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SSaaffeettyy  IInntteeggrraatteedd je zelo širok del SIEMENS-ovega koncepta Totally
Integrated Automation. To nam daje možnost, da vam posredujemo
rešitve v varnostni tehniki za področje industrije - v vseh nivojih, od
senzorjev do sprožnikov.
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Spoštovani bralci,

nismo si še pošteno oddahnili od sejma

Sodobna elektronika, že se vidimo na prired-

itvi InterInfos ;o). V temle uvodniku sejma

Sodobna elektronika ne bom komentiral, raje

preberite nekaj utrinkov na zadnjih straneh

revije.

Kaj moremo, oktober je pri nas že od nekdaj

sejemski mesec. Tokrat smo za vas pripravili nekaj novih tematik pred-

vsem o industrijskih mrežnih sistemih in krmilju.

Tematika tokratnega Infosa so, kot veste, informacijske tehnologije s

poudarkom tudi na proizvodnih informacijskih sistemih. In tu je niša,

kjer se vidi tudi revija Avtomatika in množica podjetij, ki bi jim nekoč

rekli računalniška. Tudi podjetja, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo

proizvodnih procesov in zgradb, so ugotovila, da se je pojavil oziroma

obstaja segment, ki še ni docela dorečen in pokrit s standardno pro-

gramsko opremo za nadzor in vodenje - SCADA. Tako so pri Metroniku

razvili lasten proizvodni informacijski sistem MePIS, ki ga v članku

opisujejo tudi v tej številki revije Avtomatika.

Drugi vidik informacijskih tehnologij so sistemi za identifikacijo in

označevanje. Identifikacijo predmetov ali oseb, skupaj z upravljanjem

in nadzorom delovnega časa, identifikacijo in označevanjem predme-

tov oziroma izdelkov v industrijskem proizvodnem procesu, identi-

fikacijo blaga v skladišču ali na prodajni polici. Problemi so podobni,

uporabljena oprema tudi, le ljudje morajo biti pripravljeni to opremo

tudi uporabiti. Več pa si oglejte v prispevkih in na INFOS-u.
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POPRAVKI IZ 39. ŠTEVILKE

Tokrat nam jo je tiskarski škrat kar pošteno zagodel. Ver-
jetno smo ga spregledali zaradi naglice s katero smo
pripravljali revije, da ne bi zamudili sejma Sodobna elek-
tronika. Pa poglejmo: 
- stran 10, avtor je Tomaž Stenšak, IB-PROCADD d.o.o.,
- stran 21, prave informacije dobite na ib-PROCADD d.o.o.,
- strani 28 - 31 so napačne pasice, pravilno je SISTEMI ZA
NADZOR IN VODENJE - Sistem za zajem in kronologijo
alarmov in dogodkov.

Avtorjem in bralcem se za napake iskreno opravičujemo!
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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 - Sejemske prireditve

Sporočilo za javnost: Infos d.o.o., Ljubljana

VV ljubljanskem Cankarjevem domu bo od 21. do 24. oktobra ponovno odprta letoš-
nja osrednja slovenska prireditev s področja informacijskih tehnologij ter njihove
uporabe INFOS, ki si je v zadnjih letih utrdil ugled ogledala slovenske informatike.
Letošnji INFOS, ki ga večina poznavalcev opredeljuje kot neodvisni pogled na infor-
matiko, bo v štirih dneh ponudila nove ideje in pregled stanja informatike v Sloveniji.

