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SIMATIC® WinCC® ponuja polno učinkovit "SCADA" sistem za nadzor in uprav-
ljanje pod Windows 2000/XP za vse industrijske panoge - od sistema enostavne-
ga uporabnika, do sistema več oddaljenih uporabnikov s podvojenimi (redun-
dantnimi) strežniki na katere se lahko uporabniki povežejo tudi preko Interneta.
WinCC nudi osnovo za podatkovno izmenjavo na nivoju celotnega podjetja.
WinCC programsko orodje je izhodišče za mnoge različne sodobne rešitve v pod-
jetju. Zasnovane na odprtem načinu programiranja so na voljo mnoge dodatne
WinCC opcije (s strani Siemens A&D) kot tudi WinCC dodatki (s strani  Siemens-
ovih internih in zunanjih partnerjev).

OObbiiššččiittee  nnaass  nnaa  sspplleettnniihh  ssttrraanneehh::    wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//wwiinncccc

SSIIMMAATTIICC  HHMMII,,  oorrooddjjaa  zzaa  nnaaddzzoorr  iinn  uupprraavvlljjaannjjee
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Spoštovani bralci,

če niste naročnik, potem ste ta izvod verjetno

dobili na našem štandu na sejmu elektronike,

ali še bolje, izročila vam ga je prijazna deklica,

ki deli revije na sejmu :o) Če ste že na sejmu,

lahko mimogrede "ugrabite" še brezplačni pri-

merek nove revije Elektronika :o)  !

Čeprav so sejmi po svetu zadnjih nekaj let rahlo

uplahnili zaradi novih komunikacijskih tehnologij, domnevam da je

pojav prehoden in da se sejmi preprosto še niso privadili na konkurenč-

ne medije. Tako je seveda tudi pri nas. Govori se, da bo razstavljalcev

mogoče letos nekoliko manj (seveda neuradno, pred sejmom tega seve-

da še nismo mogli preveriti), vendar imam sam to za začetek pozitivne-

ga gibanja.

V preteklih letih je okrog sejmov vladala evforija in mnogi razstavljalci

so se pojavili samo zaradi protokola, ne pa da bi pokazali kaj zares

novega. Tako je bil kljub solidnemu številu razstavljalcev obisk precej

skromen, saj je bilo na sejmu bolj dolgčas.

V kratkem se bodo razstavljalci morali na sejem bistveno bolje predsta-

viti, pravzaprav ga bodo morali izkoristiti kot enega glavnih deov svojih

marketinških naporov. Tako bodo morali že vnaprej načrtovati predsta-

vitev novosti v svoji ponudbi tako, da si jo bodo obiskovalci lahko ogle-

dali in po možnosti tudi preizkusili na samem sejmu.

Upam, da bo zlata doba sejmov spet prišla. Koliko tega se bo uresničilo

že letos, pa presodite sami na sejmu Sodobna Elektronika 2003!

Vaš urednik
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■večnamensko

programabilni

vhod

■dva preklopna

izhoda

■LED prikazovalnik

10mm do 20mm

v isok

■en binarni vhod

■zapora tipkovnice

■dve želeni vrednosti

■rampna funkcija

programabilna v

K/min / K/h

■IP zaščita

sprednji del IP65

šèzadnji del IP20

JUMO merilni in regulacijski

aparati, Podružžnica Maribor

Pekrska c. 6, SI-2000 Maribor

Telefon:  (02) 421 51 83

Telefaks: (02) 420 02 64

E-mail: jumo.info@siol.net

Internet: www.jumo.at
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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 - Novi visoko sposobni tablet PCji

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

Advantech je predstavil utrjeno verzijo svojih tabletnikov
pod imenom MMoobbiiPPaanneell™™ 100E. Gre za prenosno napra-
vo, zasnovano na WWiinnddoowwss®®  CCEE--OOSSu, ki komunicira z
okoljem preko brezžičnega omrežja. Njegov osnovni na-
men je zagotoviti profesionalnim uporabnikom brezžično
rešitev, delujočo v realnem času, tako v okvirih Intranet
kot Internet okolja. Je optimalna izbira zaaplikacije v zdravstvu, skladiščih, domačih
omrežjih, nadzor proizvodnih procesov, logistično podporo in terenski servis.

MobiPanel™ 100E

Brezžično omrežje
Vdelana je tehnologija po najnovejših

802.11b specifikacijah, poleg tega pa do-

voljuje tudi uporabo drugih WAN/WLAN

in PCMCIA kartic kot opcijo.

Popolnoma integriran I/O
MobiPanel™ 100E ponuja tudi druge

vmesnike, kar omogoča enostavno pove-

zovanje z čitalci črtne kode, tiskalniki, di-

gitalnimi fotoaparati, tipkovnico/miško,

projektorji in monitorji. Na razpolago so

vmesniki IR, USB, PS/2 VGA ter RS-485/

422/232 COM vrata.

Visokosvetilni zaslon
Vdelani 10.4" TFT LCD je posebej zasno-

van za prikaz grafične vsebine v mrežnih
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EXPRESS NOVICE - Novi visoko sposobni tablet PCji

aplikacijah in da v nenadzoro-

vanem okolju omogoča dobro

vidnost, ob tem pa ima zelo

nizko porabo, kar pomeni dalj-

šo avtonomijo celotne napra-

ve. Tako je tipičen čas dela z

enim polnjenjem baterij kar 4-

6 delovnih ur.

Odpornost na udarce in
vibracije
MobiPanel™ 100E je posebej

utrjen in namenjen delu v gro-

bem okolju. Ohišje je iz mag-

nezija, notranjost pa je zasno-

vana tako, da obsorbira energi-

jo udarcev in zato ustreza

industrijskim standardom. Mo-

biPanel™ preizkušeno vzdrži

padec z višine 1m.

Odpornost proti izlitju
tekočin in prahu
Vdelana I/O vrata, LCD panel

in interna vezja so bila zasno-

vana kot odporna proti teko-

činskemu izlitju. Advantech je

pri modelu MobiPanel™ 100E

naredil korak naprej in ga za-

ščitil tudi pred prahom z zašči-

to LCD zaslona, tesnjenih ko-

nektorjev vmesnikov in ležišč

za kartice.

Značilnosti
• Wirelless mreža

• 10.4" visokosvetilni TFT LCD,

občutljiv na dotik

• Prenese padec z višine 1m

• ODporen na razlitje tekočin

in prah

Aplikacije
• Data collection/data acquisition

• Testiranja in preverjanje v

proizvodnih procesih 

• Vodenje zalog v skladiščih in

sledenje inventarja

• Transportne in logistične

operacije

Specifikacije
• LED indikacija:

- LED, za vklop- zelena; 

- LED za polnjenje- oranžna

- LED za priklop na dosking

station

• I/O:

- 1 x PCMCIA Type II slot

- 1 x CompactFlash™ Type II

- 1 x USB Type A connector

- 1 x RS232/422/485 (nas-

tavljivo z jumperjem)

- 1 x PS/2 za miško/tipkov-

nico

- 1 x IrDA vmesnik

- 1 x mini-VGA konektor

- 1 x DC-in 

- 1 x Audio jack za slušalke

- 1 x Audio jack za mikrofon

- 1 x Cradle konektor za po-

vezavo na docking station

• RF: 802.11b LAN, 10/100T

Base Ethernet skozi PCM-

CIA kartico

• Glavne aplikacije: Brows-

er (podpira vstavke), thin-

client, e-mail, uporabniško

zasnovan AP

• Aplikacijsko programje:

- IE, RDP, Citrix ICA, prepo-

znavanje pisave, zaslonska

tipkovnica, Media player,

Pocket word.

• Fizične lastnosti:

- Dimenzije: 295 (Š) x 235

(G) x 28 (V) mm

- Teža: 1.35 kg (s primarno

baterijo in 10.4" pane-

lom)

• Cradle Station: USB host kr-

milnik podpira dvoje USB vrat

- RJ-45 za Ethernet

- 2 x PS/2 konektor

- 1 x USB konektor tipa B za

sinhronizacijo s PCjem

- 1 x DC-in jack

• Zahteve okolja:

- Temperatura delovanja: 0°C -

40 °C (32 °F - 104 °F)

- Temperatura skladiščenja: -

20°C - 60 °C (-4°F - 140 °F)

- Vlažnost med delovanjem:

20% - 90%

- IP 53 zaščitna stopnja poti

vodi/prahu na strani panela

- odpornost proti padcu 1m

- Vibracije/udarci: IEC 68-2-27

• EMI/Safety: FCC class B,

CE, UL/CUL, BSMI, VCCI,

CCIB A
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Podjetje Ema d.o.o ponuja celovite rešitve za označevanje izdelkov in embalaže
na proizvodni in pakirni liniji, za lepljenje in pakiranje. Poleg tega pa oddelek
Avtomatske identifikacije že vrsto let razvija rešitve za avtomatsko identifikacijo
oseb, vozil, živali in stvari (prtljage, palet, transportnih enot, posod z odpadki,
plinskih jeklenk, pivovih sodčkov...) s pomočjo tehnologij črtne kode in radiofrek-
venčne identifikacije. EMA v vašem podjetju vzpostavi sistem za spremljanje pro-
izvodnje, skladiščno in trgovinsko poslovanje, sledljivost izdelkov in tudi porekla
govejega mesa, popis osnovnih sredstev... Tak sistem zagotavlja avtomatizem,
hitrost, zanesljivost in ponovljivost. EMA lahko z dolgoletnimi izkušnjami na
področju industrijskega ink-jet označevanja, termotransfer tiska, "print and apply"
sistemov, laserskega označevanja in graviranja zagotovi natančne oznake na
izdelku, kar je pogoj za pravilno avtomatsko identifikacijo.

Na področju mobilnega zajema-
nja podatkov EMA uporablja
vrhunsko tehnologijo za brezžične komunikacije podjetja LXE, ki uporablja opre-
mo razvito za vesoljski in vojaški program. Oprema je zaradi robustnosti, zanes-
ljivosti  in sposobnosti delovanja v najtežjih pogojih primerna za pokrivanje veli-
kih površin na prostem, kot tudi dvoran in objektov (proizvodnja, skladišča). 

Za potrebe sodobno organizirane proizvodnje in skladišč (notranjih in zunanjih)
ponuja poleg programske opreme tudi vrhunske brezžične terminale, ki omogo-
čajo povezavo skladiščnika, viličarista in/ali proizvodnega delavca z informacij-
skim sistemom, hkrati pa enostaven, hiter in zanesljiv način identifikacije izdelka
označenega s črtno kodo. V podjetju s tem dosežemo optimalno gibanje trans-
portnih sredstev v skladiščih in tudi popolni nadzor izdelkov v proizvodnji.
Terminali lahko delujejo z Windows CE grafičnim ali DOS znakovno orientiranim
operacijskim sistemom.

Zelo pomemben člen zanesljive brezžične mreže so tako imenovani "Access Pointi" ali RF dostopne točke, ki zagotavljajo odda-
janje in sprejem radijskega signala. RF dostopne točke z uporabo dveh specialnih koničastih "spire" anten dosežejo tudi za 50%
večje razdalje pokritja prostora z brezžičnim signalom kot standardne rešitve na tem področju pri enaki moči emitiranega sig-
nala. 

Prednost pred konkurenco pa ima EMA predvsem na podro-
čju vzpostavitve brezžičnega omrežja na prostem.  V pristaniš-
ču Koper je EMA postavila robustno industrijsko brezžično
omrežje. Zaradi narave dela in zunanje uporabe v zahtevnih
klimatskih pogojih, je bila uporabljena robustna oprema
odporna na vremenske neprilike. Dostopne točke, zaradi
zahteve po pokritju velike površine, s svojo postavitvijo in upo-
rabljenimi frekvenčnimi kanali omogočajo nemoten prehod
"roaming" uporabniku med gibanjem. Na Kontejnerskem ter-
minalu je uporaba brezžičnih terminalov nujna za delo opera-
terjev kontejnerskih dvigal in vlačilcev ter kontrolorjev.
Brezžično omrežje poenostavi Luško infrastrukturo na mestih,
kjer je potreben nadzor in signalizacija delovanja naprav v
centralo, kot so npr. velika dvigala.  
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CAD/CAM/CAE SISTEMI - Izbira sosobnega CAE sistema v elektrotehniki

Pri izbiri programske opreme so bistveni

dejavniki zmogljivost, ergonomija in cena.

Pri tem je potrebno paziti, da programska

oprema ni le prirejena za delovanje v

Windows™ okolju ampak mora biti popol-

na 32 bitna aplikacija. Le takšna program-

ska oprema omogoča z ergonomsko obliko-

vano podobo, zasnovo v Windows™ okolju,

zmogljivostjo in bogatimi knjižnicami izre-

dno enostavno uporabo, hitro učenje in la-

žji prehod iz drugih

programskih orodij. 

Mnogokrat naročnik

določi format, v kater-

em mora izvajalec predložiti projektno

dokumentacijo v elektronski obliki. V takš-

nih primerih je pametno izbrati program-

sko opremo, ki omogoča izvoz in uvoz dru-

gih priljubljenih formatov in ki je postala

standardno orodje v večini podjetij elektro-

gospodarstva, večjih industrijskih in proiz-

vodnih podjetij, projektantsko-inženirskih

hiš ter vseh ostalih podjetij, ki imajo kakrš-

nokoli povezavo s projektiranjem ali vode-

njem elektro projektov.

V Sloveniji enkrat letno potekajo strokovni

seminarji na to temo, ki jih prireja podjetje

IB-PROCADD d.o.o. Zadnji je potekal 17.

septembra 2003 v Ljubljani z naslovom

"Projektiranje v elektroenergetiki in vloga

informacijskih in komunikacijskih tehno-

logij". Na tem seminarju je g. Božidar

Tomačić iz hrvaškega podjetja Končar d.d.

predstavil način izdelave projektne doku-

mentacije za ogromen elektroenergetski

objekt, kot je transformatroska postaja

400/220/110 kV Žerjavinec. Celoten pro-

jekt so uspeli zaključiti v osmih mesecih s

pomočjo ekipe štirih

elektroprojektantov in

programske opreme

CADdy++ electrical, ki

je v celotni grupaciji Končar d.d. praktično

standard.

Nekaj osnovnih podatkov o projektu Žerja-

vinec priča, da je bila izbira sodobnega pro-

gramskega orodja smiselna in nujna. V pro-

gramski opremi CADdy++ electrical je bilo

izdelanih 4500 strani električnih shem, kar

znese okrog 1000 strani na projektanta.

