeru kratkega stika ali
prenapetostih obremenitev na napajalnem omrežju,
servisiranju in inštalacijskih delih ali pa pride pre-
prosto do tega, da je energetski kabel prerezan.

• Prenapetost/elektromagnetno delovanje:
Udar strele v elektro razdelilno omrežje, povzroči
uničenje varovalk ali izklop glavnih motorskih stikal
zaradi delovanja prenapetostne zaščite. To vpliva na

Avtor: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Ljubljana

Povsod, kjer obstaja velika možnost napak
na omrežjih in napravah, kar ima za posle-
dico povzročitev velikih finančnih stroškov
je zaščita opreme vedno bolj pomembna
neglede na to ali gre za mala podjetja ali
velike računalniške sisteme! 

Nadzorni sistem CMC-TC

PREKOMERNA TEMPERATURA

NEVARNOSTI

VLAGA

NEPOOBLAŠČEN DOSTOP

PRENAPETOST IN ELEKTRO-
MAGNETNO DELOVANJE
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naprave kot prenapetost na glavnem dovodu in lahko pripe-
lje do motenj ali uničenja naprave. Elektromagnetno delova-
nje (direktno ali poljsko) povzroča motnje na elektronskih
napravah, ki ima za posledico nezanesljivo delovanje naprav.

Možnost uporabe 
Nevarnosti, ki pretijo računalnikom preko mreže, so z majhni-
mi odstopanji pravzaprav v vseh mrežnih aplikacijah. Bistvene
razlike pa se pojavljajo pri stopnji dovzetnosti posameznih om-
režij za tovrstne napade in volje upravljalcev omrežij za delo na
preventivi. Pri povezanih omrežjih so dostikrat  kritična ravno
manjša omrežja, ki poganjajo poslovne aplikacije ali procese,
udeležene v proizvodnih postopkih. 
Tam lahko uporabimo različne tehnike za oceno tveganja in ta-
ko določimo potrebne ukrepe
za zagotovitev željene stopnje
varnosti. To pa med drugim po-
meni oceno posledic padca
mrežne komunikacije in cene
preventivnih ukrepov. Kar se sa-
mih ohišij tiče, so preventivni
ukrepi na ohišjih strežnika še
posebej zanimivi v:
• računalniško informacijskih

centrih,
• distribucijskih omarah z zelo pomembnimi mrežnimi

poslovnimi aplikacijami ter
• napravah in distribucijskih omarah v oddaljenih javnih in

nezavarovanih mestih.

CMC - Top zasnova

PROCESNA ENOTA
Procesna enota je osnovna enota CMC-TC nadzornega sistema,
ki zbira, procesira in preračunava  informacije, ki jih posreduje-
jo različni senzorji. 
Preko mrežne pove-
zave pošilja sporo-
čila o alarmih in
daje izvršne ukaze
za vklop končnih
elementov kot so
ventilatorjev, opo-
zorilne svetilke in
elektromagnetne
ključavnice. Procesna enota se v osnovi uporablja v vseh nad-
zornih aplikacijah.

Povezava z uporabnikom
Povezava procesne
enote preko 10Base
T vmesnika omogo-
ča uporabniku  ne-
posredno povezavo
v uporabniško mre-
žo. Ta vmesnik (TC-
P/IP, SNMP) je mož-
no uporabiti za po-
vezavo procesne
enote s centralno

procesno enoto (mastrom).

Povezava vhodnih senzorjev/izvršilnih elementov
Procesna enota ima 4 odprte vhode za senzorske zbiralne
enote. Za povezavo med procesno enoto in vhodnimi senzor-
skimi signali ali izhodnimi izvršilnimi signali uporabimo sen-
zorske zbiralnike. Izbiramo lahko med vhodno/izhodnim,
dostopnim in klimatskim zbiralnikom signalov, glede na funkci-
jo in kombinacijo uporabe v želeni aplikaciji.

Hitro in enostavno programiranje in priključevanje
Avtomatsko prepoznavanje in nastavljanje vhodnih senzorjev in
izvršilnih elementov preko prilagodljivega plug&play elektron-
skega sistema. Dolgotrajno programiranje in povezovanje ele-
mentov je s tem odpravljeno.

Energetski dovod
Dovod električne energije je centralni preko procesne enote,
kar pomeni, da se enote za zbiranje senzorskih signalov in sami
senzorji napajajo preko procesne enote. Procesno enoto pa je
možno napetostno napajati preko izmeničnega ali enosmerne-
ga napajalnika.

SENZORSKE ENOTE 
V teh enotah se zajemajo digitalne informacije in analogne veli-
čine, ki se preko serijske BUS povezave posredujejo na proces-
no enoto.  Preko teh enot, prav tako potekajo izvršilni ukazi iz
procesne enote do ventilatorjev ali elektromagnetnih ključav-
nic. 
Vhodne senzorje in izhodne izvršilne elemente avtomatično
prepozna in nastavi elektronika vgrajena v teh senzorskih eno-
tah. Plug & play sistem omogoča preko senzorjem priloženim
povezovalnim kablom, enostavno in hitro priključitev senzor-
jev v želeno aplikacijo brez dodatnega programiranja. 

Univerzalna enota za zajemanje vhodno/izhodnih signalov
Ta senzorska enota
posreduje procesni
enoti alarme, poro-
čila stanj senzorjev
in merilne veličine.
Prav tako iz proces-
ne enote izvaja izvr-
šilne ukaze preko
relejskih izhodov.
Vhodno/izhodna enota ima 4 univerzalne vhode in izhode na
katere je možno priključiti različne vhodno izhodne senzorje.
Povezava senzorjev v uporabniško mrežo poteka preko proces-
ne enote, ki mora vedno delovati.

Senzorska enota za kontrolo dostopa
Ta senzorska enota
omogoča dostop v
omaro z enojnimi
ali dvojnimi vrati
preko mrežne po-
vezave ali pooblaš-
čeno odpiranje vrat
preko magnetnih
in kodnih kartic.
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Omogočen je nadzor položaja vrat, zapiral in ključavnic. Nastavitev pooblaščenega
dostopa je možen preko mrežne povezave.

Klimatska enota
Ta enota ima vgrajeno temperaturno re-
gulacijo z ventilatorskim sistemom. Pro-
cesna enota primerja zahtevano tempera-
turo z dejansko temperaturo in v primeru
visoke temperature vklopi ventilatorje ali
pa vklopi alarm v primeru previsoke tem-
perature. Klimatska enota zajema podatke
o zračnem pretoku, dimu, izpadu napeto-
sti, digitalnih vhodih, dostopu in vlomu v
omaro.

Centralna procesna enota (master)
Uporablja se za povezovanje med procesno enoto in uporabniško mrežo. Mrežni
vmesnik (vgrajen HUB) 10BaseT omogoča povezavo do 10 Procesnih enot. Procesna
enota pošilja vse ukaze, pomembne informacije in sporočila preko TCP/IP, SNMP pro-
tokola v centralno procesno enoto. Vmesnik centralne procesne enote  10 Base T/ 100
BaseT ponuja pove-
zavo v uporabnikovo
omrežje.
Vsi podatkovni ukazi
so na voljo preko TC-
P/IP SNMP protoko-
la v neodvisnem Ma-
nagement Info Base
(MIB). Sistem je mo-
žno oblikovati preko
strežnega delovanja
Web-Server ali direk-
tno preko upravljal-
ne konzole. Osnovne
nastavitve je možno
nastaviti preko RS-
232 Hyper Terminal ali Telneta. Preko enega IP naslova je možen nadzor do 160 tem-
peratur ali nadzor in upravljanje z 80 vrati omar. 

SENZORJI IN IZVRŠILNI ELEMENTI
CMC-TC nadzorni sistem ne da samo prepoznava in sporoča o motnjah, ki nastajajo v
omari temveč tudi preko izhodnih relejev in ustreznih komponent izvršuje dane
ukaze. Možnost funkcijskih nadzorov se deli na :
• notranjo zaščito,
• zunanjo zaščito,
• posamezno zaščito ter
• vstopno zaščito.

Notranja zaščita
Previsoka ali prenizka temperatura
Možno jo je nadzirati s temperaturnim
senzorjem. Senzor pošilja preko povezo-
valnega kabla RJ 12 in senzorske enote
podatke o temperaturi v procesno enoto,
ki grede na nastavljene parametre preko
senzorske enote upravlja ventilatorje ali
grelce. 
Senzor je možno priključiti na vhod-
no/izhodno enoto, vstopno enoto in kli-
matsko enoto. 

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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Požar
Možno ga je nadzi-
rati z detektorjem
dima. Detektor di-
ma zaznava dim pr-
eko optoelektroni-
ke v merilnem ohiš-
ju. Detektor dima
pošilja ugotovljene
vrednosti v CMC si-
stem, kjer se ob pri-
sotnosti dima sprožijo alarmi in beležijo dogodki. Senzor je mo-
žno priključiti na vhodno/izhodno enoto, vstopno enoto in kli-
matsko enoto.