Osrednji dogodek informatike na Slovenskem

Letošnji INFOS bo razdeljen na tematske
dneve, prva dva dni prireditve bodo to
poslovno-informativni dnevi, zadnja dva
dneva pa informativno-izobraževalni ter
populacijski dnevi. Tako bo tudi letos
INFOS namenjen predvsem vsakodnev-
nim in bodočim uporabnikom informati-
ke in ne samo strokovnjakom. 
Na podlagi dosedanjih izkušenj so v pod-

jetju Infos, ki že vsa leta organizira ta os-
rednji dogodek slovenske informatike,
oblikovali bogat program, ki bo pomagal
vsem, da se čimbolj prijazno in uspešno
vključijo v informacijsko družbo. Za razši-
rjanje znanja in idej med čim več uporab-
nikov in zato, da bi predstavili nove spod-
bude in tehnološke dosežke bodo obisko-
valcem vsi izobraževalni dogodki do-
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EXPRESS NOVICE

stopni brez plačila kotizaci-
je, saj bo letos vsa vrata na
INFOS-u odpirala le vstopnica
(cena 1.500,00 SIT). Ministr-
stvo RS za šolstvo, znanost in
šport omogoča prost vstop
vsem dijakom in študentom.  

Sodelujoči:
Preko 100 sodelujočih podjetij
in ustanov bo obiskovalcem v
štirih dneh na razstavnih pros-
torih in v razstavnih parkih,
ter na seminarjih predstavili
storitve, rešitve in tehnologije
za uspešnejše gospodarjenje,
učinkovitejše delovanje in bolj
kakovostno življenje. 

Program:
Letošnja prireditev bo oboga-
tena s poslovno konferenco
INFOS, ki bo izpostavila aktu-
alne probleme uporabne in-
formatike v gospodarskem raz-
voju Slovenije in predlagala
ustrezne rešitve. Konferenca je
namenjena predvsem vabljeni
poslovni in strokovni javnosti.  

INFOS bodo spremljali tudi
drugi zanimivi dogodki: okro-
gle mize in razprave, forumi,
delavnice, igralnica z najnovej-
šimi igrami, računalniška ume-
tnost, razstava starih računal-
nikov.

Podrobnejši program in obvez-
ne prijave na izobraževalne do-
godke na spletni strani www.

infos.si.

Organizatorji:
Organizatorji letošnje priredit-
ve so Zveza za tehnično kultu-
ro Slovenije, Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
in Infos d.o.o., Ljubljana.

Soorganizatorji: 
Center Vlade RS za informati-
ko, Gospodarska zbornica Slo-
venije - Združenje za informati-
ko in telekomunikacije, Mest-
na občina Ljubljana, Ministr-
stvo za informacijsko družbo,
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije. A
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IZ NAŠIH PODJETIJ - Intervju z direktorjem podjetja Metronik

Dragan Selan, Avtomatika

V tokratni številki revije Avtomatika vam predstavljamo podjetje Metronik d.o.o., katere-
ga področje delovanja zajema izvedbo projektov avtomatizacije in računalniškega vode-
nja v industriji, projektov avtomatizacije in računalniškega nadzora zgradb, avtomatiza-
cijo in računalniški nadzor komunalnih in energetskih sistemov, informacijsko nadgrad-
njo procesnih sistemov ter prodajo opreme za avtomatizacijo. Pogovarjali smo se z direk-
torjem podjetja, mag. Aleksandrom Temeljotovim.

Metronik
v vrtincu dinamičnega razvoja

Vaše podjetje deluje že od leta 1990.
Kaj je tisto bistveno, kar se je v času
od ustanovitve podjetja pa do danes
spremenilo?

G. Temeljotov: Vstopamo v štirinajsto le-
to delovanja Metronika. Živimo v dinami-
čnem času, ko smo priča spremembam na
vseh področjih. Slovenska proizvodnja, ki
je vedno bolj izvozno usmerjena, se mora
intenzivno prilagajati zahtevam različnih
trgov. Zato morajo podjetja izdelke  pro-
izvajati v številnih različicah, pri tem pa
čim bolj optimalno izkoriščati proizvodne
zmogljivosti. Prehrambena in farmacevt-
ska industrija morata poleg tega zadostiti
tudi strogim zahtevam regulativ, kot so
zahteve FDA, 21CFR/11,  HACCP ter
mnogim lokalnim predpisom. 