Dodatno so izdelali preko 1000 strani popi-

sov, ki jih je moč s podporo Active-X tehno-

logije, ki jo programska oprema omogoča,

izvoziti v ostale Windows™ programe, kot

so MS Excel™. Ti dokumenti so na voljo os-

talim udeležencem projekta, ki lahko s po-

datki nadalje manipulirajo.

Za izdelavo tako obsežnih projektov

v tako kratkem času mora program-

ska oprema za integracijo projek-

tantskega znanja v končni izdelek

omogočati vsaj naslednje funkcije:

• Izdelavo in modificiranje diagra-

mov s pomočjo vgrajenih baz sim-

bolov;

• Podporo ActiveX tehnologiji; 

• Samodejno številčenje kompo-

nent  in ekvipotencialov; 

• Pregledovanje koherence dia-

gramov; 

IIzzbbiirraa  ssooddoobbnneeggaa  oorrooddjjaa  zzaa
pprroojjeekkttiirraannjjee  vv  eelleekkttrrootteehhnniikkii

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika - Informacije: INEA d.o.o., Ljubljana 

oki za oddajo projektov v elektrotehniki so vse krajši in
konkurenca na tržišču je vse močnejša. Kako kljubovati času
je vprašanje številnih projektantov, ki se ne bojujejo zgolj z

omenjenimi težavami, temveč tudi s pomanjkanjem ustreznega
kadra. Odgovor na to je nakup nove programske opreme, ki ne
omogoča zgolj načrtovanja temveč izdelavo celotne projektne
dokumentacije. Izkušnje kažejo, da se lahko čas izdelave projekta
s takšnimi orodji skrajša za 70 % in zahteva minimalno potrebno
število ljudi.

R

Število prodanih licenc presega
število 100.000



AVTOMATIKA 1139/2003

CAD/CAM/CAE SISTEMI - Izbira sosobnega CAE sistema v elektrotehniki

• Samodejno generiranje spončnih letev;

• Vstavljanje kablov in kontroliranje zase-

denosti žil;

• Izdelavo kosovnic in različnih seznamov

elementov; 

• Uvoz/izvoz DWG ali DXF formata;

• Uvoz/izvoz rasterskih slik;

• Asociativno risanje, dimenzioniranje in

ostale CAD funkcije; 

Večji poslovni sistemi potrebujo poleg us-

trezne programske opreme za elektroproje-

ktiranje rešitve za povezovanje tehnične in

druge dokumentacije z GIS-om pri izgrad-

nji in nadzoru elektroenergetskih objektov.

V okviru seminarja smo na to temo strokov-

njaki iz podjetja IB-PROCADD d.o.o. in ib-

CADdy d.o.o. na seminarju izvedli dve pre-

davanji z naslovom 'Informacijski sistem za

potrebe načrtovanja in vzdrževanja  inve-

sticij v hidroenergetiki in pripadajoči

infrastrukturi' - torej izhodišče, cilj, GIS,

DOC, zahteve naročnika, kriteriji iskanja

dokumentov, GIS-DOC povezava, nivoji

uporabnikov, načela izgradnje sistema,

načrt izvedbe, možnost razvoja. Z drugim

predavanjem 'SPM v elektrotehniki' je bilo

predstavljeno enostavno upravljanje z

elektrotehniškimi projekti in povezovanje s

poslovnotehničnimi informacijskimi siste-

mi. Mnogo elektroprojektantskih podjetij

se srečuje s problemom pomanjkanja

kadra, kar potrjuje povečano število tovrst-

nih oglasov v dnevnem časopisju. Na tem

področju so fakultete naredile korak

naprej, saj se zavedajo, da zgolj teoretično

znanje ni dovolj za uspešen začetek kariere.

Iz tega razloga so v pedagoški proces priče-

li vključevati program učenja na orodjih za

elektro projektiranje. V podjetju IB-PRO-

CADD d.o.o., kjer smo specialisti na podro-

čju orodij za projektiranje v elektrotehniki

pri tem aktivno sodelujemo, saj smo fakul-

tetam in srednjim šolam na območju

Slovenije in EX-Jugoslavije poklonili več kot

600 šolskih licenc programske opreme

CADdy++ electrical. 

Na seminarju v Ljubljani so priznani preda-

vateji iz Fakultete za elektrotehniko, raču-

nalništvo in informatiko Maribor predstavi-

li sodobna orodja za računalniško podprto

načrtovanje v izobraževalnem in raziskoval-

nem procesu. Ta orodja so na voljo njiho-

vim študentom v računalniških centrih

Fakultete, kjer jih lahko uporabljajo v okvi-

ru vaj pri določenih predmetih, za izdelavo

seminarskih nalog ter pripravo diplomskih

nalog. Takšen način izobraževanja pomeni

večjo kvaliteto znanja, ki ga študent po

zaključku šolanja prinese v podjetje. To za

delodajalca pomeni manj stroškov za izob-

raževanje in prihranek časa pri uvajanju

novih kadrov.

Na tržišču ni veliko proizvodov, ki združuje

vrhunske lastnosti programske opreme za

načrtovanje v elektrotehniki. Med peščico

profesionalnih vrhunskih programskih oro-

dij najbolj izstopa priljubljena in cenovno

dostopna programska oprema CADdy++

electrical, ki je produkt svetovnega giganta

na področju CAE/CAD projektiranja v

elektrotehniki, podjetja IGE+XAO, katerega

pooblaščen partner za Slovenijo in EX-

Jugoslavijo je podjetje IB-PROCADD d.o.o..

IGE+XAO je delničarska družba, ki kotira

na pariški borzi, s petnajstimi lastnimi pod-

jetji v različnih državah sveta, z 220 zaposle-

nimi in vrednostjo preko 150 mio EUR.

Ukvarjajo se izključno s programsko opre-

mo za elektrotehnično projektiranje in s

programskimi rešitvami izpolnjujejo zahte-

ve od največjih projektantskih hiš širom po

svetu (Volkswagen, Renault, EADS-Air-

bus…) do projektantov v manjših podjetjih. 

Nikakor ni zanemarljiv podatek, da število

prodanih licenc njihovih proizvodov prese-

ga število 100.000. Omenjeno število licenc

in dejstvo, da IGE+XAO poleg razvoja lastne

programske opreme sodeluje tudi z ostali-

mi vodilnimi razvijalci programske opre-

me, kot so Autodesk, Microsoft in drugi,

potrjuje pravo odločitev izbire programske

opreme za vrhunsko elektro-

tehnično projektiranje. 

Tudi v letošnjem letu si lahko

programsko opremo CAD-

dy++ electrical podrobneje

ogledate na sejmu Sodobna

elektronika 2003 v Ljubljani.

Na razstavnem prostoru št. 2

v hali A2 vam bomo od 7. 10.

do 10. 10. 2003 na voljo za do-

datna pojasnila in informaci-

je v zvezi s programsko opre-

mo. A
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MERILNA TEHNIKA - Predstavitev podjetja ELSINCO

Običajni senzorji za takšne namene so morali biti zaradi zaščite

pred preobremenitvami predimenzionirani, kar pa seveda

samo po sebi vpliva na točnost merjenja. Široko merilno

območje in velika natančnost v spodnjem delu območja pač

gresta težko skupaj. Primeri, kjer nastopa visok trenutni maksi-

malni moment, ki mu sledi relativno nizek delovni moment, so

zagoni elektromotorjev, nenadne motnje v delovanju motorjev,

hitre spremembe smeri vrtenja, nihanja št. vrtljajev pri motorjih

z notranjim zgorevanjem, kompresorjih, prešah, črpalkah, dvi-

galih in drugih delovnih strojih. Pogosto je vzrok nastopa nepri-

čakovanih visokih trenutnih momentov nepoznavanje delova-

nja takšnih agregatov, kar seveda pomeni določen riziko za

merilno opremo.

Nova družina senzorjev momenta se ponaša z dvemi merilnimi

območji v enem senzorju, eno za spodnji del območja in drugo

za preostali del. Razmerje med merilnimi območji je 1:10 ali 1:5.

To pomeni, da je začetno merilno območje 10% oz. 20% naziv-

nega merilnega območja. S tem je dosežena relativno velika

merilna natančnost praktično od prostega teka naprej. Preklop

med območji je izveden s pomočjo zunanjega logičnega signa-

la. Točnost v spodnjem merilnem območju je 0,2%, v nazivnem

0,1% in na zahtevo 0,05%. 

Na voljo sta dve izvedbi senzorjev, H za veliko št,. vrtljajev in L

za nižje. Do 20 Nm je največje št. vrtljajev pri H izvedbi 50.000

n-1, pri L izvedbi pa 20.000 n-1. Na voljo za merilna področja od

0,2 do 5000 Nm. Izvedba mehanskega priključka je os z utorom

in zatičem. Dajalnik hitrosti je integriran v senzor.

Senzor je v osnovi senzor z merilnimi lističi (strain-gauge), ki

so povezani z integrirano zelo natančno elektroniko. Momentni

signal iz senzorskih lističev se brezkontaktno in digitalno pre-

naša iz rotorske na statorsko stran, ter se oblikuje v enega izmed

standardnih izhodnih signalov (analogni, frekvenčni ali serij-

ski). Na voljo je še kontrolni signal, calibration input. 

Za delovanje senzorja je potrebna napajalna napetost 11 do 30

VDC, izhodni signal pa je kalibriran na ± 10 VDC, kar omogoča

enostavno priključitev v krmilno in regulacijsko elektroniko

testnih mest. Opcijske izvedenke senzorja omogočajo še nape-

tostni izhod ± 5 VDC, frekvenčni TTL ali napetostni izhod, pove-

čano točnost in t.i. smart izvedbo z RS 232 serijskim komunika-

cijskim vmesnikom. Pri smart izvedbi lahko preko RS vmesnika

dobimo podatke o senzorju (serijsko številko, merilno območ-

je, naslednjo kalibracijo itd.)

Najenostavnejše testno mesto lahko izdelamo z uporabo tega

senzorja in merilne enote UMV 2000, ki napaja senzor, zajema,

obdeluje, vrednoti, prikazuje in posreduje njegove rezultate.

Področja uporabe takšne merilne verige so testna mesta za raz-

voj izdelkov za avtomobilsko industrijo, industrija elektromo-

torjev, mehanske in elektromehanske komponente, nadzor

kakovosti v proizvodnji ipd.. A

Nov koncept senzorjev za momente,
senzorji z dvemi merilnimi območji

Informacije: Drago Metljak, PSM d.o.o., tel.: 01 51 50 115, info@psm.si

odilna nemška firma na področju momentnih senzorjev in testnih mest za elektromotorje, firma Dr.
Staiger, Mohilo, je letos dala na tržišče novi momentni senzor družine 0260 DM. Nov senzor je nadal-
jevanje razvoja družine senzorjev momenta 0160 DM. Senzorji so namenjeni natančnim merjenjem

maksimalnih, trenutnih ali trajnih delovnih momentov rotacijskih naprav. 

V

Slika 1 - Senzor momenta 0260DM z dvemi merilnimi območji v enem
ohišju

Slika 2 - Enota UMV 2000, kompleksna napajalna in merilna enota
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MERILNA TEHNIKA - Preverjanje kakovosti strojnega olja

Elektronski "jeziki" preizkušajo okus
strojnega olja
Informacije: www.fraunhofer.de
V začetnih dneh masovnega avtomobilizma, v 60-tih letih je bilo prever-
janje in zamenjava olja v motorju na vsakih 3.000 km nekaj povsem
normalnega, Od takrat se je nanizalo veliko evolucijskih izboljšav tako
v oljih kot v motorjih, zato je danes zamenjava običajna na vsakih
30.000 km in verjetno je, da se bo ta meja sčasoma še zviševala. 

Ne glede na trajnost olja ga še ved-
no veliko zamenjamo še veliko prej,
preden se njegove mazalne lastno-
sti bistveno znižajo. Intervali zame-
njave so dolečeni na osnovi proiz-
vajalčevih ocen, v katerih je vedno
nek faktor varnosti.
Pri določenih motorjih velikih kapa-
citet (denimo ladijski motorji, veliki
agregati itd) si lahko privoščijo kemično analizo olja in se odločijo za zamenjavo šele,
ko je ta potrebna. Na žalost pa je potrebno imeti ustrezno opremljen kemični laborato-
rij za taka testiranja, ki mimogrede tudi niso ravno hitra in poceni. V Fraunhofferje-
vem inštitutu pravijo, da bi se to lahko v kratkem spremenilo. Njihov oddelek za fizič-
ne meritve IPM je v sodelovanju z industrijskim inštitutom FW razvil poseben senzor, ki
zaznava kakovost olja po okusu.
Prvi laboratorijski prototipi so že
nared, premagati pa bo treba še
nekaj težav, preden se bodo ti
"elektronski jeziki" lahko pojavili v
prosti prodaji. Mučijo jih predvsem
težave s korozijo in nabiranje gla-
zure na površini senzorja, kar pov-
zroča njegovo hitro staranje.
Senzor je seszavljen iz večjega
števila elektrod, ki so med seboj
oddaljene na različnih razdaljah,
vse skupaj na ploščici površine
manjše od nohta. Če površina
mede elektrodama postane ena-

komerno naoljena, upadejo merilni signa-
lina elektrodah. Ta pojav lahko uporabi-
mo za zaznavanje kontaktne upornosti
med kontaktorm in oljem in jo v izračunih
izfiltriramo iz zajetih signalov.
TBN ali "Total Base Number" je poleg
samih mazalnih lastnosti olja drugi najpo-
membneajši faktor. Žveplo in dušik v olju,
ki pride mimo obročkov in ležajev v zgo-
revalno komoro povzročajo kislost v izpuš-
nih plinih, ki razjeda motor. Prozvajalci
zaradi tega uravnavajo pH faktor olja s
posebnimi dodatki vedno nekoliko v
bazično smer. Pri preverjanju kakovosti
olja nas vedno zanima tudi stzanje teh
dodatkov, ki nevtralizirajo kislinske pre-
ostanke. Tako senzor poleg površinske
napaetosti meri tudi količino koncentracijo
vode v olju in njegovo temperaturo. Na
poti do masovne proizvodnje stoji samo
še problem razvoja cenenih proizvodnih
postopkov za izdelavo senzorja v obliki
tankega filma na substratu iz aluminijeve-
ga oksida. A
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Tako smo se že kar navadili na to, da dve napravi

med seboj lahko komunicirata, če le imata vmesnik

enakega tipa. To seveda ni res, saj je za uspešno

komunikacijo potrebno še kaj več (enak protokol

itd), a danes že kar velja kot univerzalna resnica, ki

nam jo omogočajo moderni, dobro in temeljito

definirani standardi, s katerimi se ponavadi inten-

zivno ukvarja posebej za to ustanovljen komite, ki

seveda skrbi tudi za povezljivost različnih naprav

skozi "njihov" vmesnik.