Visoka stopnja vlage
Možno jo je nadzi-
rati s senzorjem vla-
ge. Senzor pretvar-
ja vrednost relativ-
ne vlage v frekven-
čni signal, ki ga
pošilja v CMC sis-
tem. Senzor je mož-
no priključiti na
vhodno/izhodno
enoto, vstopno enoto in klimatsko enoto.

Napaka na klimatskih napravah
Možno jo je nadzi-
rati s senzorjem
pretoka zraka. Pra-
vilno vrednost zra-
čnega pretoka je
možno določiti pri
polnem delovanju
ventilatorja. Če se
pretok zraka na
ventilatorju zaradi

zamašenih filtrov zmanjša ali pa pride do
nepredvidene zaustavitve ventilatorjev, je
to znak za senzor kot znižana vrednost
pretoka zraka. Senzor je možno priključi-
ti na vhodno/izhodno enoto, vstopno
enoto in klimatsko enoto. 

Napaka na napajalni napetosti 
Možno jo je nadzira-
ti z napetostnim
senzorjem. Senzor
nadzira prisotnost
priključne napeto-
sti in ugotovljen sta-
tus v obliki napetost
je = 1, napetosti ni =
0 pošlje v CMC sis-
tem. 
Senzor je možno priključiti na vhodno/izhodno enoto, vstopno
enoto in klimatsko enoto.

Zunanja zaščita
Zaščita proti vandalizmu 
Senzor proti vanda-
lizmu je samostojna
enota, ki jo sistem
CMC TC zazna sa-
modejno. Za prik-
lop na sistem se la-
hko uporabi kabel
RJ 12.

Senzorji dostopa
Ti senzorji se name-
stijo na dostopne
odprtine kot so vra-
ta stene ali okna.
Magnetni del sen-
zorjev se namesti
na premične dele
omare (npr. vrata),
reed kontakt pa na
nepremične dele.

Senzorji gibanja
Senzorji gibanja se
uporabljajo v oma-
rah ali v prostoru.
Javljajo spremem-
bo v omari, kot na
primer, ali se je od-
prlo okno ali vrata.
Senzor gibanja pa
zazna tudi gibanje
oseb v prostoru
(npr. približevanje omari). Za priklop v sistem se obvezno upo-
rablja kabel RJ 12.

Posamezna zaščita
Predmet posamezne varnosti so vse posebnosti priključevanja
analognih ali digitalnih senzorjev v sistem CMC TC, vključeva-
nje nizko napetostnih končnih elementov in zunanjih sistemov
odpiranja vrat ter
kreiranje zbranih
alarmnih poročil.
Za to se uporabljajo
analogni senzorji -
vhodni moduli (4-
20mA), digitalni
senzorji - vhodni
moduli ter digitalni
končni elementi -
izhodni moduli.

CMC TC konfigurator
Namenjen je za kreiranje CMC-TC komponent v želeni CMC
nadzorni sistem. Konfigurator je narejen na  osnovi Excelovih
tabel in makro programov.
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Konfigurator se deli na tri dele:

1. Začetna stran z informacijami o
strukturi in delovanju CMC
sistema. 

2. Projektna stran: v tej tabeli je
potrebni vpis vrste in količine
senzorjev, ki jih želimo imeti v
naši konfiguraciji.

3. Artkli: v tej tabeli nam pro-
gram ponudi spisek artiklov v
odvisnosti od podatkov, ki smo
jih zahtevali v projektni tabeli

Katalog CMC- TC 
Katalog CMC-TC je enostavna in
hitra pomoč pri konfiguriranju
CMC-TC aplikacij saj vsebuje vse
naročniške številke in njim pripa-
dajoče opise in fotografije.
Katalog je na voljo v tiskani obliki
ali pa kot PDF datoteka v nem-
škem ali angleškem jeziku. A
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Skupni stroški lastništva  SCADA sistema vključujejo veliko več kot začetno ceno licen-
ce. Da bi ugotovili, kakšni bodo celotni stroški sistema SCADA, si morate postaviti več
vprašanj:  Koliko časa boste potrebovali za izvedbo sistema? Ali osnovna cena vključu-
je vse kar boste potrebovali, da boste lahko zaključili projekt? Ali lahko sistem v prime-
ru okvare na opremi zaščiti proces in podatke s takojšnjim shranjevanjem podatkov?
Kakšne so možnosti nadgradnje sistema, ko aplikacija raste? Se bo operater enostavno
naučil upravljanja sistema?
Citect je v tridesetih letih obstoja prevzel vodilno mesto na področju industrijske avto-
matizacije. S kvalitetnimi, fleksibilnimi, skalabilnimi, zanesljivimi, odprtimi in hitrimi
rešitvami lahko na zgoraj postavljena vprašanja  ponudijo pravi odgovor.

Hitro učenje
CitectSCADA je zelo prijazna do uporabnika. Uporabnik ima na voljo različne pripo-
močke, da lahko enostavno in hitro realizira svoj projekt.
• Pomoč.

Uporabniku je na voljo preko 4000 strani različnih informacij, do katerih lahko
dostopa na različne načine: vodič po pomoči; vsako podokno ima povezavo na tisto
stran v pomoči, ki je v kontekstu z oknom iz katerega je bila odprta; listanje po
temah, kot po priročniku; iskanje po ključni besedi; …

• Baza znanja.
Tukaj so zbrane informacije in izkušnje tisoče uporabnikov. V bazi znanja iščemo
po ključni besedi ali po vsebini. Informacije v bazi znanja se nenehno dopolnjuje-

jo.
• Primer projekta.
Uporabnik dobi na brezplačnem
CD-ju s programom tudi delujoči

projekt iz katere-
ga lahko črpa ide-
je za svoje projek-
te.

Slika 1 - Različne oblike pomoči

Hiter razvoj
CitectSCADA je enostavna za
uporabo. Citect Explorer om-
ogoča organiziranje in upravljanje s projekti brez izgube časa in nepotrebne zmede.
Na voljo so številna orodja in pripomočki, s katerimi lahko uporabnik  projekt realizi-
ra v najkrajšem času.

CitectSCADA
Avtor: Igor Jug dipl.inž.el., igor.jug@synatec.si

zadnjih letih so tudi v Sloveniji na področju avtomatizacije vse
bolj razširjeni SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
sistemi. Različni proizvajalci ponujajo tehnično, pa tudi cenovno

različne rešitve.

V
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• Grafika.
Standardna orodja (zasenčene cevi, gumbi, mnogokotniki,
teksti, simboli, … ) omogočajo uporabniku, da z malo truda
oblikuje uporabniku prijazen vmesnik. Vsem objektom je
možno določiti veliko dinamičnih lastnosti (gibanje, anima-
cijo, barvo, napolnjenost, vidnost, …). Vsi simboli iz knjižnic
so med seboj povezani. Če spremenimo en simbol, se z enim
ukazom spremenijo vsi enaki simboli na vseh straneh. Enaka
lastnost velja za genie, super genie in predloge. V grafični
urejevalnik lahko uvozimo slike različnih formatov: bitne
slike (bmp), AutoCAD (dxf), Window Meta File (wmf), Tag-
ged Image Format (tif), JPEG, …

• Genie in Super Genie.
Objekt sestavljen iz več simbolov, ki bo uporabljen večkrat,
je dovolj konfigurirati samo enkrat. Shraniti ga je potrebno
kot Genie ali Super Genie. Ob naslednjem klicu mu je
potrebno določiti samo ime in spremenljivke na katere naj
bo povezan. Grafični objekt ali novo okno (pop-up) bo kon-
figurirano avtomatsko. 

• Cicode.
Številne aplika-
cije zahtevajo
posebne funk-
cije. Da bi za-
gotovili čim ve-
čjo f leksibil-
nost, ponuja
Citect progra-
mski jezik - Ci-
code. Program-
ski jezik je po-
doben jezikom
˝C˝ ali VB. Sintaksa je zelo enostavna in ne zahteva veliko
programerskih izkušenj. Cicode urejevalnik vsebuje preko
500 standardnih funkcij, uporabnik pa si lahko naredi dodat-
ne knjižnice lastnih funkcij, ki so enostavno prenosljive med
projekti.

• Visual basic.
Druga možnost programiranja posebnih funkcij je VBA. Ve-

liko inženirjev obvlada programiranje v VBA, svoje znanje
lahko koristno uporabijo v okolju CitectSCADA.

• Večjezični projekti.
Posamezen Citect projekt
lahko teče v več jezikih.
To pomeni, da ni potreb-
no konfigurarirati več
projektov za različne jezi-
ke. Projekt razvijamo v
enem jeziku, dodamo sa-
mo podatkovne baze za
različne jezike. Preklop
med različnimi jeziki je
možen med delovanjem
sistema. Če je v mreži več
računalnikov, lahko teče
projekt na vsakem raču-
nalniku v drugem jeziku.
Funkcija je zelo primer-
na za strojegraditelje, saj lahko za vsa tržišča za enak stroj
naredijo samo en projekt, uporabnik pa izbere ustrezen
jezik. 