Uspešni proizvajalci morajo danes pove-
čevati obseg, imeti dober nadzor nad
proizvodnjo ter prilagodljive proizvodne
linije, ki jih lahko hitro in večkrat dnevno
prilagodijo proizvodnji drugega izdelka.
Ob tem mora biti zagotovljen popoln
nadzor nad vsemi pogoji proizvodnje,
vse operacije brez izjeme pa  se morajo
izvajati učinkovito in biti informacijsko
podprte.

Kako ste se v vašem podjetju odzvali
na takšne spremembe?

G. Temeljotov: V Metroniku smo sprejeli
izziv in razvili modularni proizvodni infor-
macijski sistem MePIS. Pri tem smo tesno
sodelovali s podjetji, kot so Droga, Termo,
Trimo, Acroni in Ljubljanske mlekarne, ki
so med prvimi spoznala potrebo po
dograditvi informatizacije svoje proizvod-
nje. Sistem MePIS v mnogih vidikih rešuje

najpomembnejše probleme proizvodnje,
kot so uvedba sistema sledljivosti, prikaz
ključnih proizvodnih kazalnikov, poročilni
sistem za inšpekcijske službe, obvladova-
nje storilnosti in učinkovitosti proizvodnje
ter obvladovanje zastojev. 

Opazili smo, da veliko pozornost po-
svečate lastnemu razvoju, imate tudi

svojo razvojno-raziskovalno skupino.
Kako spremembe vplivajo na skupi-
no?

G. Temeljotov: Razvoj sistema MePIS je
močno vplival na naš razvoj. Ustanovili
smo  nov oddelek za proizvodno informa-
tiko, ki danes zaposluje deset  inženirjev
in programerjev, med njimi tudi  tri magi-
stre znanosti. Razvojna in izvedbena sku-
pina Metronika danes šteje več kot petin-
trideset inženirjev in magistrov elektroteh-
nike, strojništva in informatike. To je poten-
cial, ki mu na področju avtomatizacije v
Sloveniji ni primere. 

Ko govorimo o lastnem razvoju, nikakor
ne moremo mimo farmacevtske industrije,
ki za Metronik ostaja najpomembnejše
področje delovanja. V zadnjem letu smo
uspešno zaključili številne zahtevne  pro-
jekte, med njimi avtomatizacijo in računal-
niško vodenje nove Krkine tabletarne
NOTOL, ta trenutek verjetno najsodobnej-
še tabletarne v Evropi. Za uspešno izve-
den projekt nam je čestital tudi naš ključni
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IZ NAŠIH PODJETIJ - Intervju z direktorjem podjetja Metronik

partner GE Fanuc - In-
tellution, ki je zgodbo
o računalniškem nad-
zoru projekta NO-
TOL objavil kot prim-
er dobre prakse na
področju avtomatiza-
cije in jo predstavlja
vsem svojim partner-
jem in uporabnikom v
svetu. Trenutno se
spopadamo s še večjimi izzivi. Hkrati iz-
vajamo pet zelo velikih farmacevtskih pro-
jektov - tri nove Krkine tovarne: v Moskvi,
na Hrvaškem in v Šentjerneju, Lekovo
tovarno na Poljskem ter zelo zahteven teh-
nološki projekt - Lekov proizvodni obrat
za rekombinatne tehnologije v Ljubljani.

Vaša referenčna lista je zelo dolga,
med njimi pa so najuspešnejša podje-
tja v farmacevtski in prehrambeni in-
dustriji, velike poslovne stavbe in še
bi lahko naštevali. 

G. Temeljotov: O uspešno izvedenih
projektih bi lahko povedali veliko, saj smo
samo v zadnjih dveh letih v Metroniku iz-
vedli več kot 50 projektov avtomatizacije
različnih proizvodnih obratov, poslovnih
zgradb, komunalnih in energetskih objek-
tov. Med večjimi projekti je izvedba
alarmnega sistema v Termoelektrarni Šoš-
tanj, avtomatizacija kanalizacijskega om-
režja in čistilnih naprav v Ljubljani ter av-
tomatizacija energetike in klimatizacije
na večjih poslovnih objektih, kot so RTV
Slovenija, poslovna zgradba Bavarski
dvor, Zgradba DDC, zdravilišče Dolenjs-
ke toplice, veriga trgovin Mercator...