Nekaj več kot dvajset let nazaj je svet merilne tehni-

ke in instrumentacije pridobil prvi uporaben stan-

dardiziran vmesnik za komunikacijo tovrstne opre-

me, standard IEEE-488. 

IEEE-488 je plod razvoja HPjevih strokovnjakov, ki

so razvili standard HP-IB. Institute of Electrical and

Electronic Engineers (IEEE) ga je v osnovi prisvojil

in ustvaril IEEE-488 kot splošni industrijski stan-

dard. Uspešen sprejem standarda v industriji je sno-

valcem v laboratorijih odprl nova vrata, skozi kate-

ra so lahko ubežali glavobolom "lokalnih" standar-

dov posameznih proizvajalcev in vezanosti na

enega dobavitelja. Tako so inženirji lahko povezova-

li med seboj merilno opremo ducata različnih pro-

izvajalcev mnogo preden so se pojavili PCji in omo-

gočili uporabnikom enostavno povezljivost.

IEEE 488 je imel dolgo in uspešno preteklost, ki mu

zagotavlja življenje vsaj še kako desetletje, preden

bo dokončno utonil v pozabo in bo težko najti

inštrumente, ki ga še podpirajo. Kljub temu lahko

že danes vidimo nekaj razlogov za njegovo ukinitev.

Glavni vzrok za začetek konca IEEE-488 je v tem, da

se je končno pojavil vmesnik, ki ima pred IEEE-488

toliko bistvenih prednosti, da se prehod nanj splača

vse večjemu delu uporabnikov in ki se bo očitno na

trgu "prijel". Če ste mogoče pomislili, da gre za

kakega od razvpitih novih serijskih vmesnikov, kot

je denimo USB ali FireWire, ste se zmotili. Čeprav

so se omenjeni vmesniki že povsem uveljavili v

svetu računalništva, je njihov prodor v svet meril-

nih inštrumentov zelo omejen.

Tako se kot najverjetnejši kandidat za naslednika

IEEE-488 kaže stari dobri Ethernet, ki je svojo vred-

nost dokazal že v milijonih aplikacij skozi čas. Vse

več inštrumentov se v zadnjh generacijah pojavlja z

Ethernet vmesnikom, mnogi celo ne ponujajo dru-

gih vmesnikov in zdi se, da je za to več tehtnih raz-

logov in da bo to postal naslednji industrijski stan-

dard.

Tržni pogoji
V zadnjih dveh letih je postalo življenje zelo trdo za

proizvajalce merilne opreme. Prodaja opreme z

IEEE-488 je upadla za več kot 50%, kar lahko sklepa-

mo iz padca dobička vodilnih proizvajalcev IEEE-

488 opreme v tem času.

Ta dejavnik dopolnjuje tudi velik padec tržne vred-

nosti IEEE-488 opreme. To pomeni tudi manjše pri-

hodnje investicije proizvajalcev v razvoje te opre-

me zaradi manjših donosov.

Poleg tega bo prodajo teh inštrumentov nasploh

prizadela industrijska stagnacija zaradi ekonomske

krize. Čeprav se bo položaj sčasoma izboljšal, takrat

mogoče IEEE-488 ne bo več najpopularnejši vmes-

nik.

Kabliranje
Ustreznost IEEE-488standardom zahteva povezave,

krajše od 2m. Če potrebujemo bistveno večje razda-

lje, moramo instalirati posebne rezširitvene vmes-

nike, ki sploh niso poceni. Par trenutno stane

$1.000 do $3.000.

Poleg tega vmesniki niso povsem transparentni,

ker IEEE-488 specifikacije narekujejo take časovne

okvire v protokolu prenosa, da efektivno ne dovo-

ljujejo uporabe razširitvenih vmesnikov ne da bi na

tak ali drugačen način kršili standard. Tako ti pose-

gi včasih zahtevajo včasih tudi programske spre-

membe, ki so lahko trivialne ali pa tudi ne.

Po drugi strani pa Ethernet dovoljuje razdalje do

200m med napravami in celo razdalje do 2.000m,

če uporabljamo fiberoptiko ali posebne stikalne

elemente.  Poleg tega so vse te rešitve bistveno

cenejše od ustreznih IEEE-488 rešitev. Tako bomo

za soliden Ethernet switch odšteli manj kot $200,

za fiberoptično povezavo pa manj kot $1.000.

Poleg tega, uporaba različnih preklopnih struktur v

Ethernet okolju ne ruši njegove transparentnosti in

Avtor: Tom DeSantis - Informacije: mem - Ing. Norbert Payerl

Priredil in prevedel: Branko Badrljica

o danes kupujemo najrazličnejšo opremo različnih proizva-
jalcev z vseh koncev sveta, se več nihče ne čudi če tako "pi-
sano" opremo povežemo med seboj in ta dela brez posebnih

preglavic. Tako lahko kupimo računalnik pri enem, monitor pri dru-
gem in tiskalnik pri tretjem proizvajalcu, pa nam povezovanje ne bi
smelo vzeti več kot nekaj minut.

K

Ali bo Ethernet zamenjal
IEEE-488?
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zato ne zahteva spremembe programske opreme.

Glavna prednost Etherneta v tem pogledu je mož-

nost ločene namestitve inštrumentarija na proiz-

vodno linijo ali razdrobljeno po nekem območju.

Taka odločitev bi v primeru IEEE-488 vmesnika

uporabnika drago stala.

Ethernet kabel je tudi tanjši in enostavnejši za insta-

lacijo od debelih IEEE-488 kablov. Poleg tega ponu-

ja Ethernet tudi možnost uporabe drugega medija

za fizični prenos podatkov, če nam UTP kabel iz

kakršnegakoli vzroka ne odgovarja. Lahko se odlo-

čimo denimo za fiberoptiko ali celo brezžični pre-

nos. IEEE-488 sicer omogoča marjetično povezova-

nje naprav, vendar je to inferiorna rešitev v primer-

javi z Ethernetovim sistemom stikalnih elementov,

ki poleg tega že s svojo zasnovo ponujajo tudi elek-

trično izolacijo. Marjetična vezava inštrumentov je

sicer pri IEEE-488 včasih nujna zaradi zelo omejene

dolžine kablov, vendar v sebi nosi varnostno tvega-

nje. V primeru okvare ali izpada enega inštrumenta

v verigi se poruši komunikacija cele verige.

Poleg tega so  IEEE- 488 kabli zelo dragi, saj se cene

zanje gibljejo okrog $100 za dvometrski kabl, tipi-

čen Cat-5e Ethernet kabl enake dolžine pa dobite

že za $10 ali celo manj. Ethernet pomeni znatne pri-

hranke v kompleksnejših omrežjih že iz zornega

kota cene ožičenja, tudi če zanemarimo druge

dejavnike.

Cena vmesnika
V časih prvih IEEE-488 vmesnikov v zgodnjih 1980-

tih letih je bila cena IEEE-488 vmesnika od $5.000

do $10.000 za namenski HPjev ali Tektronixov

krmilnik  do $3.000 za PC računalnik z IEEE-488

kartico, vredno 400 dolarjev. Današnji PC je bistve-

no cenejši, saj stane tipično $1.000 in v tej ceni

dostikrat že vsebuje tudi Ethernet vmesnik. Tako

IEEE-488 kartica, ki je bila prej zanimivo poceni, v

tej perspektivi postane znaten del stroškov. Če k

temu prištejemo še razliko v stroških za kable, je

jasno da je IEEE-488 bistveno dražja rešitev.

Elektronika
Zaradi zmanjšanega povpraševanja za IEEE-488

napravami je tudi ponudba specifičnih naprav,

ključnih za IEEE-488 vodilo upadla. Zato dobavlji-

vost teh naprav postaja vse bolj problematična in

sili uporabnike v eno od naslednjih rešitev:

• nakup dodatnih kvantitet naprav, ki bodo

pokrile predvidene bodoče potrebe. Ta rešitev

zahteva dodaten kapital in pravilno napoved

življenjske dobe proizvodov.

• Načrtovanje in izdelava lastnih IEEE-488

naprav, ki so prikrojene lastnim potrebam in so

izhod v sili. Proizvajalec se tako lahko začasno

izogne potrebi po prehodu na drug vmesnik.

• Nakup naprav od svojih konkurentov, ki izdelu-

jejo nadomestne naprave.  

Nobena od teh rešitev ni kaj posebej privlačna, saj

vse pomenijo dodatne stroške brez neke trajne

vrednosti. Ethernet naprave so po drugi strani pri-

sotne na trgu v izobilju, njihova cena implementaci-

je je zelo nizka in komponente so dobavljive s stra-

ni vsaj ducata proizvajalcev. Ethernet kartica za PC

stane denimo danes samo $15.

Hitrost
IEEE 488 je v osnovi 8-bitno vodilo, katerega teore-

tična hitorst dosega 1 Mbyte/s, praktična pa še veli-

ko manjša. Obstaja sicer hitrejša verzija vodila pod

imenom HS488 s hitrostmi do 8 Mbyte/s, ki pa se

nikoli ni prav, čeprav je na trgu že nekaj let. 

Že "današnje" 100Mbitne  Ethernet kartice, ki jih

zelo poceni lahko dobite na trgu, omogočajo veliko

hitrejše prenose kot IEEE-488, velikokrat pa tudi od

HS-488. Prihajajoči Ethernet standardi bodo to

hitrost prav kmalu dvignili še veliko višje.

Omreženje
V 99% vseh aplikacij na IEEE 488 vodilu poteka

komunikacija med določeno napravo in PCjem.

Čeprav IEEE-488 dovoljuje "peer-to-peer" komuni-

kacijo, tu protokol ni jasno definiran in je zato

redko uporabljan v dejanjskih aplikacijah.

Ethernet dovoljuje "peer-to-peer" tip komunikacije,

pa tudi pošiljanje določeni skupini in sporočila

splošnim naslovnikom (broadcasting). Zaradi tega

lahko preko Etherneta simultano prožimo več

naprav in druge možnosti. Poleg tega imamo lahko

več nadzornih enot v enem povezanem segmentu,

ki komunicirajo s svojo skupino inštrumentov, ne

da bi se med seboj motile.

Možni zapleti
Poleg vseh prednosti ima Ethernet tudi nekaj last-

nosti, ki bi za potrebe instrumentacije lahko pred-

stavljale slabost. Ethernet pri prenosu sporočil

dovoljuje kolizije, ki slabo vplivajo na hitrost preno-

sa in zaradi katerih je Ethernet nedeterminističen,

vendar je ta problem rešen z uvedbo stikalnih

naprav. Nekatere industrijske aplikacije ga celo

uporabljajo v real-time sistemih, ki pokrivajo včasih

tudi celotno proizvodnjo. V območjih z obstoječim

Ethernet omrežjem moramo preveriti sposobnost

le-tega za prenos naših podatkov ob že obstoječem

prometu. Preudarna razporeditev bremena v mreži

in deljenje na podmreže v praksi zadoščajo. Ker je

večina komunikacij v tako organiziranem Ethernet

omrežju tipa peer-to-peer, obstoječi promet ne vpli-

va na merilne postopke, izven tega kar pač nareku-

je prepustnost mreže.

Pogled v bližnjo prihodnost
Ethernet izpodriva danes IEEE-488 v vse več inštru-

mentih, kjer je bil še včeraj edina možnost, kar se

bo zelo verjetno nadaljevalo tudi v prihodnje.

Sprejetje Etherneta kot industrijskega standarda za

povezovanje merilne in testne opreme bo pred-

vsem odvisna od hitrosti, s katero se bo trg dvignil

iz recesije. A
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Medicinski LCD
Prvi monokromatski flat-panel prikazovalniki z 2 milijoni pikami in 
"dual-domain" IPS tehnologijo
Informacije: Siemens d.o.o., Ljubljana
Siemens je predstavil prvi monokromatski flat panel z 2 milijoni pikami
z "dual_domain"  IPS tehnologijo pod imenom SMD19200. Ločljivost je
1600x 1200 v položnem načinu in 1200x1600 v navpičnem i ustreza spe-
cifikacijam za PACS sisteme (Picture Archiving Communication System).
Navedeni prikazovalnik je optimalna zamenjava za obstoječe klasične
medicinske sisteme. 

Medtem, ko se prikazovalniki z višjo ločljivostjo uporabljajo v bolj specifični diagnosti-
ki, kot je denimo mamografija, ima ta bolj splošno vlogo. SMD19200 ima visok kontrast
in zelo širok vidni kot , kar mu ob visoki svetilnosti osvetlitve daje možnost vernega pri-
kaza sivin in visok kontrast, tako kot to zahtevajo Dicom in DIN standardi. Osvetlitev ima
rahlo modrikast spekter, tipičen za medicinske aplikacije, pri katerem je človeško oko še
najdovzetnejše za spremembe svetlosti in ima največjo ločljivost. Vsi modeli imajo vde-
lan napajalnik, vezje za nadzor delovanja osvetlitve in ne vsebujejo ventilatorjev. A
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E-tečaji na spletnih straneh podjetja 
ib-PROCADD d.o.o.
Informacije: www.fraunhofer.de
Na spletnih straneh www.e-tecaji.net so odslej na voljo brezplačni inter-
netni tečaji za programsko opremo CADdy++ electrical. Podrobneje so
predstavljeni posamezni nivoji in funkcije programske opreme CAD-
dy++ electrical, kar bo našim kupcem zagotovo zanimiva informacija in
morebitna pomoč. 

Ostali obiskovalci bodo dobili kratek prikaz in vpogled v način zmogljivega in hkrati ergo-
nomskega projektiranja v elektrotehniki.

Več informacij o programski opremi CADdy++ electrical lahko najdete na spletnih stra-
neh podjetja IB-PROCADD d.o.o.  http://ww.ib-procadd.si, elektronskem naslovu caddy@ib-
procadd.si ali pokličete tehnično podporo na telefonsko številko 01-565 72 54.
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Preklopite na popolnost

R

RITTAL

PE MARIBOR

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

Vodovodna 30, 2000 Maribor
Tel.: 02/320 14 90 Fax: 02/320 14 91

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.