• Predloge za strani.
Uporabniku je na voljo veliko število predlog, ki mu olajšajo
kreiranje grafičnih strani. Obstoječe predloge lahko uporab-
nik poljubno spreminja ali ustvari svoje predloge, ki jih lahko
uporablja v vseh naslednjih projektih. Tudi predloge so pove-
zane med seboj; kot simboli v knjižnicah.

• Poročila.
V CitectSCADA so poročila sestavni del  osnovnega paketa.
Poročila oblikuje uporabnik v enem izmed urejevalnikov
teksta - Microsoft Word, WordPad, … Vsebujejo lahko: tekst,
trenutne ali shranjene podatke, rezultate preračunavanj in
mnogo več. Izdelava poročila je zaradi tega enostavna, obli-
ka pa uporabniku prijazna. Poročila se generirajo periodič-
no, na zahtevo ali ko se zgodi nek dogodek. Tudi način prika-
za poročil je lahko različen: na zaslonu, tiskanje poročila,
shranjevanje v datoteko. Poročila so lahko tudi avtomatsko
poslana v SQL podatkovno bazo ali katerokoli ODBC-kompa-
tibilno podatkovno bazo.

• Hkraten razvoj.
Več inženirjev lahko istočasno dela na istem projektu.

• Podpora za ActiveX.
ActiveX so samostojni objekti (programi), ki se z drugimi
objekti povezujejo preko Microsoft-ove COM (Component
Object Model) tehnologije. Objekti se  instalirajo v
Windows-ih. Z njihovo uporabo lahko razširimo funkcional-
nost SCADA sistema. Tečejo lahko v ozadju (različna preraču-
navanja) ali pa so vgrajeni v grafične strani (koledarčki,
kazalci, …).

Enostavna vzpostavitev povezave
Povezljivost je bistvena lastnost SCADA sistema. Dobra SCADA
mora biti povezljiva navzdol - na proces (različni krmilniki,
regulatorji, čitalci črtne kode…) in navzgor - na poslovni sistem

Slika 2 - Citect Explorer

Slika 3 - Cicode Editor

Slika 4 - Preklaplanje med jeziki
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podjetja (različne podatkovne baze). CitectSCADA ponuja veli-
ko možnosti povezovanja.

• Veliko gonilnikov.
CitectSC ADA
vključuje preko
130 gonilnikov
za povezavo na
različne napra-
ve. Vse gonilni-
ke je enostavno
konfigurirati,
saj nam je na
voljo čarovnik,
ki nas vodi sko-
zi konfiguracij-
ska okna. Vsak
gonilnik je v pomoči podrobno opisan.

• OPC Odjemalec (Client).
Razširi možnost povezovanja, saj omogoča povezavo indu-
strijskih naprav preko OPC strežnikov (serverjev).

• Druge aplikacije (Third party applications). 
Obstaja še več drugih možnosti povezave na obstoječe apli-
kacije. Med drugim CitectSCADA vključuje obširen API
(Application Programming Interface) za povezavo na pol-
jubne aplikacije.

Enostavno upravljanje
Grafični urejevalnik omogoča  oblikovanje uporabniku prijaz-
nega vmesnika, ki ni samo lep na pogled. Dinamična optimiza-
cija podatkov poskrbi, da se zaslon odjemalca (Client) kjerkoli v
mreži osveži v manj kot eni sekundi (podatek iz objekta s
450.000 spremenljivkami,  64.000 digitalnimi alarmi, 20.000
trendi, …).
• Alarmi.

Ob aktiviranju alarma je uporabnik lahko obveščen na več nači-
nov: zvočni alarm, spreminjanje grafičnih simbolov, … Vsi alar-
mi se tudi z milisekundno resolucijo zapisujejo v bazo. Upo-
rabnik ima na voljo različne načine filtriranja alarmov: po prio-
riteti, po času nastanka, po kategoriji in po statusu potrditve. Pri
vsakem alarmu ima tudi možnost pisanja komentarjev.

• Trendi.
Uporabnik lahko spremlja neomejeno število spremenljivk v
obliki trendov. Trendi se shranjujejo (lahko tudi z milise-
kundno resolucijo), kar omogoča njihovo kasnejše pregledo-
vanje in primerjavo s trenutnimi vrednostmi. Vrednosti tren-
da se lahko enostavno kopirajo v odložišče in v obliki tabele
prenesejo v druge aplikacije (Exel, Word, ipd.)

• X-Y grafi.
Na prvi pogled so zelo podobni trendom. Razlika je v tem, da
je v tem grafu prikazano razmerje med dvema spremenljiv-
kama (v trendu je prikazana spremenljivka v odvisnosti od
časa).

• SPC (Statistical Process Control).
Statistična analiza podatkov iz procesa uporabniku pomaga,
da reši probleme preden se pojavijo. Ko podatki iz procesa
kažejo trend, da bodo določeni parametri prekoračili dovo-
ljene meje, lahko uporabnik ukrepa preden se to dejansko
zgodi.

Enostavna razširitev sistema
SCADA sistemi morajo izpolnjevati zahteve, ki se s časom spre-
minjajo. Kako izbrati najboljšo arhitekturo? Citect ponuja odgo-
vor: fleksibilno in skalabilno arhitekturo.

• Skalabilna arhitektura.
Citect-ova skalabilna arhitektura omogoča širjenje in rast
sistema brez posega v obstoječi sistem. Uporabnik novo
hardversko in softversko opremo enostavno priključi na
obstoječi sistem. Pri dodajanju novega računalnika v mrežo
sistema ni potrebno ugašati. Sistem raste, sočasno pa so
predhodne investicije zavarovane.

• Fleksibilna arhitektura.
Funkcionalno je CitectSCADA razdeljena na pet ločenih
opravil: V/I, Alarmi, Poročila, Trendi in Prikazi. Vsa opravila
lahko tečejo na enem računalniku ali pa se po potrebi poraz-
delijo med več računalniki.

• Redundanca. 
Pri nekaterih aplikacijah ne sme priti do izpada sistema niti
za trenutek. Prava redundanca je Citect-ova  značilnost.
Redundanca je integrirana že v osnovnem paketu; brez
doplačila. Redundanca je lahko uporabljena na različnih
nivojih: povezave do V/I naprav,V/I naprave, računalniki,
lokalne mreže, opravila. Za integriranje redundance v sistem
ni potrebno programiranje posebnih funkcij. Ob okvari
pride do avtomatskega preklopa na rezervni sistem.
Pomembno je, da Citect vedno komunicira samo po primar-
ni povezavi. S tem se sistem zelo razbremeni.

V članku so opisane samo nekatere osnovne lastnosti Citect
SCADA. Prav gotovo so med lastnostmi, ki niso opisane nekate-
re pomembne: multi-digitalni alarmi, varnostne funkcije, aku-
mulatorji, … 

Poudariti velja, da za razvoj aplikacije razvojno orodje ni potreb-
no. Na CD-ju, ki je brezplačen, uporabnik dobi vsa potrebna
orodja za razvoj in testiranje sistema. Uporabnik mora kupiti
licenco samo za delujoči sistem. Tudi pri izbiri licence ima upo-
rabnik na voljo več možnosti, da licenco prilagodi svojim zahte-
vam (plavajoče licence, licence za strojegradnjo, licence za av-
tomatizacijo zgradb). A

Slika 5 - Čarovnik za vzpostavitev povezave

Slika 6 - Statistični graf
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V izvedbi Compact FieldPoint opreme je na
voljo 20 različnih vhodno-izhodnih enot in
trije različni modeli inteligentnih procesor-
skih enot za obvladovanje analognih in digi-
talnih veličin. Inteligentne procesorske enote
omogočajo lokalno shranjevanje zajetih poda-
tkov, komunikacijo z zunanjo opremo ter izva-
janje naprednih matematičnih in drugih ana-
liz in procesov potrebnih za nadzor in obdela-
vo podatkov.
National Instruments VI Logger je samostojna
programska aplikacija s katero lahko inženirji
in raziskovalci preko različnih konfiguracij

enostavno zajemajo, shranjujejo, preglejujejo
in objavljajo podatke. VI Logger omogoča
učinkovit način zbiranja in arhiviranja poda-
tkov, tako da uporablja moč in fleksibilnost
osebnega računalnika in menije za konfigura-
cijo. Poleg tega, da lahko sedaj uporabljamo
VI Logger programsko opremo v manj prijaz-
nih industrijskih okoljih je možno izvajati tudi
končne zajeme podatkov oz. meritve.
Namesto, da samo ročno startamo in zaustavi-
mo meritev, lahko sedaj enostavno konfiguri-
ramo aplikacijo, da zajame določeno število
podatkov oz. signalov ali da zajema podatke

znotraj definiranega časovnega okna. Te
zmožnosti lahko združimo s sposobnostjo VI
logger programa da zazna določene dogodke
in tako npr. zajamemo podatke po spremem-
bi napetostnega nivoja.
Uporabniki lahko enostavno razširijo oz.
povečajo zmogljivosti svojih aplikacij za
zajem podatkov z integracijo VI Logger pro-
gramske opreme z grafičnim razvojnim oko-
ljem LabVIEW ali tako, da delijo in prenašajo
zajete podatke v NI DIAdem programsko
opremo, kjer nato opravijo analizo podatkov
in kreirajo poljubna poročila.
VI logger sedaj vključuje tudi 22 LabVIEW vir-
tualnih instrumentov (VI-jev), ki uporabniku
omogočajo enostavno dodajanje zahtevnejših
analiz ali dodatnih vhodno izhodnih operacij,
kot npr. krmiljenje motorjev ali računalniški
vid. Za kreiranje poročil in analizo po oprav-
ljenem zajemu podatkov pa lahko enostavno
izvozimo podatke v DIAdem brez kakršnega-
koli dodatnega programiranja. Ob startu
DIAdem-a se pojavi pogovorno okno čarovni-
ka, ki inženirjem in strokovnjakom svetuje,
kako izbrati ustrezno predlogo in hitro kreira-
ti poročilo. Z orodjem DIAdem lahko  ugotav-
ljajo povezanost različnih kanalov in s števil-
nimi interaktivnimi orodji natančno vizuelno
pregledujejo podatke. A

NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  VVII  LLooggggeerr
pprrooggrraammsskkaa  oopprreemmaa  

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje, tel. 03 425 42 00, www.ni.com 

aattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  jjee  pprreeddssttaavviill  nnoovvoo  vveerrzziijjoo  kkoonnffiigguurraabbiillnnee  pprrooggrraammsskkee
oopprreemmee  zzaa  zzaajjeemm  ppooddaattkkoovv  VVII  LLooggggeerr  11..11,,  kkii  sseeddaajj  ppooddppiirraa  ttuuddii  zzaajjeemm
ppooddaattkkoovv  zz  NNII  FFiieellddPPooiinntt  iinn  CCoommppaacctt  FFiieellddPPooiinntt  vvhhooddnnoo  iizzhhooddnniihh  mmoodduulloovv

zzaa  zzaajjeemm  ppooddaattkkoovv..  KKeerr  jjee  tteemmppeerraattuurrnnoo  oobbmmooččjjee  ddeelloovvaannjjaa  CCoommppaacctt  FFiieellddPPooiinntt
oopprreemmee  mmeedd  --2255°°CC  iinn  6600°°CC  iinn  mmoodduullii  pprreenneesseejjoo  ttuuddii  vveeččjjee  vviibbrraacciijjee,,  llaahhkkoo  sseeddaajj
uuppoorraabbnniikkii  VVII  LLooggggeerr  aapplliikkaacciijjee  kkoorriissttiijjoo  ttuuddii  vv  ddeelloovvnniihh  ookkoolljjiihh  kkjjeerr  nnii  mmoožžnnaa  uupprraa--
bbaa  iinndduussttrriijjsskkiihh  oosseebbnniihh  rraaččuunnaallnniikkoovv..
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PROCESNE KOMUNIKACUE - Varnostne mreže

aprave za varovanje morajo biti povezane v varnostne
mreže, ki morajo biti  v vseh tehničnih okoljih nepretrgane,
sicer lahko pride do neželjenih nesreč. Safety Integrated

predstavlja Siemensov varnostni model v svetu Totally Itegrated
Automation - Siemensove rešitve v avtomatizaciji. To pomeni, da
vam ponujamo nepretrgano varnosto mrežo za vse nivoje avtoma-
tizacijskega okolja, od senzorjev navzgor. Uporabnikom zagotovi-
mo vsa potrebna orodja za zaščito ljudi, strojev in tovarniških obra-
tov. Produktne skupine SIGUARD, SIMATIC, SINUMERIK/SIMODRI-
VE in SIMOTION iz programa Safety Integrated vam ponujajo naj-
višjo stopnjo varnosti in medsebojne skladnosti.. 

Uporaba standardnih podatkovnih vodil v varnostnih mrežah 
Safety Integrated povezuje varnostni del z običajnim avtomatiziranim delom v pregle-
den in medsebojno usklajen sistem. To pomeni, da se podatki, med varnostnim delom
in običajnimi komponentami sistema, prenašajo brez dodatnega vmesnika. Seveda s
tem prihranimo velike stroške, ker lahko uporabimo že obstoječe podatkovno vodilo.  

Nizkonapetostne stikalne naprave in senzorji namenjeni varnosti
Produkti namenjeni varnosti so namenski produkti za zagotavljanje varnosti. Različne
možnosti zaznavanja, mehansko ali brezkontaktno kot različne možnosti upravljanja,
signaliziranje in preklapljanje sodijo v skupino naprav namenjene varnosti. Vse so
med seboj povezljive standardno kot tudi na AS-Interface in PROFIBUS:
•Izklop v sili (STOP tipke) •Varnostne kombinacije

3SB1 in SIGNUM 3SB3 SIGUARD 3TK28 
(varnostni relejski 
modul)

SSIIEEMMEENNSS

Safety Integrated
Avtor: Peter Grubar, Siemens d.o.o.

N
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PROCESNE KOMUNIKACUE

• Svetlobne zavese
SIGUARD 3RG784

• Preklopni varnostni trakovi
SIGUARD 3RG785

• Lasser scanner
SIGUARD scanner

• ET 200S
ET 200S SIGUARD

Krmilniki - varnostni nadzorni
sistemi

SIMATIC fail-safe krmilniki so nepogreš-
ljiv del pri zagotavljanju varnosti ljudi in
strojev. Optimirani so za opravljanje
nalog, ki zadevajo varnost. Pri napakah
se nemudoma preklopijo v varnostni
režim delovanja.

SIMATIC S7-300F
� Za manjše aplikacije s poudarkom na

proizvodnji tehnologiji
� Varnostne naloge so vgrajene v F-

CPU-ju in varnostnih I/O-ih katere
lahko uporabljamo tako v S7-300 kot v
ET200M in ET200S I/O sistemih

� Možnost programiranja v FDB in LAD
programskih jezikih

� Knjižnice s primeri certificiranimi pri
TÜV

SIMATIC S7-400F/FH
� Za večje aplikacije v proizvodnji in

procesni tehnologiji
� Varnostne funkcije so na voljo z upo-

rabo F-CPU in vhodno izhodnih
modulov iz serije ET200M in ET200S
PROFI safe .

� Sistem je moč nastavljati s pomočjo
povezljivih blokov iz F knjižnic v nači-
nu CFC (diagrama potekov), lestvič-
nem diagramu ali funkcijskem blok
diagramu.

� Knjižnice z osnovnimi funkcijskimi
bloki certificiranimi pri TÜV

SIMATIC ET 200M
� Standardne in varnostne komponente

združljive v enovit sistem
� Ob souporabi S7-400F/FH: varna ob-

delava signalov "fale-safe" s pomočjo
distribuirane arhitekture

� Združevanje s S7-300; centralno ali
distribuirano

� Obdelava analognih in digitalnih
vrednosti

SIMATIC ET 200S
� Standardne in varnostne komponente

združljive v enovit sistem
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PROCESNE KOMUNIKACUE - Varnostne mreže

� Na voljo je motorni zagon "fail-safe"

� S7-300 in S7-400 sta s sistemom združena prek konfiguracije v STEP7 (LAD in FDB)
� Sistem pokriva zahteve kategorije 4 v skladu s standardom EN 954-1; zahvaljujoč

"fail-safe" modulom ET200S, S7-300F in S7-400F

SIMATIC ET 200S-IM 151-7 F-CPU
� Distribuirane, varnostne rešitve z inteligent-

no enoto IM 151-7 F-CPU v sistemu ET200S
� Standardne in varnostne komponente združ-

ljive v enovit sistem
� PROFIBUS master CPU naslavlja IM 151 CPU

kot slave
� Več IM 151-7 F-CPU povezljivih na istem PRO-

FIBUS omrežju

Motion Control systems - varnostni
nadzorni sistemi 

SINUMERIK Safety Integrated
SINUMERIK Safety Integrated je zanesljiv,
učinkovit  razširitveni paket za osebno in
strojno zaščito. Hkrati zagotavlja delovanje
varnostnega nadzora in enostavno upravlja-
nje. Rezultat  hitrega odzivanja v določenih
situacijah pri pojavu napak so izredno visoko
učinkovite varnostne funkcije. Le to doseže-
mo z vstavitvijo varnostnih
funkcij  v regulatorje in pogo-
ne. Poleg vseh ostalih varnost-
nih funkcij se nadzira še:
� hitrost (SG)
� zastoj (SH, SBH)
� položaj (SE, SN)
Varnostni modul zavore (SBM)
zagotavlja neželjen zdrs po
vertikali.
Vsi varnostni signali se logič-
no sinhronizirajo zahvaljujoč
programski logiki (SPL) ne da
bi za to potrebovali dodatne
naprave. A
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MERILNE TEHNOLOGIJE - Merjenje koncentracije kisika v vodi

Po principu delovanja ločimo galvanske in amperometrične senzorje.