Kje je ključ do uspešne izvedbe tolikš-
nega števila projektov?

G. Temeljotov: Predpogoj za to je stro-
kovna, dobro usklajena in motivirana in-

ženirska skupina, ki
ve, kako mora delo-
vati, da v roku dose-
že cilj. In tako ekipo v
Metroniku imamo.
Poleg tega smo v za-
dnjih letih veliko nare-
dil za standardizaci-
jo našega dela.
Konec preteklega le-
ta smo pridobili certi-

fikat kakovosti ISO 9001 za celotno de-
javnost podjetja, v letu 2003 pa smo us-
kladili postopke izvedbe projektov z med-
narodnimi standardi na področju avtoma-
tizacije farmacevtskih procesov GAMP IV
ter zahtevami za prehrambeno industrijo
HACCP. 

Morda za konec še beseda o vaših na-
črtih za prihodnost...

G. Temeljotov: Z naslednjim letom se pri-
družujemo Evropski uniji in vsako podjet-
je bo moralo poiskati svoje mesto v
novem okolju. V Metroniku smo se na ta
prehod pripravili. Postopke našega dela
in razvoja smo uskladili z mednarodno
uveljavljenimi standardi in primeri dobre
prakse. Nenehno vlagamo v izobraževa-
nje zaposlenih, osvajanje novih tehnolo-
gij in novih znanj na različnih področjih.
Uspešno smo izvedli tudi že več kot deset
velikih projektov v tujini. 
Tehnologija, na kateri so zasnovani naši
sistemi avtomatizacije in računalniškega
vodenja, je vrhunska v evropskem in sve-
tovnem merilu.  Nenazadnje imamo pet-
deset vrhunskih sodelavcev, ki želijo biti
boljši, učinkovitejši, hitrejši in bolj kako-
vostni.

Zato se sprememb, ki nas čakajo v nasle-
dnjih letih, ne bojimo, prav nasprotno, ve-
selimo se jih, saj nam prinašajo nove pri-
ložnosti.

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

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

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

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

A
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CAD/CAM/CAE SISTEMI - Utrinki s seminarja

Večletno uspešno delo in rezultati, ki jih je
podjetje IB-PROCADD d.o.o. doseglo s
prodajo in podporo programske opreme
CADdy in CADdy++ electrical so pripo-
mogli k tesnemu sodelovanju s številnimi
uporabniki. Med najuspešnejše uporabni-
ke CADdy++ electrical prav gotovo sodi
zagrebški holding Končar d.d.. V okviru
konzorcija petih Končarjevih podjetij in
Dalekovoda se zaključuje projekt izgrad-
nje največje hrvaške transformatorske
postaje 400/220/110 kV Žerjavinec. G.
Božidar Tomečić, vodilni projektant v pod-
jetju Končar - KET, je predstavil koncept
projektiranja velikih energetskih objektov s
pomočjo CADdy++electrical in drugih
sodobnih programskih orodij.

V podjetju IB-PROCADD d.o.o. stalno skrbi-
jo tudi za zagotovitev ustreznih pogojev za
izobraževanje bodočih kadrov. V namen
razvoja stroke in izobraževanja kadrov na
najsodobnejših programskih orodjih so
donirali več kot 600 izobraževalnih licenc
programske opreme CADdy++ electrical
fakultetam in srednjim šolam v Sloveniji,
Hrvaški, SČG, BiH in Makedoniji. 