V zadnjem desetletju so se intenzivno razvijali postopki spajanja lahkih kovin.  Varjen-

je titana ni pri tem nobena izjema. Visoka trdnost, nizka gostota in izvrstna korozijska

obstojnost titana in titanovih zlitin so pripomogle k njegovi široki uporabnosti pred-

vsem v letalski in kemični industriji ter na področju medicinskih orodij in pripomoč-

kov. Titan se po trdnosti lahko primerja z jeklom, zlitine ohranjajo žilavost v širokem

temperaturnem področju (od -190°C do +500°C) ob istočasno 45% manjši gostoti. 

Na trgu je možno dobiti cenovno sprejmljiv čisti titan (alfa), ki se uporablja predvsem

v korozijsko zahtevnih okoljih ter titanova zlitina Ti-6Al-4V (beta), namenjena trdnost-

no zahtevnejšim konstrukcijam. Druge titanove zlitine so precej dražje in so izdelane

za specialne namene.

Velika zahtevnost varjenja titana je posledica njegove velike afinitete do atmosferskih

plinov predvsem: kisika, dušika in vodika, ki onemogoča vsakršno varjenje, kjer priha-

ja do stika s temi plini. Med vsemi varilnimi postopki se izkaže lasersko varjenje za naj-

bolj kvalitetno. Seveda pa je potrebno upoštevati potrebne ukrepe za zagotavljanje čis-

toče površine zvarnega robu,  zaščite med in po varjenju ter temperaturne obremenit-

ve varjenca.

LASERSKO VARJENJE TITANA
Lasersko varjenje titana je vsled majhnega vnosa energije, majhnega induciranja notra-

njih napetosti ter hitrega ohlajanja, zelo primerno. Pri uporabi pulznih laserjev odpa-

de potreba po posebni komori z zaščitnim plinom in zadošča že obpihavanje z inert-

nim plinom. Če temu dodamo še možnost enostavne avtomatizacije je postopek var-

jenja titana z Nd:YAG laserjem idealna rešitev. 

V Fotoni d.d. izdelujemo lasersko medi-

cinsko opremo. Pomemben del te opreme

predstavljajo ročniki z vgrajeno izstopno

optiko, vodnim sprejem ter drugimi

nastavki za izvedbo različnih medicinskih

posegov. Zelo pomembna lastnost teh

ročnikov je njihova teža, korozijska obstoj-

nost in možnost dolgotrajne uporabe. V

letu 2002 smo zato pričeli z izdelavo titan-

skih ročnikov in iz proizvodnje umaknili

ročnike iz nerjavnega jekla.

Pri varjenju titanskih ročnikov sta priso-

tna soležni in prekrovni spoj. Oba spoja

Avtor: Dr. Ladislav Grad, Fotona d.d., Stegne 7, Ljubljana

Titan se v zadnjem času uporablja v vse več izdel-
kih. V slovenski industriji je titan dokaj hitro našel
svoje mesto in danes ga srečamo tako v medicinskih
pripomočkih, v športni opremi in celo pri avtomobil-
skih izpušnih sistemih. Tehnologija obdelave in
spajanja pa ni tako preprosta kot pri jeklu. V tem
članku je predstavljena tehnologija varjenja s pulz-
nim  Nd:YAG laserskim izvorom SPOTLIGHT, ki ga

izdeluje Fotona d.d. in je namenjen za uporabo v industriji elek-
tronskih komponent, zobotehniki in zlatarstvu.. 

Lasersko varjenje titana
in titanovih zlitin
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varimo s pomočjo laser-

skega sistema za varje-

nje SPOTLIGHT. To je

laserski varilni sitem, ki

ga je razvila Fotona za

potrebe varjenja v zo-

botehniki in temelji na

pulznem Nd:YAG laser-

ju ter omogoča zaščito

zvara z inertnim plin-

om preko dveh ločeno

nastavljivih šob. 

Brez zaščite z argonom

so bili zvari sicer trd-

nostno še sprejemljivi,

vendar zabarvani in za

prodajo neprimerni.

Naknadno popravljanje

zvarov se je pogosto

končalo z razpokami v

toplotno vplivani coni.  

Z zadostno zaščito zvar-

nega spoja z inertnim

plinom smo razdelali tehnologijo spajanja, ki temelji na dvakratnem prehodu laserske-

ga žarka. S prvim prehodom delujemo v kapilarnem načinu, tako, da dosegamo zado-

stno prevaritev. Z drugim "estetskim" varjenjem pa vplivamo na površino vara in se na

ta način izognemo nepotrebni dodatni obdelavi površine ročnika.

Zadnji zvar ročnika se izvede po končani montaži vseh občutljivih optičnih in drugih

elementov v sam ročnik. Na ta način zagotavljamo absolutno sterilizabilnost v najhuj-

ših kemično temperaturnih pogojih. 

KONTROLA KVALITETE ZVARNIH SPOJEV
Pri praktični uporabi varilnih postopkov za varjenje titana se najpogosteje poslužuje-

mo sprotnega vizuelnega nadzora procesa. Vsaka kontaminacija zvara ima namreč za

posledico spremenjeno barvo zvara (glej tabelo 1). 

Tabela 1 - Enostavno določanje sprejemljivosti zvara s pomočjo barve zvara 

NAMESTO ZAKLJUČKA
Razveseljivo je dejstvo, da je v Sloveniji vedno več podjetij, ki se ukvarjajo s kompleks-

nejšimi tehnološkimi problemi, saj so takšni izdelki praviloma z višjo dodano vred-

nostjo. Lasersko varjenje je rešitev za mnoge problematične tehnologije spajanja in Fo-

tona d.d. je s svojim laserskim varilnim sistemom SPOTLIGHT pokazala, da v Sloveniji

ne samo uporabljamo visoko tehnologijo ampak jo tudi razvijamo in izdelujemo. A
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K reševanju problematike zajema in kronologiranja dogodkov je možno pristopiti na

različne načine. Eden od možnih pristopov je, da se ta problematika reši v okviru celo-

tnega sistema vodenja elektrarne. Takšna rešitev pride v poštev le, če se proizvodni

blok gradi oziroma obnavlja od temeljev. Če je proizvodni blok zgrajen, oziroma če

obstaja potreba, da se problematika nadzornega sistema obravnava ločeno, je potreb-

no poiskati drugačno tehnično rešitev. Razen vseh tehničnih zahtev, ki jih mora izpol-

njevati, mora ta rešitev običajno biti tudi dovolj fleksibilna in odprta, da se učinkovi-

to vključi v obstoječo infrastrukturo. Rešitev, ki jo predstavljamo v tem članku, teme-

lji na avtonomiji nadzornega sistema za zajem in kronologijo dogodkov. 

V nadaljevanju predstavljamo sistem za zajem in kronologijo dogodkov, ki je bil razvit

v Metroniku in Artesu, testiran v Laboratoriju za procesno avtomatizacijo (FERI

Maribor) in implementiran na Termoelektrarni Šoštanj. Opisujemo tehnično zasnovo

in komponente nadzornega sistema,  testiranje sistema in implementacijo pri zame-

njavi obstoječega sistema na Bloku 4 v Termoelektrarni Šoštanj. Posebno poglavje

namenjamo vlogam različnih ekip, ki so sodelovale na projektu, saj se je prav to sode-

lovanje izkazalo za enega ključnih momentov za uspešno zaključevanje projekta.

Članek končujemo s povzetkom najpomembnejših lastnosti, ki jih razviti sistem za

zajem in kronologijo dogodkov vsebuje.

2. Tehnična rešitev
Pri snovanju tehnične rešitve avtonomnega sistema za zajem in kronologijo dogodkov

je potrebno imeti pred očmi glavno funkcijo sistema: v trenutku, ko se iz različnih

virov sproži plaz nekaj tisoč dogodkov, je potrebno vse dogodke zajeti in jih v roku

nekaj sekund prikazati operaterju v urejeni obliki - sistem mora avtomatično identifi-

cirati plaz, poiskati prvi dogodek v plazu in prikazati vse dogodke v plazu v pravilnem

vrstnem redu. Če za hip pozabimo na izjemno hitrost dogajanja in visoko časovno loč-

ljivost med dogodki, je problem razmeroma enostaven. Kliče po uporabi standardne-

ga in preverjenega koncepta PLC - SCADA - RDB, pri čemer PLC izvede zajem poda-

tkov, SCADA služi za vizualizacijo, RDB pa je podatkovna baza, nad katero tečejo obde-

lave. Omenjena hitrost dogajanja, velika količina podatkov in visoka ločljivost med

dogodki koncept PLC - SCADA - RDB postavijo na veliko skušnjavo: PLC s težavo obde-

luje veliko količino (nekaj tisoč) digitalnih vhodov na milisekundnem nivoju, časovna

sinhronizacija med vhodi dodatno zaplete situacijo, SCADA sistem v svoji klasični

zasnovi ni primeren za reševanje tovrstnih problemov, relacijska podatkovna baza pa

s težavo obdeluje podatke z želeno hitrostjo.

Sistem za zajem in kronolo-
gijo alarmov in dogodkov na
Termoelektrarni Šoštanj
Avtorji: dr. Saša Sokolić, mag. Janez Žmuc, - Metronik d.o.o.

Enver Budnjo, Jure Lodrant - Artes d.o.o.

dr. Nenad Muškinja, dr. Boris Tovornik - Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

Stane Tepej, Marko Balažic - Termoelektrarna Šoštanj

istem za nadzor nad delovanjem bloka za proizvodnjo električ-
ne energije v termoelektrarni sodi med ključne sisteme v delova-
nju termoelektrarne. Za upravljanje s proizvodnim blokom v

elektrarni je ključnega pomena, da se iz plazu dogodkov, ki se jih v eni
sekundi lahko zgodi več kot tisoč, izlušči pravilno zaporedje le teh, saj
le na ta način lahko operaterji ob izpadu dovolj hitro in učinkovito rea-
girajo. Pri tem je potrebno omeniti, da pravo težo problemu daje ločlji-
vost med dogodki - ta znaša 5 milisekund - in količina dogodkov - nekaj
tisoč v petih sekundah.

S
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Koncept, ki smo ga v našem primeru izbrali (slika 1), je temeljil

na nekaj izhodiščnih zahtevah:

• Sistem mora funkcionalno povsem zadovoljiti potrebe

naročnika

• Sistem naj bo sestavljen iz kar se da standardnih gradnikov in

čim manj specialne aplikativne programske opreme (na ta

način pridemo do bolj čiste in zanesljive rešitve)

• Sistem naj bo kar se da robusten v segmentih, ki zaradi svo-

jega razmeroma nizkega MTBF-a to potrebujejo (PC okolje)

• Sistem naj bo kar se da modularen (v primeru izpada enega

segmenta je prizadet čim manjši delež v sistemu)

• Sistem naj bo kar se da enostaven za uporabo

Slika 1 - Koncept tehnične rešitve

2.1 Vhodno izhodne enote
Sistem je sestavljen iz poljubnega števila (do 50, v nekaterih

okoliščinah tudi več) vhodno-izhodnih enot (B3000D64; OPTO

22), od katerih vsaka vsebuje 64 hitrih digitalnih vhodnih signa-

lov. Vhodno izhodna enota periodično (perioda je 1 msek) bere

stanje vseh vhodov razen prvega (le-ta je uporabljen za časovno

sinhronizacijo) in v primeru spremembe na kateremkoli vhodu

generira paket stanja celotne vhodno izhodne enote, ki ji doda

še predzadnje stanje vhodno izhodne enote in stanje internega

časovnika. Celoten podatkovni paket pošlje dvema redundanč-

nima OPC strežnikoma, ki tečeta na PC-ju, preko Ethernet

mreže po standardnem UDP protokolu, ki je dograjen z meha-

nizmom potrjevanja telegramov. 

Ker je takšen komunikacijski protokol zelo učinkovit, pride veli-

ka količina podatkov (paketi iz večih vhodno izhodnih enot) do

dveh OPC strežnikov zelo hitro. Razen omenjene osnovne funk-

cionalnosti ima vhodno izhodna plošča še nekaj funkcij: posne-

tek stanja na vhodih lahko izvaja tudi periodično, lahko maskira

posamezne vhode, kar pomeni, da jih pri detektiranju spre-

memb ignorira itd.

2.2 OPC strežnik
OPC strežnik (delovno ime OTS) v redundančni konfiguraciji

ima funkcijo, da zajema UDP pakete, jih pretvarja v dogodke, le-

te opremlja z uro realnega časa (ki jo prejema iz GPS ure) ter

pošilja na dva naslova: v procesni historian za potrebe nadalj-

njih analiz havaričnih plazov  in v SCADA sistem, ki služi samo

vizualizaciji trenutnega stanja sistema. 

Slika 2 - Konfiguracijski vmesnik OTS strežnika

2.3 Satelitsko sinhronizirana GPS ura
Satelitsko sinhronizirana GPS ura ima dve funkciji: nenehno z

uro realnega časa opremlja OPC strežnik, obenem pa vsako

minuto resetira časovnike znotraj vhodno izhodnih enot. Reset

časovnikov znotraj vhodno izhodnih enot je realiziran preko

prvega vhodnega signala na vhodno-izhodni enoti. V primeru,

ko je v sistemu več vhodno izhodnih enot, so vsi prvi vhodi

kratko spojeni. Zato je v kontekstu ene milisekunde reset časo-

vnikov med vsemi vhodno-izhodnimi enotami sinhroniziran, s

tem pa so med sabo sinhronizirane tudi same vrednosti časo-

vnikov v periodi dveh zaporednih resetov.