Galvanski senzor kisika
Prvi galvanski senzor kisika v zraku je konstruiral Paris leta 1933, ko je uporabil
Fery.ev zračni alumulator kot merilnik koncentracije kisika v zraku. Komercialni gal-
vanski sistemi na principu kovina-zrak so sestavljeni iz porozne ali neporozne cinkove
elektrode in zračne elektrode, ki je običajno aktivni ogljik ali porozen nikelj v stiku s
kisikom iz zraka. Reakcije, ki potekajo na elektrodah galvanskih členov, so sledeče:

• negativna elektroda (npr.: elektrokemijska oksidacija cinka do ZnO2
2- iona):

• pozitivna elektroda (redukcija kisika do hidroksilnega iona):

kisel medij
alkalen medij

• skupno reakcijo v alkalnem mediju lahko zapišemo:

Elektromotorna sila (EMS) predstavlja razliko med potencialom pozitivne in nega-
tivne elektrode, ko je tok praznjenja enak nič.

Ek - potencial pozitivne elektrode (katode)
Ea - potencial negativne elektrode (anode)

V primeru, da se procesi oksidacije in redukcije na elektrodah odvijajo reverzibilno,
velja za elektrodne potenciale Nernst-ova enačba:

E - standardni elektrodni potencial
ao - aktivnost substance v oksidirani obliki
ar - aktivnost substance v reducirani obliki
R - plinska konstanta (8.314 J/K mol)
T - temperatura

Potencial kisikove elektrode, na kateri poteka redukcija kisika po reakciji

Avtorja: dr. Andrej Holobar, univ. dipl. ing. kem.(Echo,d.o.o.)

Racman Keith, univ.dipl.ing.kem.teh. (Mettler Toledo, d.o.o.)

Analitika voda 
Merjenje koncentracije kisika v vodah

Na bioloških čistilnih napravah je kisik pomemben
parameter, ki ga je treba meriti skozi celoten pro-
ces. Pri določeni koncentraciji kisika se prično spre-
membe aktivnosti mikroorganizmov in v primeru
pomanjkanja kisika začno umirati. Tudi prenekateri
pogin rib se lahko prepreči z merjenjem kisika v
vodah. Pav tako je pomembna visoka stopnja

zanesljivosti merjenja koncentracije kisika pri modernih ekoloških
procesih.

Zn OH ZnO H O e+ = + +− − −4 2 22
2

2

O H e H O2 24 4 2+ + =+ −

O H O e OH2 22 4 4+ + =− −

2 4 2 22 2
2

2Zn O OH ZnO H O+ + = +− −

E E Ek a= −

( )
0

ln0
a
a

zF
RT rEE −=
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O2+2H2O+4e-=4OH- lahko zapišemo v obliki:

kjer je Eo standardni potencial kisika (+1.23V). Najbolj občutljiv na spremembe kon-
centracije kisika je člen, ki ima katodo iz plemenite kovine (platina, zlato, srebro) in
svinčeno anodo. Slika 1. prikazuje shemo galvanskega senzorja. Med membrano in Au
elektrodo obstaja tanek sloj raztopine elektrolita, skozi katerega difundira O2 k elek-
trodi. Če je senzor v stiku z dano koncentracijo kisika c, se čez čas vzpostavi ravnotežje
med koncentracijo kisika v membrani in koncentracijo kisika v tankem sloju elek-
trolita med membrano in elektrodo. Napetost med elektrodama je sorazmerna kon-
centraciji O2 na zunanji strani membrane.

Slika 1 - Shema gal-
vanskega merilnika ki-
sika.

Amperometrični senzor
Prvi amperometrični senzor z membrano je konstruiral in patentiral Clark leta 1956.
Konstrukcija elektrode je postala standardna za skoraj vse membranske senzorje.
Senzor je sestavljen iz dveh elektrod in membrane, kot je to prikazano na sliki. Z
uporabo membrane, ki loči elektrolitsko celico od merjene raztopine, se bistveno
poveča selektivnost merjenja. 

Slika 2 - Shema amperometričnega senzorja.

Kisik, ki difundira skozi membrano, rea-
gira na katodi, ki jo vzdržujemo na poten-
cialu limitnega toka, to je na platoju to-
kovno napetostne krivulje. Potencial na
elektrodi je takšen, da pride do takojšnje
redukcije kisika na katodi. Vzpostavi rav-
notežje in tok, ki ga dobimo zaradi difuzi-
je kisika k elektodi in je podan s sledečo
enačbo.

n - število elektronov, ki sodelujejo v
elektrodnem procesu
F - Faradajeva konstanta
A - površina elektrode
x - debelina sloja elektrolita, skozi katere-
ga poteka difuzija

c - koncentracija kisika v zunanji raztopini (vzorcu)
D - difuzijski koeficient

Nastali tok je proporcionalen koncentraciji kisika v vzorcu. Razen tega je odvisen tudi
od drugih parametrov kot so: temperatura, debelina in permeabilnost membrane,

AVTOMATIKA36 38/2003
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MERILNE TEHNOLOGIJE - Merjenje koncentracije kisika v vodi

količine ter koncentracije elektrolita in
geometrije same celice. Redukcija kisika
na katodi poteka v dveh stopnjah:

Pri amperometričnih senzorjih se lahko
pojavijo problemi, če se elektroda oksidi-
ra, t.j. če se reakcijska površina prevleče
s tankim slojem oksida, kar spremeni
lastnosti delovne elektrode. 
Pri amperometričnem merjenju z dvema
elektrodama ima referenčna elektroda
funkcijo anode. Referenčna elektroda mora imeti stabilen potencial ter dovolj veliko
površino, da se ne polarizira. Kot referenčno elektrodo običajno uporabljamo
Ag/AgCl elektrodo, ki ima pri 25°C potencial +0,197 V glede na standardno vodikovo
elektrodo (SHE). 
Glavni problem, ki nastane pri uporabi amperometričnih senzorjev z membrano, je
kontaminacija oziroma blokiranje membrane z nečistočami (površinsko aktivne snovi
in podobno) ter izhlapevanje topila (vode) skozi membrano. Nekaj načinov je, da to
preprečimo z občasno zamenjavo membrane oziroma mehanskim čiščenjem,
uporabo gela ali paste (agar-agar, silikagel...) ali dodatkom hidroskopične snovi, ki
veže vlago iz zraka in tako prepreči izsušitev.

Membrane
Odzivni čas amperometričnega senzorja lahko podamo s sledečo enačbo:

t - odzivni čas
k - konstanta
z - debelina membrane
D - difuzijski koeficient

Pri izdelavi komercialnih senzorjev običajno uporabljajo velike katode in tanke mem-
brane s ciljem dosegati višjo stabilnost toka in hiter odziv. Ti senzorji pa niso idealni
v ekoloških in industrijskih aplikacija, saj so zelo odvisni od intenzitete mešanja in
tanke membrane niso ravno primerne za visoke pritiske. Tako se uporablja posebna
večslojna membrana, ki je sestavljena iz 25 µm notranjega teflonskega filma in zunan-
je 150 µm debele silikonske membrane, ojačane z jekleno mrežico (Slika 4.).

Slika 4 - Shema zgradbe dvojne
membrane pri emperometričnemu
senzorju kisika (Haddad).

Ker je permeabilnost silikona okoli 90-krat večja od permeabilnosti teflona, se difuzi-
jski tok ne zmanjša. Poveča pa se odzivni čas, ki je zelo odvisen od debeline mem-
brane. Zunanja plast silikona deluje tudi kot nekakšen rezervoar kisika, ki zmanjša
odvisnost od mešanja raztopine. V tabeli je prikaz senzorja z eno in dvema mem-
branama.

Tabela 1

Silikonske mem-
brane imajo za ve-
čino aplikacij do-
volj veliko kemij-

sko odpornost. V medijih z visoko koncentracijo olj in ogljikovodikov se lahko pojavi

O H e H O
2

2 2
2 2

+ + + − =

H O H e H O2 2 22 2 2+ + =+ −

t k z D= ′ ⋅ ⋅ −2 1

Slika 3 - Prikaz montaže merilnika in senzorja
na čistilni napravi.
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MERILNE TEHNOLOGIJE - Merjenje koncentracije kisika v vodi

nabrekanje, ki povzroči nesta-
bilnost signala. V primeru, da
se membrana prekrije z žive-
čimi mikroorganizmi, lahko
to povzroči nenaden padec
koncentracije kisika, ki je po-
sledica porabe kisika. To lah-
ko odpravimo z nenadnim po-
večanjem hitrosti mešanja ali
namestitvijo senzorja v pod-
ročje z visoko turbulenco. Tu-
di uporaba sredstev proti nas-
tanku pen (površinsko aktiv-
ne snovi) lahko povzroči spre-
membe v karakteristiki difuzi-
je kisika skozi membrano.