Plod sodelovanja s fakultetami je bil nastop
predavateljev iz Fakultete za elektrotehni-

ko, računalništvo in informatiko v Ma-
riboru. Gospod Andrej Hanžič in gospod
Darko Koritnik, sta predstavila uporabo so-
dobnih orodij za računalniško podprto
načrtovanje v izobraževalnem in razisko-

valnem procesu. Njuno predavanje
je obsegalo naslednje teme:
1. Modeliranje ZnO prenapeto-

stnega odvodnika s program-
skim orodjem PSCAD/EMTDC

2. Računalniško podprto projekti-
ranje lovilnega sistema za
zaščito pred udarom strele

3. Načrtovanje kombiniranih pos-
trojev za proizvodnjo električne
energije z uporabo program-
skega orodja gatecycle

4. Uporaba CADdy++ electrical
v izobraževalnem procesu

V nadaljevanju seminarja so nam
organizatorji posredovali izkušnje in vizijo
podjetja IB-PROCADD d.o.o. na področju
upravljanja s projekti in projektno dokume-
tacijo. Predstavili so vlogo sodobnih infor-
macijskih tehnologij pri upravljanju s tehnič-
no dokumentacijo in povezavo le te z GIS-
om na primeru aplikacije, ki so jo v sodelo-
vanju s Savskimi elektrarnami razvili za
Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko. 

Ob zaključku seminarja so bile predstavlje-
ne novosti, ki jih narekuje razvoj program-

CADdy v elektroenergetiki
Dragan Selan, Avtomatika - Informacije: ib-PROCADD d.o.o.

V Ljubljani je dne 17.9.2003 potekal seminar Projektiranje v elektro-
energetiki in vloga informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Orga-
niziralo ga je podjetje IB-PROCADD d.o.o. z namenom, da prenese izkuš-
nje vrhunskih strokovnjakov na širšo strokovno javnost in predstavi
novosti, ki narekujejo prihodnost projektiranja ter vodenja projektov v
elektroenergetiki.

Projektiranje v elektroenergetiki in vloga informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Slika 2

Slika 1 - G. Božidar Tomečić, Končar - KET, HR
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ske opreme CADdy++ electrical, s katero
so si mnoga podjetja zagotovila konku-
renčno prednost in kompatibilnost pri izde-
lavi projektne dokumentacije v elektroener-
getiki.

Široko zastavljene in zanimive teme so na
seminar privabile več kot 40 vodilnih stro-
kovnjakov na področju elektroprojektiranja
v energetiki, elektrodistribuciji, inženiringu
in industriji, ki so se lahko tako spoznali s
primeri načrtovanja EE objekta v CAE oko-

lju, povezavi tehnične
in druge dokumenta-
cije z GISom pri iz-
gradnji EE objektov,
upravljanjem z elek-
trotehniškimi projekti
in povezovanjem s
poslovnotehničnimi
informacijskimi siste-
mi, sodobnimi orodji
za rač. podprto načr-
tovanje v izobraže-
valnem in raziskoval-
nemu procesu na ETF
MB,  elektronskim iz-
obraževanjem in po-

dporo za programsko opremo CADdy ++
ET ter nenazadnje tudi z novostmi program-
ske opreme CADdy++ electrical.

Za vse tiste, ki ste omenjeni seminar zamu-
dili pa še obvestilo in priporočilo, da se
lahko podobnih seminarjev v prihodnje
udeležite tudi vi. Več informacij lahko dobi-
te na spletnem naslovu www.ib-procadd.si
oz. na elektronskem naslovu caddy@ib-pro-
cadd.si ali pa po telefonu na št. 01 - 565
72 50! A