2.4 Procesni historian
Procesni historian je pomemben člen celotnega sistema. Po eni

strani predstavlja vrh segmenta, ki je zadolžen za zajem poda-

tkov, ki ga je treba izvajati zelo učinkovito. Po drugi strani pro-

cesni historian predstavlja izvor podatkov oz. podatkovno bazo

za tisti segment sistema, ki skrbi za analize in obveščanje opera-

terjev o dogajanju na proizvodnem bloku. Procesni historian

(iHistorian, Intellution) si lahko predstavljamo kot enostavno

relacijsko bazo, sestavljeno iz nekaj tabel, optimirano za zajem

v procesnih razmerah. Lastnosti iHistoriana, ki so pri gradnji

sistema za zajem in kronologijo dogodkov še posebej prišle do

izraza, so:

• Velika hitrost zajema podatkov; iHistorian zmore arhivirati

tudi do 20000 zapisov v eni sekundi

• Zmožnost arhiviranja podatkov z eksterno dodeljeno časo-

vno značko

• Robustnost in neobčutljivost na izpade; tudi če strežnik z

instaliranim procesnim historianom izpade, se podatki ne

izgubijo, ampak se sistemsko shranjujejo na lokalnem nivoju

toliko časa, da je zveza ponovno vzpostavljena

• Podpora za arhiviranje podatkov iz dveh redundančnih OPC

strežnikov

• Podpora za letno zimski čas

• Učinkovit interni mehanizem za poizvedovanja po podatkih,

ki iz množice podatkov v kratkem času lahko vrne rezultat

obdelave
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2.5 Modul za vizualizacijo alarmov in dogod-
kov, detekcijo plazu in prikaz zgodovine

Osnovne zahteve glede funkcionalnosti vizualizacijskega dela

sistema so izhajale iz obstoječega sistema APIS na

Termoelektrarni Šoštanj. Uporabniku je potrebno omogočiti

izvajanje nadzora nad dogodki v sistemu:

• sprotno (on-line) spremljanje dogodkov

• pregled trenutnega stanja digitalnih vhodov

• zaznavanje plazu dogodkov (Določen dogodek lahko v siste-

mu povzroči proženje velikega števila odvisnih dogodkov -

nekaj 100 - v zelo kratkem času - nekaj sekund. V tem prime-

ru mora sistem za sprotno spremljanje dogodkov to zaznati

in na zaslonu zamrzniti sliko v trenutku, ko je na njej še

dogodek, ki je plaz sprožil. Tako omogoči operaterju pravil-

no diagnozo stanja sistema.)

• možnost maskiranja posameznih signalov (začasna izključi-

tev signalnega vhoda)

• brskanje po zgodovini dogodkov za potrebe naknadne anali-

ze

Implementacija sistema
Pomemben segment implementacije sistema vizualizacije pred-

stavlja popolna integracija v obstoječe grafično delovno okolje,

ki ga uporablja naročnik (MS Windows 2000, SCADA sistem

iFix). Za delovno mesto operaterja sistema je bilo potrebno pri-

praviti uporabniški vmesnik v okolju iFix, ki naj omogoči upo-

rabo vseh funkcij sistema. Hkrati je bilo potrebno pripraviti še

samostojno aplikacijo za pregledovanje zgodovine dogodkov za

potrebe kasnejših analiz.

Vir podatkov za pregled stanja signalov in maskiranje predstav-

lja SCADA sistem iFix. Za izvedbo prikaza in izvrševanje ukazov

maskaranja in demaskiranja so bile v celoti uporabljene sistem-

ske zmogljivosti paketa iFix iClient.

Vir podatkov za sprotno spremljanje in pregled zgodovine

dogodkov predstavlja strežnik iHistorian. Aplikacija za prikaz

seznama dogodkov je pripravljena v obliki ActiveX kontrole,

kar omogoča tako integracijo v okolje iFix kot tudi pripravo

samostojne aplikacije (slika 3). Za dostop do podatkovnega

strežnika iHistorian so bile uporabljene C in VB knjižnice, ki so

sestavni del sistema iHistorian.

Za sprotno spremljanje dogodkov je uporabljena možnost naro-

čanja na spremembe signalov v strežniku, kar je zelo učinkovi-

ta pot za zajem dogodkov v skoraj realnem času. Pri zagonu

sistema se aplikacija prijavi v strežnik in poda zahtevo za spre-

jemanje sprememb vseh signalov. Strežnik iHistorian nato pri

vsakem novem dogodku avtomatsko pošlje aplikaciji informaci-

jo o dogodku. Za pregled zgodovine podatkov je uporabljen kla-

sični princip zajema podatkov iz podatkovne baze iHistorian.

Na zahtevo uporabnika se sproži poizvedba v bazi z določenimi

parametri. To je časovno najbolj zahtevna obdelava v sistemu,

saj se tipična zahteva sistema za spremljanje dogodkov ne

ujema z organizacijo podatkov v strežniku iHistorian. Podatki v

strežniku so v prvi vrsti organizirani po signalu (tag), nato po

času. Seznam dogodkov za določen dan torej predstavlja odgo-

vor na zahtevo tipa:

za signal (s) iz seznama (s1,s2,s3,s4,...)

{

poišči vse spremembe (s) za dan (d) in jih dodaj v sez-

nam;

}

Celotna podatkovna baza vsebuje podatke o cca. 500 signalih,

zato je časovna zahtevnost algoritma očitna.

Slika 3 - Pregled zgodovine alarmov in dogodkov

3. Uporaba standardnih komponent 
in majhen delež aplikativne pro-
gramske opreme

Pomembno je poudariti, da je večina sistema zgrajena iz stan-

dardnih komponent. To je zelo pomembno, saj je na ta način

dosežena večja zanesljivost sistema in lažje vzdrževanje.

Vhodno izhodna enota B3000D64 je povsem standarden proiz-

vod podjetja OPTO 22, ki se povečini uporablja kot univerzalna

inteligentna vhodno-izhodna enota na Ethernetu v najrazličnej-

ših krmilno-regulacijskih sistemih. Za potrebe kronologiranja je

dobavitelj razvil poseben Firmware (sistemska programska

oprema, ki teče na aparaturni opremi), ki v osnovno funkcio-

nalnost dodaja tisto specifičnost, ki jo zahteva kronologiranje

(sinhronizacija časovnikov, dograditev UDP protokola,…).

Celoten komplet (HW + namenski firmware) je dobavljiv kot

standardna, "of-a-shelf" rešitev. OPC strežnik, razvit v Metro-

niku, je zasnovan kot standardna komponenta, ki se jo pri upo-

rabi samo konfigurira preko uporabniškega vmesnika. Zgrajen

je s standardnim orodjem (OPC Toolkit). Procesni historian

iHistorian je produkt SW hiše Intellution in se kot tak uporab-

lja v najrazličnejših aplikacijah. 

Iz opisa naštetih komponent je razvidno, da razen delno modu-

la za vizualizacijo, ki je razvit precej namensko, v sistemu ni apli-

kativne programske opreme. Vsa funkcionalnost je dosežena

preko vgrajene funkcionalnosti posamezne komponente, ki se

jo pri uporabi samo konfigurira. To je pomembno zaradi zanes-

ljivosti sistema ter krajšega časa zagona in testiranja.

4. Testiranje sistema
Pri razvoju sistema je posebno vlogo igralo testiranje sistema

pred instalacijo. V Laboratoriju za procesno avtomatizacijo na

mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in infor-

matiko je bil razvit in postavljen testni sistem, ki je generiral

poljubni signalni vzorec na 64 kanalih z milisekundno natanč-

nostjo in analiziral rezultate sistema s pomočjo orodja Matlab. 

S pomočjo testnega sistema se je vrednotila najmanjša perioda

med dvema dogodkoma, ki jo sistem še lahko zazna, količina
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dogodkov, ki jih vhodno izhodne enote sistema lahko obdelajo

in časovna resolucija celotnega sistema. Rezultati testiranj so

pokazali, da je sistem zelo robusten in da ima še boljše lastnosti

od pričakovanih in želenih (želena časovna resolucija 5 msec,

ugotovljena 1 msec). 

V Laboratoriju za procesno avtomatizacijo so izvedli tudi pri-

merjavo med "našim" sistemom in rešitvami nekaterih svetovnih

proizvajalcev. Rezultati so pokazali, da so lastnosti naše rešitve

povsem primerljive z najuglednejšimi svetovnimi rešitvami za

zajem in kronologijo dogodkov.

5. Implementacija na Bloku 4 na TEŠ-u
Sistem za zajem in kronologijo dogodkov je v praksi uporabljen

na Bloku 4 v Termoelektrarni Šoštanj. Sistem je bil zagnan in

preizkušen v zelo kratkem času poletnega remonta leta 2002,

ko so se v Termoelektrarni Šoštanj odločili za zamenjavo starega

in tehnološko že neobvladljivega sistema APIS, ki ga je leta 1989

postavil Energoinvest na osnovi MicroVAX računalniške platfor-

me in lastnih IPI2000 vhodno izhodnih enot. 

Pomemben dejavnik uspešne implementacije je bilo sodelova-

nje strokovnjakov iz različnih ekip in predstavnikov termoelek-

trarne, saj so hude funkcionalne zahteve, kratek čas za imple-

mentacijo in nezmožnost testiranja na objektu narekovale speci-

fičen pristop. Pri postavitvi in zagonu sistema se je kot zelo

pomembna izkazala komponentna arhitektura in minimalen

delež aplikativne - za projekt namensko napisane programske

opreme, saj je na samem objektu testiranje funkcionalnosti zaje-

ma podatkov in ločevanja med dogodki med poskusnim delova-

njem praktično nemogoče (nemogoče je detektirati ali je sistem

kakšnega od dogodkov spregledal). Prav tako se je kot ustrezna

strategija izkazala odločitev, da se pred instalacijo sistema teme-

ljito testira celotna funkcionalnost zajema podatkov. 

Sistem na Bloku 4 uspešno deluje od septembra 2002. V prvem

letu obratovanja ni bilo izpadov, vse komponente sistema so

delovale zanesljivo. Nekaj manjših pomanjkljivosti (tretiranje

podakov ob jesenskem premiku ure nazaj ob prehodu na zimski

čas, dodatna optimizacija pregledovanja zgodovine dogodkov,

avtonomija sistema ob izpadu GPS ure) bo implementirano v

remontu poleti 2003. 

Kot posledica ugodnih izkušenj s sistemom na Bloku 4, se je

Termoelektrarna odločila za posodobitev na Bloku 5 - predstav-

ljena rešitev bo v poletnem remontu 2003 implementirana tudi

na Bloku 5. To pomeni, da bo  90% proizvodnje električne ener-

gije v šoštanjski termoelektrarni in približno 25% celotne slo-

venske proizvodnje električne energije nadzorovano z opisanim

sistemom za nadzor in kronologijo dogodkov.

6. Sodelovanje ekip
Razvoj sistema za zajem in kronologijo dogodkov in implemen-

tacija sistema na Bloku 4 Termoelektrarne Šoštanj sta potekala v

sodelovanju podjetij Metronik Ljubljana in Artes Velenje, mari-

borske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informati-

ko (Laboratorij za procesno avtomatizacijo) ter predstavnikov

Termoelektrarne Šoštanj. 

Metronik in Laboratorij za procesno avtomatizacijo Fakultete za

elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora sode-

lujeta tesno že celo desetletje. Tudi Metronik in Artes sodeluje-

ta že vrsto let pri gradnji rešitev za energetske objekte, v

zadnjem času pa se sodelovanje širi tudi na druga področja.

Pomen vključevanja strokovnjakov TEŠ-a se kaže predvsem v nji-

hovem poznavanju zakonitosti procesov na bloku do največjih

podrobnosti.

Vloge posameznih ekip so opisane v nadaljevanju:

• Metronik: zasnova sistema, koordinacija celotnega projekta,

funkcionalna specifikacija za sistemsko programsko opremo

za vhodno-izhodne enote, razvoj OPC strežnika za zajem

podatkov v procesni historian

• Artes: elektro projektiranje sistema, razvoj modula za detek-

cijo plazu in prikaz zgodovine, koordinacija podizvajalcev na

objektu (montažerji, …), izvajanje zagona in testiranj na

objektu

• Laboratorij za procesno avtomatizacijo, FERI Maribor: mode-

liranje, simulacija, testiranje in validacija sistema

• TEŠ: priprava tehničnih zahtev, opisi funkcionalnosti, idejne

rešitve

7. Sklep 
Predstavljena rešitev za zajem in kronologijo dogodkov ima kar

nekaj odličnih tehničnih lastnosti:

• Odlična funkcionalnost in performanse ločljivosti dogodkov

• Velika količina signalov, ki jih lahko obdeluje

• Sistem je zgrajen na odprtih tehnologijah s standardnimi

orodji in iz standardnih komponent. 

• V sistemu je majhen delež aplikativne programske opreme,

kar dviguje zanesljivost sistema in omogoča hiter zagon.

• V sistem je med delovanjem možno dodajati nove signale.

Poleg tehničnih lastnosti je potrebno poudariti tudi, da gre za

originalno rešitev, ki je v velikem delu plod domačega znanja ter

sodelovanja slovenskih podjetij in inštitucij. Nenazadnje, gre za

rešitev, ki ni samo funkcionalno superiorna, temveč tudi cenov-

no konkurenčna, tako, da ekipam Metronika in Artesa omogoča

nastop tudi na širšem trgu. 

V Metroniku so se leta 2001 začeli intenzivno ukvarjati z obliko-

vanjem rešitev za zajem in kronologijo dogodkov. Interni pro-

jekt KRONOLOG, v okviru katerega je bila zasnovana rešitev za

zajem in kronologijo dogodkov z visoko resolucijo je sofinanci-

ralo Ministrstvo za gospodarstvo RS.

Prispevek je nastal na podlagi predavanja 10. in 11.
aprila 2003 na 3. konferenci Avtomatizacija v indu-
striji in zgradbah ter članka, objavljenega v zborni-
ku konference.

A
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SIMATIC WinCC z novo verzijo
6 ponuja polno SCADA funkci-
onalnost v operacijskem siste-

mu Windows 2000/XP za vse indu-
strijske veje; od enostavnega siste-
ma z enim uporabnikom do sistema
z redundantnima strežnikoma in
uporabniki preko svetovnega sple-
ta. WinCC je osnova za izmenjavo
podatkov preko celotne proizvodnje ter hrbtenica pri vertikalni
podatkovni povezavi. Osnovni WinCC paket je platforma za števil-
ne aplikacije centralno nadzornih sistemov. Dodatni paketi in opci-
je, ki so izdelek Siemens A&D, kot tudi nadgradnje Siemens part-
nerjev, povezujejo WinCC v MES in ERP sisteme.

SSIIEEMMEENNSS

WWiinnCCCC    VV66
Avtor: Andrej Maselj, Siemens A&D AS

N

Dve od izredno impresivnih odlik pri WinCC, ki sta prisotni že od prvih razvojnih po-

ti, je na eni strani visoka raven inovativnosti, katera nakazuje upoštevanje in vgrajeva-

nje trendov v uveljavljanju, in na drugi strani dolgoročno začrtana strategija razvojne

poti zasnovana na svetovnih standardih, ki zagotavlja kupcu garancijo pri nakupu

orodja. Zahvaljujoč tem dejstvom je postal WinCC industrijski standard in vodilni pro-

dukt na SCADA evropskem ter azijskem trgu. WinCC je vedno prava izbira, ko želite

optimalno upravljati stroje in proizvodnjo oziroma ko želite povečati razpoložljivost

in produktivnost.