Kalibracija
Kisikove elektrode lahko kalibriramo na več načinov, kot % nasičenja, parcialni tlak ali
koncentracijo, izraženo v ppm. Proces difuzije je termodinamski proces, ki je posled-
ica aktivnosti kiska, ki je enak parcialnemu tlaku plina ali procentu nasičenja. V prak-
si pa se večinoma uporablja procent nasičenja, ki je tudi najbolj enostaven.

Interference in vpliv zračnih mehurčkov
Možne interference so prevsem plini, ki lahko difundirajo skozi membrano in reagi-
rajo na katodi. To so predvsem plini klor, brom, jod in dušikovi oksidi, ki pa se redko
pojavljajo pri bioprocesih.
Drugi vir je ogljikov dioksid,
ki zmanjša pH vrednost elek-
trolita, kar povzroči višjo vre-
dnot odčitanega kisika. To la-
hko odpravimo z uporabo pu-
ferne raztopine, ki pri okoli
100% koncentraciji CO2 v raz-
topini zmanjša interferenco
na 1% kisikovega signala. Og-
ljikov disulfid povzroča kont-
aminacijo anode in prestavi
anodni potencial. 
Napake se pojavijo tudi v pri-
meru, da se na koncu kisikove
elektrode pojavijo mehurčki zraka, ki pa niso v termodinamskem ravnotežju s tekočim
medijem v merjeni raztopini. Idealno bi bilo imeti enako ravnotežje med tekočino in
plinsko fazo v celotnem merilnem sistemu in membrano kisikove elektrode prekrito
s tanko plastjo tekočine. Rešitev problema je predvsem v pravilnem nameščanju elek-
trode. Položaj, ki zagotavlja visoko turbulenco, preprečuje nastanek zračnih mehur-
čkov na membrani in oblaganje membrane z mikroorganizmi, vendar je tudi odčitek
lahko nepravilen. Efekt zračnih mehurčkov je večji pri vertikalni montaži senzorjev
kot pri horozontalni in-line montaži. 

Zaključek
Pri izvajanju merjenja kisika je potrebno poznavanje procesa, ki ga želimo spremljati.
Najpomembnejši so pravilen izbor elektrode, pravilen izbor merilnega mesta in
montaža (še posebej on-line pri merjenju v cevi). V večini primerov iz prakse je vzrok
za napačna merjenja nepravilno postavljeno mesto merjenja in nepravilno vzrževanje
elektrode. V podjetju ECHO, d.o.o. vam lahko ponudimo svetovanje in inženiring s
področja merjenja fizikalnih in kemijskih parametrov. Svetujemo in izvajamo
postavitve senzorjev. Kot novost ponudimo letno vzdrževanje senzorjev v tehnološk-
ih ali gospodarskih objektih, modernizacijo meritev in reševanje problemov na že
postavljenih objektih. A

Slika 5 - Senzor za merjenje raztopljenega kisika (Mettler-
Toledo)

Slika 5 - Senzor za merjenje raztopljenega kisika (Mettler-
Toledo)
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• Omogoča uporabo brezžičnega pre-
nosa 

• SNMP podpora nadzora.

Zaradi obstoječih različnih industrijskih
komunikacijskih protokolov, ki niso
povezljivi med seboj, je težko zgraditi
enovito omrežje med različnimi naprava-
mi v okoljih industrijske avtomatizacije.
Z uporabo posebnih vmesnikov - strežni-
kov naprav (Device Server) , ki pretvarja-
jo različne industrijske komunikacijske
protokole v standardiziran Ethernet
TCP/IP protokol je možno povezati raz-
lične naprave na različnih lokacijah v
enovito omrežje in to industrijsko
omrežje je povezljivo z omrežjem poslov-
ne informatike. 
Strežnik naprav pretvarja različne indu-
strijske serijske komunikacijske protoko-
le (Modbus, DF1, Compoway/F, Hostlink,
FINS,) v  Ethernet  protokole (Modbus/
TCP, Allen-Bradley Ethernet, Ethernet
IP). To funkcionalnost imenujemo Multi-
protocol in zahteva izpolnitev komp-
leksnih zahtev glede zakasnitev ( legacy).
Pri povezovanju obstoječih naprav na
Ethernet omrežje se pojavi problem ne-

Avtor: Mag. Milan Mekinda, Telos d.o.o , Kranj, mmekinda@telos.si

Povezovanje naprav v okoljih
industrijske avtomatizacije

činkovito povezovanje različnih naprav v okoljih industrijske
avtomatizacije omogoča boljše upravljanje ter nadzor naprav

in procesov. Različne naprave, ki imajo običajno serijske priključke
je potrebno povezati v industrijska omrežja in širše v Ethernet
omrežja. Ethernet IP omrežje je postal standard za povezovanje
uporabnikov v okoljih poslovne informatike. Zaradi kompleksnos-
ti problema zakasnitev (legacy) pa je uvajanje tehnologije Ethernet
v okolja industrijske avtomatizacije zahteven poseg.

U

Prednosti pretvorbe serijskega komunikacijskega protokola v Ethernet IP so pred-
vsem:
• Ethernet je dobro poznan standard, ki omogoča enostavno priključevanje in pove-

zovanje različnih naprav z vgrajenimi Ethernet vmesniki in povezovanje na global-
no Internet omrežje.

• Na Ethernet priključkih je možno doseči bistveno večje prenosne hitrosti in večje
prenosne razdalje: do 150 m na UTP ožičenju, do 2 km na optičnem multimode
kablu in do 100 km na optičnem single mode kablu.

• Uporaba optičnih kablov is s tem omogoča učinkovito zaščito pred elektromagnet-
nimi motnjami.

• Simultani prenos podatkov (multiple messaging) preko ene povezave. Centralno je
možno nadzorovati in upravljati več naprav istočasno.

PROCESNE KOMUNIKACIJE - Povezovanje naprav v industrijskem okolju
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kompatibilnosti obstoječe aplikacijske
programske opreme, ki ne zna delovati s
Ethernet protokolom. Programsko opre-
mo bi morali ustrezno modificirati, kar
pa je nezaželjeno. Enostavna rešitev je
možna, če strežnik naprav, ki povezuje
naprave na Ethernet vsebuje funkcional-
nost RealPort. To je programska rešitev
emulacije serijskega priključka za to apli-
kacijo, ki teče na računalniku. Aplikacija
ostane nespremenjena, RealPort pa pos-
krbi za komuniciranje preko Etherneta. 
Direktno povezovanje dveh naprav s
serijskim priključkom preko Etherneta se
enostavno izvede s načinom tunneling
tako da vsako od enot povežemo na
Ethernet s pomočjo strežnika naprav. Le-
ta pretvarja serijski protokol v Ethernet
protokol in obratno. Tako se vspostavi
direktna povezava dveh naprav skozi
tunel v Ethernet omrežju.
Strežniki naprav običajno omogočajo le
enojno povezavo (single-master) med
centralno enoto in napravami. Zaradi
boljše funkcionalnosti je zaželjeno, da
strežniki naprav omogočajo simultano
povezavo več centralnih enot z naprava-
mi. Tako funkcionalnost imenujemo mul-
ti-master.  
Stežniki naprav, ki omogočajo multi-mas-
ter in multi-protocol  funkcionalnost om-
ogočajo, da ena centralna enota komuni-
cira z napravami po enem komunikacij-
skem protokolu in da druga centralna
enota komunicira z napravami po dru-
gem protokolu simultano.

Povezave strežnikov naprav z napravami
so žične (bakrene, optične) ali brezžične
(Wi-FI ali Bluetooth). Naprave imajo obi-
čajno serijske (EIA - 232/244/285) pri-
ključke, sodobnejše naprave imajo USB
priključke.

Ameriška firma Digi International, kot
vodilni svetovni ponudnik produktov in
rešitev za povezovanje naprav v različnih
okoljih, nudi s svojim programom Con-
nectware tudi ustrezne produkte in rešit-
ve za žično in brezžično povezovanje
naprav z različnimi priključki v industrij-
skih okoljih: 

Digi AccelePort (Multiport Serial

Card) je družina multiport serijskih kar-
tic (2, 4, 8,16, 128,256 port). To so visoko
profesionalne, zelo kvalitetne kartice, ki
omogočajo žično povezovanje naprav s
serijskim priključkom na centralno nap-
ravo-strežnik naprav (PC ali strežnik) v
katero se vgradijo te kartice. Strežnik na-
prav izvaja funkcije nadzora in upravlja-
nja priključenih naprav in funkcijo vmes-
nika (Gateway)za povezovanje v Ethernet
IP omrežje..

Digi EdgePort ( Serial to USB Adapter)
je družina vmesnikov-adapterjev, ki pove-
zujejo naprave (1, 2, 4, 8, 16, 32) s serij-
skim priključkom na USB priključek.
Lahko ga povežemo na USB priključek
PC-ja ali strežnika, ki ima funkcijo strežni-
ka naprav. Z USB adapterjem lahko nado-
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mestimo rešitev, ki zahteva vgradnjo multiport serijskih kartic v strežnik in se tako iz-
ognemo poseganju v strežnik. Strežnik preko USB adapterja izvaja upravljanje in nad-
zor priključenih naprav in lahko izvaja funkcijo vmesnika (Gateway) povezave z
Ethernet omrežjem..