Slika 3

IGE+XAO in DASSAULT  SYSTEMES
podpisala pogodbo o strateškem sodelovanju

Informacije: www.ige-xao.com in www.3ds.com
Seattle; Pariz - 30.9.2003: Podjetji IGE
+ XAO in Dassault Systemes sta obja-
vila skupno sodelovanje na področju
projetiranja v elektrotehniki, kjer bo
IGE+XAO kot Gold Software Partner
razvijal, distribuiral in tržil CAA V5
aplikacije za elektrotehnično modeli-
ranje (funkcionalno, topološko in lo-
gično) in izdelavo električnih shem.
Zahvaljujoč novemu partnerstvu bo podjetje IGE+XAO, vodilno na področju pro-
gramske opreme za izdelavo elektrotehnične dokumentacije, dopolnjevalo ponud-
bo grupacije Dassault Systemes z razvojem zbirke programov zasnovanih na CAA V5
arhitekturi. IGE+XAO se bo najprej osredotočil na razvoj V5 aplikacij za električno
modeliranje in generiranje električnih shem, ki bo obsegal na CAA V5 zasnovano
zbirko orodij - Functional System Design, System Diagram, Electrical Topology in
Generative Electrical Views za vzdrževanje, pregledovanje in certificiranje elek-
tričnih projektov. Te rešitve bodo uporabnikom prinesle interaktivne zmožnosti za
avtorizacijo in pregledovanje modelov in celoten nadzor njihovega življenjskega
cilja preko ENOVIA™ razvojnega orodja.
Sodelovanje dveh največjih podjetij s področja ECAD in CAD projektiranja tako pri-
naša novosti na tržišče, katerih bodo veseli v podjetjih, ki se ukvarjajo z transportom
in kabliranjem, npr. v avtomobilski in letalski industriji. Rezultati skupnega dela
bodo vidni v bistveno krajših in hitrejših razvojnih časih in možnostjo interaktivne-
ga popravljanja in spremljanja funkcionalnosti 3D modelov.
Zastopnik za trženje in distribucijo programske opreme v Sloveniji, Hrvaški, Bosni
in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori je podjetje IB-PROCADD d.o.o. (www.ib-pro-
cadd.si) iz Ljubljane. A
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EXPRESS NOVICE - Tecnomatix prevzel USDATA / Zvočniki za kakovostno prezentacijo

Odkrijte privlačni svet zvoka s Trustom 
Informacije: Medis d.o.o., Sektor računalništvo

Dordrecht, Nizozemska, oktober 2003 - Novi  zvočniški sistem za domoči kino Trust 4500P 5.1 Home Theatre
System (www.trust.com/13735) zagotavlja novo in edinstveno glasbeno izkušnjo. Pet zvočnikov predvaja
jasen in prijeten prostorski zvok, v leseno ohišje vgrajen globokotonski zvočnik pa predvaja močne, globoke
tone, ki pripomorejo k odličnemu, lepo zaokroženemu zvoku. Ločena krmilna enota, s stikalom za vklop in
izklop ter z LED diodo, uporabniku omogoča, da sistem krmili od koderkoli. Krmilno enoto je mogoče
uporabljati za uravnavanje glasnosti zvočnikov, pa tudi za posamično uravnavanje glasnosti globoko-
tonskega zvočnika, sprednjih, zadnjih in srednjih zvočnikov. Komplet Trust Home Theatre System vam ures-
niči sanje o domačem kinu ali pa zagotovi odlično multimedijsko prezentacijo za vaše poslovne partnerje. 

Sodoben sistem  zvočnikov za domači kino, Trust 4500P 5.1 Home Theatre System, sestavljen iz petih zvočnikov in v leseno ohišje
vgrajenim  globokotoncem, ustvari prostorski zvok podoben resničnemu. Izdelek ima ločeno krmilno enoto

Tecnomatix je prevzel podjetje USDATA
Informacije: INEA d.o.o., Ljubljana

Kot verjetno že veste, je v mesecu septembru 2003 podjetje Tecnomatix Technologies Ltd. prevzelo podjetje
USDATO. Prevzem je potekal "mehko" z najmanjšim možnim vplivom za njihove uporabnike. 
Kombinirano podjetje bo nastopalo pod skupnim imenom Tecnomatix. Tecnomatix se je obvezal, da bo še
naprej razvijal in prodajal obstoječa proizvoda FactoryLink in Xfactory. FactoryLink ostaja in bo na voljo kot
samostojen proizvod. S časom bodo ključne elemente Xfactory-ja integrirali tudi v njihovo eMPower MPM
rešitev, prav tako pa bo na voljo kot samostojen proizvod.