Povečana funkcionalnost
Nedvomno boste pridobili v obeh primerih; če že uporabljate WinCC verzijo 5 in jo

nadgradite z novo verzijo 6 ali če začnete vaš novi projekt od prve poteze z miško.

Nova verzija WinCC V6 ponuja boljšo zmogljivost glede na razpoložljivo strojno opre-

mo, večjo fleksibilnost in učinkovitost pri izdelavi aplikacije, zmožnost vključevanja v

svetovne razvojne trende in že postavljene standarde. Dokaz za to so vgrajeni princi-

pi:

• občutno izboljšana zmogljivost pri shranjevanju podatkov in sporočil s pomočjo

nove podatkovne baze Microsoft SQL Server 2000,

• vgrajeno dolgoročno arhiviranje z visoko stopnjo skrčevanja podatkov in funkcija

izvoza podatkov za dodatno varovanje,

• enostavno pisanje skript v VBScript in uporabniku prijazno prepoznavo napak ter

povezljivostjo z MicroSoft svetom,

• individualno prilagajanje grafičnega urejevalnika s pomočjo Visual Basic for Ap-

plication,

• sporočilni (report) sistem je popolnoma prenovljen in ponuja večjo fleksibil-

nost, odprtost in enostavnejšo konfiguracijo,

• osnovni sistem podpira instrumentacijsko in osnovno nadzorno tehnologijo (npr.

Basic Process Control),

• uporabniku prijazna prikazovalna tehnika z obračanjem pogleda, povečevanjem

ipd,

• uporabniki preko spleta so enakovredni običajnim klientom na strežniku,

• spletni strežnik je lahko naložen na WinCC klientu in ima dostop do vseh projek-

tov z vseh WinCC strežnikov,

• enostavnejša validacija po normah FDA 21 CFR Part 11 - tudi za konfiguracijo.
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Nove perspektive
Obenem je nova izdaja WinCC ustrezna platforma za združeva-

nje IT in poslovnega sveta. WinCC V6 to zagotavlja z:

• konzistentno razširljivostjo in nadgradljivostjo,

• vgrajeno napredno WEB tehnologijo,

• vgrajenim Historian orodjem in evaluacijskimi opcijami,

• podporo novih odprtih standardov,

• široko ponudbo dodatnih opcij in dodatkov.

Razširljivost je bila ved-

no tržna prednost pri

SIMATIC WinCC. Ena

od novih lastnosti Win-

CC V6 je enotna in kon-

zistentna razširljivost

od aplikacije z enim up-

orabnikom s 128 tag-i

do klient/strežnik rešit-

ve z ločeno podatkovno

bazo Historian in splet-

nimi uporabniki.

V odvisnosti od upo-

rabnikovih zahtev so na voljo naslednje verzije glede na število

tag-ov: 128, 256, 1024, 8.000 (novo) in 64.000. Število nadzoro-

vanih podatkov je mogoče povečevati s preskoki "Power Packs".

Pri tem je cena manjšega osnovnega paketa in preskoka na

enaka ceni enakovrednega večjega osnovnega paketa.

Globalizacija in močnejša konkurenca zahtevajo nepretrgan

pretok podatkov med vsemi nivoji podjetja. V taki povezavi raz-

širljiva rešitev sistema klientov in strežnikov s spletno podporo

ponuja hiter pregled procesa in hkrati podlago za optimizacijo

proizvodnje in posredno celotnega podjetja.

Opcija strežnika dovoljuje prehod iz eno-uporabniškega sistema

na več-uporabniški kadarkoli brez izgube že investirane opre-

me. Sam sistem WinCC podpira do 12 WinCC strežnikov in 32

WinCC klientov na strežnik, pri čemer lahko WinCC klient

opravlja funkcijo spletnega strežnika za vse projekte v mreži.

Strežniki lahko medsebojno delujejo kot distribuiran sistem.

Razdelitev vsega projekta na več strežnikov omogoča veliko

večjo zmogljivost, hitrost in preglednost po funkcionalostih ozi-

roma topologiji procesa.

Poln pregled procesa omogočajo WinCC klienti, ki lahko ureja-

jo ali samo pregledujejo podatke z različnih strežnikov obenem.

Preko klientov je mogoča tudi neposredna dodatna konfiguraci-

ja sistema. Na voljo je enoten sporočilni sistem in prikaz tren-

dov arhivov iz različnih strežnikov. Enako funkcijo lahko oprav-

ljajo spletni klienti. V heterogeni konfiguraciji z običajnimi in

spletnimi klienti so začrtane naslednje meje: 50 WinCC spletnih

klientov in en WinCC klient ali 32 WinCC klientov in trije splet-

ni klienti.

Enako je razširljivo orodje Historian, ki ga je moč prilagajati

zahtevam procesa. Za sisteme z visoko zanesljivostjo (minimizi-

ranje časa izpadov) je na voljo redundatni strežnik z dodatno

dvojno komunikacijo.

Napredna spletna tehnologija - več infor-
macij in varnost
WinCC/Web Navigator podpira polno-funkcionalen dostop do

strežnika preko spleta; brez potrebnih popravkov v projektu. V

verziji 6.0 je lahko katerikoli običajni WinCC klient v funkciji

spletnega strežnika. To pomeni, da spletni klient, ki je povezan

s spletnim strežnikom preko Interneta, lahko dostopa do vseh

projektov na vseh WinCC strežnikih (do 12). Celo več, ob zago-

nu več spletnih raziskovalcev je mogoče hkratno spremljanje

dogajanja v večih tovarnah.

Ločitev strežnika WinCC in spletnega strežnika omogoča večjo

varnost in dostopnost z dodajanjem novih spletnih strežnikov

na druge kliente. Spletnemu klientu je mogoče dodeljevati raz-

lične dostopne pravice. Dodatno sistem WinCC podpira že

znane varnostne mehanizme; router-je, firewall-e, proxy strežni-

ke, SSL enkripcijo in VNP tehnologijo. Ključ za dostop je hra-

njen na strežnikovi strani s 3., 10., 25. in 50. uporabniki obe-

nem. Poseben pristop z diagnostiko dovoljuje pristop kadarkoli

z namenom vzdrževanja in servisnih posegov.

Z rešitvijo Thin Client se v WinCC vključujejo robustne lokalne

enote (npr. SIMATIC MP370) in mobilni klienti v obliki PDA

(Personal Digital Assistant) z Windows CE operacijskim siste-

Spletne rešitve z uporabo orodja WinCC/Web
Navigator

Prilagodljivost uporabniških postaj aplikaciji:

• nadzor in upravljanje na dolge razdalje za tudi do 50

uporabnikov obenem

• prilagajanje na optimalne načine (nadzor in upravljanje,

evaluacije, servis, diagnostika)

• Thin-Client rešitev za različne platforme (PC, lokalni oper-

aterski paneli, mobilni PDA)

• minimalni vzdrževalni stroški zaradi centralnega admin-

istriranja programa

• projekt je že v zasnovi ustrezen za neposredno uporabo na

spletu

Visoki varnostni standardi in dostopnost:

• povečana varnost z ločitvijo WinCC in spletnega strežnika

• strežniki v varnem okolju

• sistemsko definirane dostopne pravice in njihovo upravl-

janje

• podpiranje že uveljavljenih varnostnih mehanizmov

• spletni in običajni klienti dostopajo do strežnika kadarkoli
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mom. Tak klient zahteva minimalno strojno opremo, ker se sama aplikacija odvija na

strežnikovi strani.

V novi verziji WinCC V6 so dodane tudi naslednje izboljšave:

• izboljšan dostop do uporabniških arhivov (WinCC User Archives),

• poenostavljeno tiskanje na spletnem klientu,

• pet jezikov v konfiguracijskem okolju,

• VBS vključno z razlago napak,

• povečevanje in odkrivanje objektov (v RT),

• podpora GIF in JPEG grafičnih zapisov,

• navigacijski vmesnik in mehanizem spletnega prenosa za vključevanje dodatnih

uporabniku specifičnih komponent.

HISTORIAN v osnovnem sistemu - arhiviranje in izme-
njava podatkov
Prvič WinCC V6 vsebuje močno, razširljivo orodje Historian, ki je zasnovano na poda-

tkovni bazi Microsoft SQL Server 2000. Orodje ponuja uporabnikom širok nabor opcij

od visoko zmogljivega arhiviranja trenutnih procesnih vrednosti in dogodkov, dolgo-

ročnega arhiviranja z visoko stopnjo skrčevanja podatkov ter "backup"-om do central-

ne izmenjave podatkov med posameznimi Historian strežniki v podjetju.

Arhiviranje…  arhiviranje procesnih podatkov, skrčevanje in "backup" arhivov, kon-

cept centralnega arhiva (tudi redundatno). Nov princip arhiviranja Historian omogo-

ča shranjevanje procesnih podatkov, alarmov in ostalih dogodkov s hitrostjo 10.000

vrednosti in 100 spo-

ročil na sekundo.

Učinkovito skrčeva-

nje podatkov potre-

buje malo prostora

na trdem disku. Za-

ključeni arhivi (npr.

tedenski) so prenese-

ni v dolgotrajni arhiv.

Vir podatkov za arhiv

je lahko do 11 WinCC

strežnikov, OPC DA

strežnikov ali poda-

tkovnih baz kot tudi

direktno vhodno iz-

hodne točke s pomo-

čjo orodja WinCC Da-

ta Manager. Zahteve

po visoki razpoložlji-
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SIMATIC WinCC
Univerzalno uporaben
WinCC je bil že sprva načrtovan za uporabo na mednarodni ravni; nastavitev jezika

je mogoče izbirati med petimi variantami (angleško, nemško, francosko, špansko in

italijansko). Dodatno azijska izvedenka podpira štiri jezike. Sam projekt za končne-

ga uporabnika podpira do 34 jezikov, kar omogoča trženje ene aplikacije na

različnih trgih sveta.

Programski paket je zasnovan neodvisno od tehnološke in industrijske platforme.

To dokazujejo že delujoče reference iz praktično celotnega spektra industrijskih

panog; vključno s kemično in farmacevtsko industrijo, kjer zahteve pogojuje stan-

dard FDA 21 CFR Part 11.

Združene vse SCADA funkcije
Ustrezne SCADA funkcije so osnovna značilnost sistema - vizualizacija procesa in

statusnih pogojev na popolnoma grafičnem nivoju, poročanje in potrjevanje

dogodkov, shranjevanje izmerjenih vrednosti in sporočil, dolgoročno shranjevanje

procesnih podatkov ter upravljanje uporabnikov ter pravic dostopa. Sistem

neprenehoma beleži sekvence in dogodke, ki so pomembni za doseganje zahtevane

kakovosti.

Enostavno in učinkovito konfiguriranje
Sodobne konfiguracijske funkcije bistveno zmanjšajo čas in napor potreben za

kreiranje in uvajanje aplikacije: uporabniku prijazen vmesnik, objektno usmerjen

grafični urejevalnik, bogate knjižnice, modularna tehnologija, učinkovite spre-

membe z neposrednim urejanjem, konfiguracijska orodja za obvladovanje veliko

podatkov, preglednost zaradi liste povezav.

Popolnoma odprto in razširljivo zaradi modularnosti 
WinCC je že od vsega začetka zasnovan na najvišji ravni odprtosti in združljivosti:

ActiveX ukazi za tehnološke posebne zahteve in nadaljnje povezave, združevanje

preko OPC (OLE for Process Control), standardni vmesniki za povezovanje z zunan-

jimi podatkovnimi bazami, vgrajeni višji programski jeziki, dostop do podatkov in

sistemskih funkcij s pomočjo aplikativnega programiranja z uporabo Open

Development KIT, ODK.

Del Totally Integrated Automatio n - TIA
TIA dovoljuje popolno združljivost avtomatizacijskih komponent, kar pomeni

zmanjšanje zagonskih in obratovalnih stroškov tudi do 50%. To pomeni, da lahko

WinCC na primer neposredno dostopa do podatkov in sporočilnega sistema v

SIMATIC krmilniku in uporablja vse njegove atribute in parametre. Že od zasnove

projekta to pomeni sistemsko enkratno definiranje spremenljivk brez nepotrebne-

ga podvajanja in ustvarjanja naknadnih povezav. Dodatna prednost koncepta TIA je

vgrajena enotna diagnostika. V povezavi z ostalimi SIMATIC komponentami lahko

WinCC prikazuje sistemsko in procesno diagnostiko celotnega sistema.
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vosti izpolnjuje redundančni arhiv z uporabo WinCC, dveh arhivov in strežnikov. V

osnovni verziji WinCC je mogoče v arhiv shranjevati 512 spremenljivk, z dodatnimi

razširitvami pa do 80.000 spremenljivk.

Pregledovanje… podatki iz WinCC arhiva (Historian) so vidni s pomočjo WinCC

procesnih slik, ki vsebujejo WinCC Trend Control ali WinCC Alarm Control ali WinCC

opcije (npr. WinCC/Dat@Montor, Historical Data Display s SIMATIC IT PPA) ali

WinCC dodatki (PM Analyze). To kaže na zelo širok nabor klientov, ki pregledujejo

procesne podatke:

• WinCC SCADA klienti za nadzor in pregled (tudi za projektiranje)

• WinCC Web klient za nadzor in pregled preko spleta

• WinCC/Dat@Monitor klient (za dostop do trenutnih vrednosti in statistiko v MS

Excel)

• Klienti za analizo potencialne optimizacije

• Aplikacije, ki posegajo po podatkih preko OPC ali OLE DB

Možnost združevanja… vmesniki za odprto povezovanje podatkovnih baz (ADO,

OLE, ODBC, SQL), orodja za programiranje (VBScript in ANSI-C z dostopom do COM

objektnih modelov in API funkcij) in različne opcije so izvrstna podlaga za fleksibilno

in učinkovito združevanje proizvodnega, poslovnega in informacijskega nivoja v pod-

jetju. A
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Sistem za avtomatsko 
kontrolo kakovosti 
sesalnih enot
Avtorji: Uroš Benko, Dejan Tinta, Janko Petrovčič, Đani Juričić, Mina Žele, Andrej 

Rakar1 - Odsek za sisteme in vodenje Institut Jožef Stefan

Jože Tavčar,  Jožica Rejec - Domel d.o.o.

prispevku je predstavljen prototip sistema za avtomatsko kon-
trolo kakovosti sesalnih enot, ki se vgrajujejo v sesalnike. Sistem
sloni na merjenu vibracij, zvoka, kvalitete komutacije in električ-

nih parametrov. Omogoča odkrivanje različnih napak, kot so okvarjen
ležaj, povečano iskrenje, slabi električni spoji, kratki stiki, povečan
debalans vrtečih se delov, in razne mehanske ter konstrukcijske napa-
ke, ki se odrazijo v zvoku. Glavna prednost sistema pred konkurenčni-
mi je zlasti uporaba analize zvoka za odkrivanje nekaterih mehanskih
napak ter ovrednotenje kvalitete komutacije na podlagi merjenja elek-
tromagnetnih motenj.