Digi EtherLite (Network Serial Concentrator) je družina mrežnih koncentratorjev-
adapterjev, ki omogočajo enostavno povezovanje več naprav (2, 4, 8, 16, 32) a serij-
skim priključkom neposredno na Ethernet omrežje.

Digi One IA (Device Server) je družina strežnikov naprav, ki izpolnjujejo specifične
zahteve okolja industrijske avtomatizacije in izvajajo funk-
cije povezovanja obstoječih in novih naprav s serijskim pri-
ključkom na Ethernet omrežje. Specifične lastnosti strežni-
kov Digi One IA so: robustnost; ergonomično ohišje, obli-
kovano za vgradnjo v standardno DIN vodilo; možnost
nastavitve različnih serijskih priključkov (EIA-
232/422/485), z enostavnim preklopom stikala; enosmer-
no napajanje v napetostnem območju 9-30 V ali napajanje
preko Etherneta ( powered Ethernet); delovno tempera-
turno območje 0 - 60 C. 

Digi One IA RealPort
je univerzalni visokospo-
sobni strežnik naprav, ki
poveže napravo s serijs-
kim priključkom na Eth-
ernet z minimalnimi za-
kasnitvami (latency). Vg-
rajeno ima Digijevo pa-
tentirano rešitev Real-
Port, ki omogoča vzpo-
stavitev povezav med
centralno enoto (raču-
nalnikom) in napravo s
serijskim priključkom,
povezano preko Ethernet
omrežja z emulacijo COM ali TTY priključka na Ethernet priključenim računalniku.
Tako omogoča, da obstoječa aplikacijska programska oprema deluje brez modifikacij,
kot da bi bila naprava direktno povezana z računalnikom. Vgrajeno ima tudi funkcio-
nalnost Serial Tunneling, ki omogoča, da katerikoli serijski komunikacijski protokol
virtualno deluje preko TCP/IP Ethetnet omrežja z vspostavitvijo tunela pri pretvorbi
serijski podatkov v TCP in potem nazaj. Na vsaki strani serijskega tunela  skozi
Ethernet se uporabi  Digi One IA RealPort. Digi One IA RealPort ima vgrajeno funkci-
onanost multi-protocol in multi-master. Z vgrajenimi funkcionalnosti je idealni strež-
nik naprav za industrijske aplikacije,ki zahtevajo podporo za specifične industrijske
protokole in pri katerih je upravljanje in nadzor kritično. Podpira vse operacijske sis-
teme.

Digi One EM je vgradni (Embeded-EM) strežnik naprav. Proizvajalcem naprav omo-
goča hitro, enostavno in cenovno ugodno dograditev v razne naprave in s tem povez-

ljivost le-teh s Ethernet omrežjem. Vgrajena je funkcional-
nost RealPort.

Digi TS W (Device Server) je družina strežnikov naprav,
ki povezuje naprve (2, 4) s serijskimi priključki EIA-232/
422/485 na brezžično Wi-Fi Ethernet omrežje. Vgrajeno
ima funkcionalnost RealPort in Serial Tunneling. Za brez-
žični prenos ima vgrajeno zaščito prenosa podatkov s SSH
v2 in Wired Equivalent Privancy (WEP) s 64- in 128-bitno
enkripcijo.
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Wavespeed/LAN omogoča povezavo naprav z USB priključki na brezžično WI-Fi
Ethernet omrežje. Za brezžični prenos ima vgrajeno zaščito prenosa podatkov s WEP
s 64- in 128-bitno enkripcijo. Uporabne razdalje do 50 m v zaprtih prostorih in do 150
m v odprtih prostorih.

Wavespeed/S je serijski vmesnik, ki brezžično preko protokola Bluetooth povezu-
je naprave s serijskim priključkom s centralno enoto, ki ima na serijskem priključku
priključen Wavespeed/S. Na ta način žično povezavo nadomestimo z brezžično pove-
zavo. Uporabne razdalje 10 m (Class 2) oz. 100 m (Class 1).

Anywhere USB je strežnik naprav (Gateway), ki povezuje do 5 naprav s USB pri-
ključki na Ethernet IP omrežje (USB over IP). Na ta način lahko učinkovito odpravimo
omejitev dolžine USB kabla (5m) in naprave z USB priključki povežemo s centralno
enoto (računalnikom) na večje razdalje. Napajanje preko USB priključka.

Watchport/V je zelo sposobna in občutljiva USB digitalna industrijska video kame-
ra z vgrajenim programskim detektorjem gibanja. Uporabna je za daljinski nadzor in
zaščito prostorov. Opozorila se posredujejo zvočno preko telefona in slikovno preko
elektronske pošte. Napajanje preko USB priključka.

Watchport/X senzorji je družina senzorjev temperature (T), relativne vlage (H), priso-
tnosti (P-proximity), vode (W) s standardnim USB priključkom. Omogoča daljinski nadzor
tempetature, vlage,vode in prisotnosti oseb v prostorih in  napravah. Senzor ima 2 m dolg
priključni kabel, opcijsko do 150 m. Priključi se na nadzorni sistem (računalnik).  Priložena
programska oprema omogoča avtomatsko generiranje opozoril preko telefona in elektron-
ske pošte. Napajanje je preko USB priključka. Opisani produkti in rešitve Connectware  firme
Digi International omogočajo učinkovito povezovanje naprav v okoljih industrijske avtomatiza-
cije in s  tem boljše upravljanje naprav in procesov. Podjetje Telos d.o.o. je uradni zastopnik
firme Digi Internation-al in nudi vse opisane produkte in rešitve. A
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Avtor: Dean Zuliani, Robotina d.o.o.

SOM-2366 - Sistem na modulu 
Advantechovi novi "sistemi na modu-
lu" prinašajo računalniško moč v raz-
redu Pentiuma III ob izredno nizki po-
rabi in možnosti dela brez ventilator-
jev. SOM-2366 je zasnovan okrog sla-
vnega Transmetinega varčnega proce-
sorja TM5800. 

NA modulu je že prilotano vse potrebno,
vštevši RAM, BIOS in FLASH disk, zaradi

tega je modul še pose-
bej pripraven za delo v
aplikacijah, kjer je sis-
tem izpostavljen vibra-
cijam. SOM-2366 vse-
buje na tiskanini 128
Mb SDRAM (opcija

256 Mb), 10/100 Mbit Ethernet vmesnik, dva serijska vmesnika, paralelni vmesnik,
IDE vmesnik in vmesnik za flopi disk, USB vmesnik in AC'97 zvočni vhod/izhod. A
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PPrroobblleemmaattiikkaa  bbeelleežžeennjjaa
zzaassttoojjeevv  iinn  zz  zzaassttoojjii  ppoovveezzaanniihh

pprrooiizzvvooddnniihh  kkaazzaallcceevv
Avtorji: mag. Borut Štrancar, Metronik d.o.o.,Stegne 9a, 1000 Ljubljana

dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o.,Stegne 9a, 1000 Ljubljana

mag. Robert Ferko, Droga d.d., Industrijska cesta 21, Izola

Gregor Rustja, Droga d.d., Industrijska cesta 21, Izola

V prispevku je predstavljena problematika avtomatskega detekti-
ranja in beleženja zastojev na proizvodnih linijah in integracija sis-
tema zastojev v proizvodni informacijski sistem. Na podlagi
podatkov o zastojih in podatkov proizvodnega iz informacijskega
sistema se izračunavajo in prikazujejo ključni pokazatelji procesa -
proizvodni kazalci (v nadaljevanju KPI).

Oris problematike
Pomemben del obvladovanja proizvodnega procesa je obvladovanje zastojev, ki so
neizogiben del proizvodnega procesa. Z manjšanjem števila in trajanja zastojev se
poveča čas obratovanja proizvodnje, proizvedene količine in posledično se s tem
izboljša izkoriščenost opreme, kar pripomore k  boljši celotni učinkovitosti procesa in
hitrejšemu vračilu naložbe v proizvodno opremo. Zmanjšajo se tudi stroški na enoto
proizvoda, kar vodi k večji konkurenčnosti produkta. Podatki o zastojih so pomemb-
ni za:
• analizo delovanja proizvodnih linij,
• izračunavanje Ključnih pokazateljev procesa (KPI), vezanih na zastoje,
• analizo obratovanja strojev in planiranje preventivnega in kurativnega vzdrževanja

ter
• alarmiranje operaterjev na linijah in/ali vzdrževalnih ekip.