Zvočniki so v privlačni črno-kovinski
barvni kombinaciji z lastnim stoja-
lom, tako da jih lahko postavite ka-
morkoli. Ker imajo magnetna ohišja,
jih lahko postavite ob monitor, ne da
bi povzročali motnje.

4500P 5.1 Home Theatre System
ima zmogljivost 4500 W (PMPO) in
frekvenco v obsegu 20 - 20.000 Hz.
Sistem je primeren za uporabo z
Dolby(R) digitalnimi dekodirniki,
DVD predvajalniki z izhodom 5.1 in raču-
nalniki z zvokom 5.1. Zato so sistemu pri-
loženi kabli in 3,5 mm stereo Cinch priklju-

ček, tako da lahko zvočnike povežete z
DVD predvajalnikom ali z večpredstavno-
stnim računalnikom. 

Priporočena maloprodajna ce-
na, vključno z DDV za Trust 45-
00P 5.1 Home Theatre System je
21.480 SIT.

Dodatne informacije o Trust 45-
00P 5.1 Home Theatre System
najdete na naslovu: www.trust.
com/13735, testne vzorce izdel-
ka pa lahko naročite pri Eriku
Hamsu, Marketing & Communi-
cations Coordinatorju na naslovu:

Trust International BV
T +31-78-6543290, F +31-78-6543289,
erik.hams@trust.com, I: www.trust.com

Za proda-
jo USDA-
TA proiz-
vodov bo-
do uporab-
ljali obsto-
ječo prod-
ajno mre-

žo. Tecnomatix je pokazal velik interes za
nadaljnji intenziven razvoj FactoryLink-a
in Xfactory-ja. To bodo omogočili z
dodatnimi vlaganji v razvoj ter obstoječo
razvojno ekipo USDATE. 

Podjetje Tecnomatix Technologies Ltd.
je bilo ustanovljeno leta 1983. Njihov vo-
dilni proizvod eMPower je naj obsežnej-
ši med vsemi MPM (Manufacturing Pro-
cess Management) rešitvami, ki so na vo-
ljo na tržišču. Tecnomatix zaposljuje pri-
bližno 700 ljudi. 

Sedež podjetja je v Herzlii, v Izraelu,

preds tavniš tva
imajo povsod po
svetu (v več kot
dvajsetih držav-

ah). Njihovi naročniki so uspešna podjet-
ja, npr. Ford, BMW, Fiat, General Motors,
Renault in Volkswagen v avtomobilski
industriji, Airbus, Boeing v letalski ter
Ericsson, Motorola, Siemens, Hewlett-
Packard in Toshiba v elektroniki. 

Več informacij na njihovi spletni strani:
www.tecnomatix.com. A

A
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RAZVOJNA PROGRAMSKA ORODJA - Omron HMI orodja za nadzor in upravljanje s podatki

• CX-Supervisor predstavlja kompletno orodje za razvoj
SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) aplikaci-
je za vse Omronove programambilne krmilnike in ostale
naprave, ki so združene v Omronovih omrežnih protokolih. 

• Za povezavo Omron ali druge (third-party HMI) zunanje
naprave z npr. Microsoft aplikacijo, uporabimo CX-
ServerLite. Le-ta ponuja ActiveX kontrolnike za izmenjavo
podatkov. 

• Za zunanji HMI sistem, ki uporablja OPC pristop (odjema-
lec/strežnik), potem uporabimo CX-ServerOPC. 