V

Sesalna enota predstavlja sklop univerzalnega

elektromotorja in zračnega turbinskega kole-

sa, ki vleče zrak. Težnja proizvajalcev je zago-

toviti 100 % brezhibne enote pri čim nižjih

stroških proizvodnje. To pa zahteva dobro

organiziran proces zagotavljanja kakovosti. V

Domelu, ki je eden največjih evropskih proiz-

vajalcev sesalnih enot, proces zagotavljanja

kakovosti v osnovi poteka na treh nivojih. 

Med samo proizvodnjo se izvajajo nekateri

standardni, avtomatski testi na posameznih

sklopih (npr. balansiranje rotorja, visokon-

apetostni preizkus, itd.). Ti testi omogočajo

odkrivanje nepravilnosti le na nivoju ses-

tavnih delov. Nekatere napake, ki se zgodijo

pri montaži, pa je mogoče odkriti šele na

končnem izdelku. Zato je temeljita končna

kontrola sesalnih enot zelo pomembna.

Končni test trenutno vključuje ročno merjen-

je vibracij, kontrolo hrupa in vizualen pre-

gled. 

Drugi nivo procesa zagotavljanja kakovosti

predstavlja obsežen pregled naključno

izbranih vzorcev izmenske proizvodnje. 

Na tretjem nivoju se nekaj sesalnih enot iz

vsake serije podvrže testu življenske dobe. Tak



AVTOMATIKA 3939/2003

AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE - Avtomatska kontrola kakovosti sesalnih enot

način zagotavljanja kakovosti pa zahteva

veliko ročnega dela in posledično tudi

stroškov. Zmanjšanje le-teh pa lahko doseže-

mo z uvedbo sistema za temeljito, avtomatsko

testiranje končnih izdelkov, ki bi poleg odkri-

vanja slabih sesalnih enot bil sposoben tudi

določiti vrsto oz. izvor napake. Tak sistem bi

obenem predstavljal pomembno podporo

operaterjem pri odločanju o potrebnih ukre-

pih na proizvodni liniji.

S sistemi za avtomatsko kontrolo kvalitete so

se v preteklosti ukvarjali tudi nekateri avtorji

[1, 2]. Zelo učinkovita je izvedba na podlagi

analize toka [3], ki pa je primerna le za motor-

je s permanentnim magnetom. Žal pa ta

rešitev v našem primeru ni uporabna, saj seri-

jska vezava rotorskih in statorskih navitij pri

univerzalnih motorjih povzroča dušenje

hitrih sprememb toka, v katerih se odražajo

nekatere napake. 

Namen tega prispevka je predstaviti prototip

sistema za avtomatsko kontrolo kakovosti

sesalnih enot. Osnova sistema je platforma, ki

omogoča kontroliran zagon motor-

ja in merjenje šestih fizikalnih

veličin. Jedro diagnostičnega siste-

ma predstavljajo štirje moduli za

generacijo značilk, ki temeljijo na

analizi komutacije, analizi vibracij,

analizi hrupa in semi-fizikalnem

modelu sesalne enote. Generirane

značilke predstavljajo vhod v odločitveni

modul, ki s pomočjo mehkega sklepanja ugo-

tavlja lokacijo morebitne napake.

Članek je organiziran na sledeč način. V

drugem poglavju je predstavljena struktura

diagnostičnega sistema. Opis posameznih

modulov za generacijo značilk sledi v nasled-

njih štirih poglavjih. Sedmo poglavje podaja

razlago delovanja odločitvenega modula. V

osmem pa je predstavljeno delovanje sistema.

Struktura diagnostičnega sistema

Odkrivanje napak na sesalnih enotah temelji

na kratkotrajnem zagonu enote in analizi

šestih izmerjenih veličin: napajalne napetosti,

toka, napetosti na ščetkah, vibracij, hrupa in

vrtljajev. Vse to omogoča eksperimentalni

prototip, ki je prikazano na sliki 1, delna

blokovna shema pa na sliki 2.

Slika 1 - Eksperimentalno okolje

Slika 2 - Blokovna shema HW dela eksperimental-
nega okolja

Vibracije se zaznavajo s pomočjo piezoelek-

tričnega senzorja. Hrup se meri s kapacitivn-

im mikrofonom v gluhi komori zato, da se

prepreči odbijanje zvoka in zaduši motilni

hrup iz okolice. Hitrost vrtenja se ugotavlja s

pomočjo infrardečega senzorja. Izhod tega

merilnika pa predstavlja tudi povratno zvezo

za regulator hitrosti. Tok se meri posredno

preko padca napetosti na precizijskih uporih.

Vmesniški moduli skrbijo za prilagoditev sig-

nalov, ki nosijo informacijo o merjenih veliči-

nah, na ustrezni napetostni nivo. Omenjeni si-

gnali se vzorčijo s pomočjo kartice NI 6035E

National Instruments, ki zmore zajemati po-

datke s hitrostjo 200 kS/s. Izhod te kartice pa

je uporabljen za generiranje reference regula-

torja hitrosti. Krmiljenje poskusnega teka se

opravlja iz LabView-a, dočim se generacija

značilk iz izmerjenih signalov opravi v Mat-

labu. Med kratkotrajnim zagonom je sesalna

enota regulirana po hitrostnem profilu, ki je

prikazan na sliki 3. Fizikalne veličine, ki se

zajemajo na posameznih segmentih, pa so

podane v tabeli 1. V isti tabeli so naštete tudi

napake sesalne enote, ki se na različne načine

odražajo v teh veličinah.

Slika 3 - Časovni profil hitrosti vrtenja

Izmerjeni signali se obdelajo v ustreznih mod-

ulih, ki so prikazani na sliki 4.
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Slika 4 - Struktura diagnostičnega sistema

Analiza komutacije
Kvaliteta komutacije bistveno vpliva na življen-

sko dobo elektromotorjev. Spreminjanje toka v

komutirajoči tuljavi rotorja inducira velike

napetostne špice, ki povzročajo iskrenje med

kolektorjem in ščetkami. Povečano iskrenje pa

pomeni večjo obrabo ščetk. Analiza komutacije

temelji na zajemanju induciranih visokofrek-

venčnih napetostnih motenj, ki so posledica is-

krenja. Moč teh motenj ustreza intenziteti iskren-

ja [4]. Na sliki 5 sta prikazana primera kolektor-

ja, izhodnega signala naprave in histograma za

dober motor ter motor s povečanim iskrenjem.

Iz histograma je razvidno, da lahko jasno ločimo

med dobrimi motorji in motorji s povečanim

iskrenjem. 

Nadaljevanje v naslednji številki...

Tabela 1 - Merjene veličine in napake, ki se odra-
žajo v njih

a)

b)
Slika 5 - Primerjava kolektorjev, signalov iskrenja
in histogramov a) dobrega motorja in b) motorja s
povečanim iskrenjem

A
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1. Opis problematike
Sistemi za navijanje in odvijanje so zelo pogosta apli-

kacija elektromotorskih pogonov v industriji.

Največkrat se taki sistemi uporabljajo v papirni industriji (predvsem

pri osnovni proizvodnji papirja), v tekstilni industriji (proizvodnja tka-

nin), pogoste pa so tudi uporabe v drugih vejah industrije, kjer je konč-

ni izdelek (ali pa vhodna surovina) v obliki navitkov (primer: proizvod-

nja kablov, trakov; vleki iz navitkov pri proizvodnji armatur, žebljev;

vleki in navijanja pločevine,…).

Na končno kvaliteto nekega proizvoda, ki se prodaja v obliki navitka,

bistveno vpliva  kvaliteta navijanja, ki je pogosto zadnja faza pri proiz-

vodnji. Slabo navijanje lahko popolnoma izniči vse rezultate predhod-

nih proizvodnih tehnoloških postopkov. Zato se temu segmentu posve-

ča velika pozornost.

Parametri kvalitetnega navijanja so odvisni od lastnosti materiala, ki se

navija. Ne glede na tip navijanega materiala mora dobavitelj navijalne-

ga sklopa zagotoviti tehnologu predvsem naslednje lastnosti:

• mehanska točnost navijalni poti (absolutna paralelnost valjev cele-

ga sistema)

• definirana in obvladljiva sila zatezanja v vseh stanjih navijalnega

sistema (pri vseh pričakovanih hitrostih linije, med prehodnimi

pojavi,…)

• prilagodljivost parametrov (predvsem sile zatezanja) glede na last-

nosti navijanega materiala (predvsem možnost načrtovanega spre-

minjanja sile zatezanje glede na premer navitka)

Glede na te lastnosti je potrebno izbrati in dimenzionirati opremo ter

uporabiti ustrezne algoritme vodenja. Že v fazi načrtovanja takega siste-

ma se je potrebno tudi odločiti, ali se bo dejanska sila zatezanja merila

ali izračunavala. Za to odločitev je bistvenega pomena podatek o

mehanskih lastnostih materiala, ki se navija: njegova trdota (elastič-

nost, razteznost) ter želena sila zatezanja. V članku se osredotočam na

primere, ko se dejanska sila zatezanja ne meri, ampak se izračunava iz

stanja sistema. 

1.1 Pogoni navijalcev
V splošnem se pogoni navijalcev rešujejo na dva načina: obodno gnani

navijalci ter osno gnani navijalci. 

Sodobni elektromotorski pogoni
Avtor: Slavko SENICA, univ.dipl.ing., Sistemi IN ES d.o.o.

V prispevku so opisani pristopi in algoritmi, ki so potrebni za rešitev nalog iz področja osno
gnanih navijalno - odvijalnih sistemov.
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Obodno gnani navijalci:
Bala z navitjem leži na dveh navijalnih valjih,

ki sta gnana skupaj ali ločeno (odvisno od

izvedbe sistema). Pogosto je uporabljen tudi

zgornji, pritisni valj. Na kvaliteto navitka

(napetost navitega materiala, trdoto navitka)

lahko vplivamo na več načinov:

• z ustvarjanjem napetosti pred navijanjem

(z vodenjem zaviralne naprave, ki je pred

navijalcem)

• z ustvarjanjem napetosti s pomočjo razlike

v momentih motorjev, ki vodita oba navi-

jalna valja skupaj v kombinaciji s pritisnim

valjem

Slika 1.1-1 - Obodno gnani navijalec

Prednosti takega sistema so predvsem: 

• enostavnost algoritmov vodenja (moment

na osi motorja je direktno proporcionalen

(preračunano na obod gonilnih valjev) tre-

nutni sili zatezanja; v kalkulacijo dejanske

sile ne vstopa dejanski premer navitka; le

ta nas zanima samo, če želimo realizirati

spremenljivo silo zatezanja v odvisnosti od

dejanskega premera)

• ugodno dimenzioniranje sistema (navijana

bala se nam v sistemu namreč pojavlja kot

reduktor s spremenljivo prestavo (mali

premer - mala prestava, veliki premer - veli-

ka prestava) z vsemi ugodnostmi, ki nam

jih taka redukcija vnaša v sistem.

Slabosti takega sistema pa so predvsem:

• zahtevna mehanska konstrukcija 

•potrebna sta vsaj dva gnana valja 

•pričvrstitev navijane bale v sistem glede

na dvigovanje središča navijalne bale s

porastom premera 

• nefleksibilnost takega sistema predvsem

pri realizaciji avtomatske menjave (brez

prekinitve proizvodnega procesa)

Osno gnani navijalci:

Pri osno gnanem navijalcu je navijana bala

gnana v osi. Na kvaliteto navitka (napetost

navitega materiala) vplivamo direktno preko

momenta na osi motorja, ki žene navijalec.

Prednosti tega sistema so:

- razmeroma enostavne mehanske

rešitev: valj, na katerega navijamo, je razmero-

ma enostavno mehansko pričvrstiti 

• fleksibilnost sistema (razmeroma enostav-

na realizacija avtomatske menjave brez

prekinitve procesa)

Slabosti takega sistema pa so:

• algoritmi vodenja: le ti so v tem primeru

zahtevnejši, saj je za pravilno določanje

sile zatezanja (= momenta na osi motorja)

nujno potrebna točna informacija o tre-

nutnem premeru navitka)

• dimenzioniranje takega pogona je bolj

neugodno:

•pri določeni sili zatezanja se nam potreb-

ni moment na osi motorja povečuje

glede na dejanski premer navitka;

•s premerom se bistveno spreminja tudi

vztrajnost navite bale

•…

V praksi se pogosto uporabljata obe rešitvi.

Prva rešitev pride v poštev predvsem pri veli-

kih navijalcih (v papirni industriji, pri velikih

balah papirja (premeri: do 2.5m, širine bale:

do 4 m, hitrosti previjanja od 800 do 2000

m/min), druga rešitev pa predvsem pri manj-

ših navijalcih (premeri bale do 1.5m, širine:

do 2.2m, hitrosti previjanja: do 400 m/min.

1.2 Možne rešitve osnega navijanja
Zaradi enostavnosti principov vodenja obo-

dnih navijalcev se v članku posvečam pred-

vsem rešitvam za osne navijalce.

Algoritme vodenja osnega navijanja (enačbe

so opisane v naslednjem poglavju) je možno

realizirati na različnih izvedbah strojne in pro-

gramske opreme:

Namenske naprave:
V svetu obstaja široka ponudba namenskih

hardverskih rešitev (analognih, diskretnih

digitalnih in mikroprocesorskih), ki rešujejo

to problematiko. Običajno se ponujajo kot

samostojen sklop z vhodno-izhodnimi signali

(digitalnimi in analognimi), na katere se pri-

ključujejo senzorji (meritve polmera, dejan-

ske sile, dejanske hitrosti navijanega materia-

la,…) ter aktuatorji (običajno so to enosmerni

ali pa izmenični servomotorji z ustreznimi

Slika 1.1-2 - Osno gnani navijalec
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regulatorji). Take naprave imajo ponavadi

svoje sisteme za nastavitve parametrov in opti-

miranje sistema.