V primeru kompleksnih proizvodnih linij (več strojev povezanih med seboj, razvejane
proizvodne linije, ...) nastaja med obratovanjem večje število krajših, nekaj sekundnih
zastojev. Beleženje le teh po klasičnih poteh (ročno v zvezek, vpis v bazo podatkov
preko klasične Client/server aplikacije) je zelo netočno, časovno potratno in zelo ob-
remenilno za
operaterje na
linijah. Pokaže
se tudi, da sku-
pno trajanje
kratkih, nekaj
sekundnih za-
stojev, ni zane-
marljivo in bis-
tveno vpliva na
izkoriščenost
linije. Opisan
problem reši-
mo z avtomat-
skim zajemom
podatkov iz na-
prave (PLC ali
ustrezna senzo-
rika). Slika 1 - Shematski prikaz kompleksne proizvodne linije
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Nadalje je potrebno zajete podatke ustrezno obdelati, generira-
ti dogodke o zastojih, jih prikazati operaterju in shraniti za
potrebe analiz in poročil. Pred pričetkom beleženja zastojev je
potrebno linijo modelirati (določiti lokacije-stroje na liniji,
medsebojne povezave strojev, soodvisnost med stroji s stališča
zastojev, napake na strojih, vzroke zastojev, pogoje za nastanek
zastojev, ...). 

Sistem za zajem zastojev
Ena od možnih rešitev beleženja zastojev je sistem iDownTime
(v nadaljevanju iDT) ameriškega proizvajalca Intellution, ki sku-
paj s procesno podatkovno bazo iHistorian (v nadaljevanju iH)
istega proizvajalca predstavlja celovito rešitev avtomatskega
beleženja zastojev. Na sliki 1 je prikazan shematski prikaz kom-
pleksne proizvodne linije, na sliki 2 pa tipična arhitektura siste-
ma za zajem podatkov in beleženje zastojev.

Sistem beleženja zastojev iDT in procesna podatkovna baza iH
omogočata:
• Konfiguriranje proizvodnih linij preko uporabniku prijazne-

ga vmesnika, prikazanega na slikah 3 in 4. (proizvodne linije,
naprave na linijah, povezava med napravami na liniji, vzroke
zastojev, hiearhično klasifikacijo vzrokov zastojev, napake na
strojih, logiko delovanja/nedelovanja linije, logiko lokacije
nastanka zastoja, logiko statusa naprave na liniji, logiko dolo-
čitve napake, aktivacijo modela, ...)

Slika 3 - Konfiguracija sistema - napake na napravah na podlagi pro-
cesne baze iH

Slika 4 - Konfiguracija sistema - logika določitve napake na strojih

• Prikaz zastojev v realnem času ( slika 5), kjer je operaterju /
vzdrževalcu omogočen vpogled, potrjevanje in po potrebi
popravljanje  zastojev.

• Predefinirana poročila o zastojih v MS Excel oz. HTML for-
matu

• Orodje za izdelavo lastnih poročil v MS Excel okolju.

Slika 5 - Prikaz zastojev

Proizvodni kazalci
Zaradi velikih količin specifičnih podatkov o zastojih, kar otežu-
je sumaren pregled učinkovitosti linije in primerjavo med raz-
ličnimi proizvodnimi linijami, se definirajo, računajo in on-line
prikazujejo proizvodni kazalci (KPI-ji), ki celostno prikazujejo
dogajanje v proizvodnji in omogočajo primerjave med različni-
mi proizvodnimi linijami. Primer prikaza proizvodnih kazalcev
je na slikah 6 in 7. 

Zaradi potreb po prikazu proizvodnih kazalcev vezanih na
podatke sistema zastojev in proizvodnega informacijskega siste-
ma se je sistem zastojev integriral v proizvodni informacijski
sistem, s čimer je dosežena celovitejša informacijska pokritost
proizvodnega procesa.
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Slika 2 - Arhitektura sistema
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Slika 6 - Prikaz proizvodnih kazalcev

Slika 7 - Prikaz proizvodnih kazalcev

KPI  Manager
Izvedba dobrega - uporabnega - odjemalca za prikaz KPI-jev je
tako vsebinski kot tehnološki problem. KPI odjemalec mora pri-
kazovati izbrane informacije, pripravljene v pravi obliki. Če želi-
mo, da se na podlagi informacij, ki jih generira KPI odjemalec
kdo odloča, le-teh ne sme biti ne preveč in ne premalo in brska-
nje po njih mora biti prijazno.
Čeprav je kriterij izbora relevantnih informacij, ki naj bi jih KPI
odjemalec prikazoval v konkretnem podjetju, do neke mere sub-
jektiven, se izkaže, da obstaja kar nekaj informacij, za katere so
zainteresirani v večini podjetij.  KPI odjemalec mora prikazova-
ti planirane in neplanirane zastoje, urejene po pomenu in zbra-
ne v kazalcu razpoložljivosti, kazalec zmogljivosti procesa (ki
kaže, kako uspešno deluje proces takrat, ko dejansko generira
proizvode v primerjavi z normativi), kazalec kakovosti in kaza-
lec učinkovitosti procesa. Prikazovati mora odprte delovne
naloge ter realizacijo proizvodnje v absolutni in relativni obliki
(v primerjavi s planom). KPI odjemalec mora prikazovati tudi
kazalce porabe energije in drugih pomembnih virov v absolut-
ni in relativni (normirano z enoto proizvoda) obliki.
S časovnega vidika je zelo pomembno, da za tiste kazalce, ki jim
lahko definiramo trenutno vrednost,  KPI odjemalec to trenut-
no vrednost tudi prikazuje. Pri tem je potrebno poiskati kom-
promis med kakovostjo informacije in količino podatkovnih

obdelav, ki jih prikaz trenutnih vrednosti prinese. Izkaže se, da
je s stališča funkcionalnosti sistema najugodneje, če se trenutne
vrednosti osvežujejo s 15 minutno periodo.
Razen vsebine, ki jo obdeluje KPI odjemalec, je zelo pomemben
tudi način, kako so podatki prikazani. Informacije morajo biti
nedvoumne, ne sme jih biti ne premalo in ne preveč, navigacija
po aplikaciji pa mora biti preprosta. Zelo ugodno je, če je KPI
odjemalec izveden kot tanki odjemalec, tako, da je do njega
možno dostopati z različnih lokacij brez predhodne instalacije.

KPI Manager - KPI odjemalec, razvit v
Metroniku
KPI odjemalec, razvit v Metroniku z delovnim imenom KPI
Manager, izpolnjuje večino zahtev, podanih v prejšnjem poglav-
ju. Sestavljen je iz dveh osnovnih komponent - podatkovne in
grafične. Jedro podatkovne komponente KPI Managerja pred-
stavlja aplikacija na podatkovni bazi, ki periodično tipa stanja
signalov in dogodkov v procesni bazi iHistorian ter izračunava
prej naštete kazalce. Izračunane vrednosti kazalcev so prikaza-
ne v uporabniškem vmesniku, ki je kot Web aplikacija razvit v
.NET tehnologiji.
KPI Manager je že instaliran v Drogi, uvaja pa se v Termu, Trimu
in Ljubljanskih mlekarnah. Izkušnje uporabnikov kažejo, da KPI
Manager odslikuje stanje v proizvodnem procesu na način, ki
pred tem ni bil mogoč. Med ostalim daje vpogled v dinamiko
(časovni potek) kazalca učinkovitosti, ki je neposreden pokaza-
telj neoptimalnih dogodkov v proizvodnem procesu. KPI Ma-
nager generira sprotne informacije o zastojih, kaže na ozka grla
v procesu, daje občutek o obnašanju vzdrževalnih služb, prika-
že luknje v pripravi proizvodnje in kar je najpomembneje - poda
informacijo o tem, zakaj so posamezni kazalci nižje od pričako-
vanih vrednosti. Prav slednje je izjemnega pomena, saj nam na
primer enkrat na mesec izračunan kazalec učinkovitosti, ki je
nižji od pričakovanega, ne more dati informacije o tem, da pro-
izvodnja dela neučinkovito samo eno uro na dan in še to na pri-
mer zaradi premalo materiala na vhodu. Primer prikaza proiz-
vodnih kazalcev s KPI Managerjem je viden na slikah 6 in 7.
Ker informacije, ki jih generira KPI Manager, temeljijo na real-
nih podatkih iz procesa, je pomembno še enkrat poudariti, da
pogoj za uspešno implementacijo KPI Manager-a predstavlja
urejen zajem realnih procesnih podatkov v iHistorianu.

Zaključek
Sistem avtomatskega beleženja zastojev in prikaza z zastoji pove-
zanih proizvodnih kazalcev postaja nepogrešljiva komponenta
sodobnih proizvodnih informacijskih sistemov. Uspešna imple-
mentacija v Drogi in uvajanje v druga podjetja (Termo, Trimo,
Ljubljanske mlekarne,...) potrjuje to trditev.

Literatura
[1] B. Štrancar, Projek Informatizacija proizvodnje v NTD:

Funkcionalna specifikacija sistema, Metronik d.o.o.,
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Članek je nastal na podlagi predavanja 10. in 11. aprila 2003
na 3. konferenci Avtomatizacija v industriji in zgradbah ter član-
ka, objavljenega v zborniku konference. A
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