Prednosti take rešitve so v tem, da je taka

naprava ponavadi koncipirana univerzalno,

neodvisno od vrste priključenega motorja.

Slabosti take rešitve pa so v tem, da taka

naprava predstavlja samostojno komponento

opreme, ki jo je potrebno kupiti, poznati,

parametrirati in vzdrževati. 

Rešitve, integrirane v pogonske naprave:
Dandanes praktično vsi večji proizvajalci ser-

vopogonov (izmeničnih ali enosmernih) v

sklopu svoje ponudbe ponujajo tudi dodatne

rešitve (največkrat hardverske, v obliki poseb-

nih dodatnih procesorjev, ki se vgrajujejo

direktno v regulatorje) in ki izvajajo podporo

vodenju navijalca. Taki sistemi so ponavadi

vpeti v sam operacijski sistem servoregulator-

ja (izmenjava podatkov s pogonom je direk-

tna), sistemi za nastavitve parametrov in opti-

miranje pa so podobni osnovnim sistemom

parametriranja proizvajaca servoregulatorja.

Prednost takega pristopa je v tem, da je inte-

grirana rešitev optimirana glede na uporablje-

no pogonsko napravo, v katero je integrirana.

Slabost take rešitve pa je v tem, da rešitev navi-

janja ni več neodvisna ne samo od tipa pogon-

skega motorja, ampak tudi od proizvajalca

pogonske opreme, saj ima vsak proizvajalec

svoj pristop do rešitve, načinov programira-

nja,…Težave se lahko pojavijo pri vzdrževanju

take opreme, saj je potrebno skrbeti za dodat-

no hardversko komponento, njene nastavit-

ve,…

Glede na zgoraj navedena dejstva smo se v

podjetju Sistemi IN ES odločili, da pripravimo

alternativno rešitev za take sisteme.

1.3 Alternativna rešitev
Pri iskanju alternativne rešitve smo izhajali iz

analize potreb in obstoječih rešitev. Naša želja

je bila pripraviti sistem, ki bi bil neodvisen od

tipa in proizvajalca elektromotorskega pogo-

na, realiziran pa bi bil na (v industriji) splošno

uporabni hardverski platformi. 

Glede na to, da so sodobni elektromotorski

pogoni dandanes vedno integrirani v sisteme

vodenja preko krmilnikov, se je kot najbolj

naravna pokazala rešitev, da tudi algoritmi

vodenja navijalcev tečejo v krmilniku, ki dru-

gače v splošnem vodijo delovanje stroja. Na ta

način smo združili prednosti obeh klasičnih

sistemov in jih razširili s fleksibilnostjo krmil-

nikov, predvsem na področju enostavnosti

parametriranja, optimiranja ter nadzora nad

navijalnim procesom (uporabljajo se HMI

naprave krmilnikov). Integracija navijalca v

nadrejene sisteme tudi poteka zelo enostav-

no, na nivoju krmilnika. 

K tej odločitvi seveda bistveno pripomore

tudi spoznanje, da so sodobni krmilniki dan-

danes hkrati tudi že zelo zmogljivi računalni-

ki, ki odlično podpirajo tudi matematične

operacije v dovolj hitrem času, glede na

zahtevnost predstavljene aplikacije. 

Tudi kasnejše vzdrževanje takih sistemov je

bistveno poenostavljeno, saj se prevede na

vzdrževanje osnovnih komponent sistema

(pogonski del: klasični regulatorji z motorji,

brez posebnih dodatnih enot; krmilnik: kla-

sični krmilniki; zaradi povezave na pogone

ponavadi ni treba dodajati posebnih modulov

na krmilnik, če je le ta že v osnovi predviden

za vodenje stroja).

Slika 1.3-1 - Konfiguracija krmilnika realiziranega
osnega navijalca

2. Fizika & matematika osnega 
navijalca

Osnovni princip vodenja osnega navijalca je v

tem, da je motor osnega navijalca voden v

hitrostni regulaciji, vendar vedno v limiti

momenta. Želena hitrost motorja navijalca se

namenoma izračunava tako, da je za določen

odstotek višja od dejanske hitrosti. Z limito

momenta pa se pogonu zadaja ravno takšen

moment, ki zadošča za trenutno želeno nape-

tost materiala. 

Algoritem osnega navijalca v osnovi izračuna-

va 3 fizikalne veličine: dejanski premer navite

bale, želeno hitrost motorja navijalca ter žele-

ni moment motorja navijalca, na podlagi

naslednjih parametrov:

• dejanska hitrost navijanega materiala (=

obodna hitrost navijalca); ta podatek se

meri z inkrementalnim dajalnikom, pričvr-

ščenim na zadnji osi stroja pred navijanjem

• dejanska kotna hitrost navijalne osi (ta

podatek se pridobiva iz servoregulatorja

navijalne osi

• želena napetost navitka, glede na tehnolo-

ške zahteve in trenutni premer navitka.

Dejanski premer navite bale: 

Izračunava se iz razmerja kotne in obodne
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hitrosti bale. 

D … dejanski premer navitka, m

v … obodna hitrost navijalne bale, m/min

n … kotna hitrost navijalne bale, o/min

Algoritem seveda upošteva posebnosti pri

mejnih primerih (minimalni dopustni pre-

mer, maksimalni dopustni premer, inicializa-

cija ob zagonih, maksimalna dopustna spre-

memba premera med dvema iteracijama…

Pravilen izračun dejanskega premera je osno-

va za pravilnost vseh nadaljnih računov!

Želena hitrost motorja navijalca:

Kot je bilo že omenjeno, se želena hitrost

motorja navijalca izračunava tako, da je vedno

za nekaj procentov večja od dejanske hitrosti.

Želena hitrost se izračuna iz dejanske hitrosti

linije, povečane za to razliko ter preko dejan-

skega premera preračunane na kotno hitrost

motorja.

Želeni moment motorja navijalca (limita

momenta):
To je glavna enačba navijalca. Govori o tem,

kakšen je lahko moment motorja v danem tre-

nutku. Sestavljen je iz treh komponent:

M_zatezanja (moment, ki je potreben za zago-

tavljanje ustrezne sile v navijanem materialu),

M_dinamični (moment, potreben za dinamič-

no pospeševanje in zaviranje navite bale) ter

M_izgub (moment, potreben za pokrivanje

lastnih izgub sistema (trenje, ventilacija,…).

Posamične komponente se izračunajo po

naslednjih enačbah:

Moment zatezanja:

F[N]   … želena sila zatezanja materiala

D[m] … trenutni premer bale

Želeno silo zatezanja določa tehnolog. Ta

komponenta odloča o kvaliteti navitka.

Dinamični moment:

Dinamični moment je odvisen od vztrajnosti

navijane bale ter od spremembe hitrosti.

Vztrajnostna masa se zelo spreminja v odvis-

nosti od polmera, zato se tudi ta ves čas izra-

čunava.

Izgubni moment:

Ta komponenta momenta se ne izračunava,

saj je odvisna od več faktorjev. Pred prvim

zagonom navijalca se izgubni moment avto-

matsko izmeri v 11 točkah (pri različnih hitro-

stih vrtenja navijalca) ter se shrani v obliki

tabele. Pri navijanju se vred-

nosti iz tabele avtomatsko

upoštevajo pri izračunu žele-

nega momenta. Vmesne

točke so linearno interpolira-

ne.

Aplicirani algoritem deluje brez meritve de-

janske sile (napetosti) navijanega materiala.

Kvaliteta navijanja (točnost

nastavljene sile zatezanja) je

odvisna od točnosti izračuna posamičnih

komponent momenta. 

Predstavljene enačbe veljajo za primere navi-

janja. Za odvijalne naprave je potrebno samo

ustrezno preurediti predznake pri enačbi za

moment.

Konkretno aplikacijo in izvedbo vam bomo

zaradi pomanjkanja prostora predstavili v

naslednji številki.

Se nadaljuje...
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Infomacije: ABIT d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, tel.: 01/5636-300, www.abit.si

Programski rešitvi za grafični prikaz in prenos
procesnih podatkov - @CHART in @TRANSFER
Pomemben dejavnik pri analizi in spremljanju proizvodnih procesov je hiter in enostaven dostop do procesnih poda-
tkov. Pri tem sta ključnega pomena zanesljiv prenos podatkov iz proizvodnega dela v relacijsko bazo in grafični prikaz
arhiviranih podatkov. V ta namen je podjetje Abit d.o.o. razvilo programski rešitvi @CHART in @TRANSFER, ki prinaša-
ta učinkovito in prilagodljivo osnovo za avtomatsko kreiranje različnih tehničnih poročil.

1. Sistem za grafično prikazovanje procesnih podatkov - @CHART

Programska rešitev @CHART je namenjena grafičnemu prikazovanju
procesnih podatkov po meritvenih mestih, ki se arhivirajo na različ-
nih sistemih (FIX/iFIX, WinCC, …). 
Optimizirana je za hitro delo z veliko količino podatkov in omogo-
ča primerjave večih meritvenih mest med seboj. Podpira tudi pove-
zavo in grafični prikaz podatkov, ki se nahajajo v relacijskih bazah.

Omogočeno je enostavno shranjevanje grafov ter izbiranje med
arhiviranimi podatki in poljubno združevanje po posameznih grafih
z neomejenim številom grafov in neomejenim številom krivulj na
posameznem grafu. Podatke in grafe je možno izvoziti v druga pro-
gramska orodja (odložišče, datoteke, …). Možno je poljubno spre-
minjanje časovnih intervalov, vertikalnih osi, zgornjih in spodnjih mej
ter načina prikaza podatkov (interpolacija, vsi podatki, povpre-
čja,...).
Dodatna funkcionalnost aplikacije je tudi prikaz proizvodnih para-
metrov in enostavno pregledovanje, saj je možno premikanje od ene
spremembe parametra do druge, kar nam bistveno olajša iskanje.

Funkcionalnosti programske rešitve 

• Prikaz procesnih podatkov v proizvodnji. 
• Grafični prikaz podatkov iz iHistorian serverja in iz relacijskih baz.
• Možnost neomejenega števila grafov in krivulj na grafu ter poljubno izbiranje med arhiviranimi podatki.

Arhitektura

Programska oprema predstavlja odprt sistem in podpira
tako SCADA sisteme (iFIX,Win CC) kot tudi druge sisteme
preko OPC vmesnika. Deluje na platformah Windows XP,
Windows 2000, Windows NT 4.0. Delovanje programa je
povsem nedovisno od proizvajalca spremljajoče program-
ske opreme, saj podpira OPC industrijski standard.

Pridobitve, ki jih prinaša programska rešitev
@CHART
• Neomejeno število grafov.
• Različni prikazi grafov. 
• Različne možnosti prikazovanja. 
• Izvoz grafa in podatkov v druga orodja. 
• Izbira širine in debeline grafov. 
• Prikaz tehnoloških parametrov iz relacijske baze. 
• Izbira časovnega intervala. 
• Enostavno spreminjanje območja na vertikalni osi.
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2.Sistem za prenos in arhiviranje procesnih podatkov - @TRANSFER

@TRANSFER je programska rešitev, namenjena arhiviranju in prenosu procesnih ali drugih podatkov iz proizvodnih (SCADA) raču-
nalnikov v relacijske baze. Prenos je realiziran preko OPC (OLE for process control) povezave, ki uporablja tehnologijo
COM/DCOM. OPC serverji za podatke so lahko SCADA računalniki (I/O driverji) ali katerikoli drugi.  

Konfiguriranje prenosov poteka centralno. OPC serverje,
grupe in iteme dodajamo poljubno in ves čas lahko opazu-
jemo tudi statuse teh prenosov. Naenkrat se lahko prenaša-
jo podatki iz poljubnega števila serverjev.
Proženje prenosa podatkov je lahko časovno (leto, mesec,
dan, ura, minuta sekunda) ali dogodkovno (ob določeni
sprememembi se vrednost zapiše v bazo). 
Prenos podatkov poteka v poljubne tabele v izbrani relacij-
ski bazi (SQL, Oracle, ….) preko OLEDB vmesnikov.

Funkcionalnosti programske rešitve

• Centralno konfiguriranje in testiranje prenosov iz enega
mesta za vse  proizvodne računalnike.

• Možni pregledi trenutnega stanja meritvenih mest.
• Dodajanje in konfiguriranje prenosov ne zahteva

poznavanja posameznih SCADA sistemov.

Princip delovanja prenosov podatkov

Prenos podatkov poteka v poljubne tabele v izbrani relacijski bazi (SQL, Oracle,….) preko OLEDB vmesnikov. Pri tem imajo tabele
lahko poljubno strukturo. Uporabniki lahko preko parametrov poljubno nastavijo kompleten prenos podatkov. V primeru prekinjene
povezave  med OPC serverjem in clientom aplikacija to javi in se takoj po vzpostavitvi povezave ponovno poveže in nadaljuje s pre-
nosi.
Aplikacija deluje kot servis na centralnem računalniku in se ob restartu avtomatsko zažene. Za spreminjanje prenosov zaženemo
uporabniški vmesnik in med izvajanjem obstoječih prenosov lahko 
konfiguriramo nove. V vsakem trenutku je možno izvajati testne prenose oz. prenose na zahtevo, ki še dodatno olajšajo testiranje. Pri
neuspešnih prenosih se izpiše tudi opis napake.

Programska rešitev je dodatno prilagojena za iFIX nadzorni sistem in pripadajoče OPC serverje, saj omogoča enostavno izbiranje
podatkov za prenos kar med obstoječimi tag-i v iFIX bazi.
Za ostale OPC serverje trenutno velja, da se podatki za prenos izbirajo glede na spominske lokacije v krmilnikih. 
Aplikacija omogoča ob prenosih dejanskih procesnih podatkov in časovnih polj tudi prenose spremljajočih statusov in imen, ki jih
potrebujejo običajne aplikacije za prikaz podatkov o proizvodnji.

Pridobitve, ki jih prinaša programska rešitev @TRANSFER

@TRANSFER omogoča prenose različnih procesnih poda-
tkov, in sicer :

• Temperatura
• Vlaga
• Pretoki
• Tlak
• Koncentracije plinov
• Teža
• Električna veličina
• Sušenje...

Možnosti uporabe programskih rešitev - @CHART in
@TRANSFER - so veliko širše kot je bilo opisano, zato se za
več informacij obrnite na podjetje Abit d.o.o. / tel 01 5636
300. A