• Web Tool Kit Software predstavlja programsko orodje za
izgradnjo HTML internet/intranet aplikacije

Prihranek na času
Vsak programski paket omogoča popolni dostop do osnovne
platforme Omron-ovih krmilnikov, mrežnih protokolov in posa-
meznega pomnilnika krmilnika. Vsi trije vsebujejo bogato grafič-
no knjižnico (animirana stikala, signalne lučke, bar/trend
grafi…) in ostale ActiveX znake in simbole. Programerju se tako
izogne lastnemu pisanju sekvenc, potrebnih za komunikacijo in
izgradnjo grafičnih objektov za kontrolo in prikaz. Z dostopom
do baze I/O točk, ki je v osnovi že kreirana s programskim orod-
jem CX-Programmer (programsko orodje za programiranje vseh
Omron krmilnikov), imajo programerji  takoj na voljo vse poda-
tkovne I/O točke, ki so uporabljene v posamezni aplikaciji.
Simbolno listo I/O točk je možno uporabiti večkrat, v različnih
aplikacijah. 
CX-ServerLITE in CX-ServerOPC ponujata dodatne prednosti pri
kreiranju HMI aplikacij v Microsoft Excelu ali Visual Basicu.

CX-Supervisor
Razvojna programska oprema, ki deluje na Windows platformi
omogoča vizualizacijo projekta, ki je zasnovan na osnovi
Omron krmilnika, katerekoli serije. 
CX-Supervisor je dovolj fleksibilen za nadzor in vodenje enega
CJ1 krmilnika ali omrežja, sestavljenega iz več krmilnikov.
Uporabniško okolje omogoča izgradnjo zelo kompleksnih gra-
fičnih vmesnikov. Vgrajeni čarovnik in pomoč omogočata še eno-
stavnejšo uporabo in vodenje pri programiranju za začetnika.
CX-Supervisor ni samo enostaven HMI, ampak predstavlja
zmogljiv SCADA sistem, z neomejenim številom I/O točk za pro-
gramiranje z močno podporo pri izgradnji alarmov, večnivojsko
prijavljanje, logiranje podatkov, kreiranje trendov, povezavo z
bazami podatkov in napredno skriptno programiranje - vse sku-
paj je zajeto v enem paketu.
CX-Supervisor podpira COM/DCOM, DDE; OPC, OLE, ActiveX
in ADO/OLEDB standardne tehnologije.

Osnovne značilnosti CX-Supervisor
- Objektna animacija, preprosto risanje objektov ali kompleks-

nejši OLE objekti
- Vključeni ActiveX kontrolniki
- Grafična knjižnica s preko 3000 grafičnimi simboli
- Kreiranje receptov za prenos procesnih veličin v ali iz krmil-

nika
- Alarmiranje omogoča javljanje neželenih pogojev I/O točk
- Večnivojni omejeni varnostni dostop do specifičnih projektov

za posameznike ali skupine
- Omogočena uporaba skupne baze I/O točk iz ostalih pro-

gramskih paketov, ti. CX-Automation Suite
- ActiveX zbiralnik
- Izbira treh jezikov programiranja; CX-Supervisor basic, VBA,

JAVA
- OPC Odjemalec
- DDE Odjemalec/Strežnik
- Data Trending
- Data Logging
- Data Base povezava z uporabo ADO/OLEDB

CX-ServerLite
Programsko orodje vsebuje ActiveX komunikacijske kontrolnike,
ki služijo preko CX-Server (komunikacijski vmesnik PC-PLC) kot
komunikacijski vmesnik med  programskimi paketi zasnovanimi v
Windows okolju, in Omron krmilniki in ostalimi napravami, pove-
zanimi v omrežje (npr. temperaturnimi regulatorji).

Slika 1 - Primer aplikacije za proizvodnjo mlečnih izdelkov v razvojnem
orodju CX-Supervisor V1.1

Omron HMI programska orodja
za nadzor in upravljanje s podatki

Andrej Rotovnik, u.d.i.e., MIEL Elektronika, d.o.o.

Omron ponuja četvero programskih orodij za zbiranje, obdelavo in prikazovanje podatkov na osebnih računal-
nikih, ki tako tvorijo Human Machine Interface (HMI) ali vmesnik človek-stroj.
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ActiveX kontrolnik je združljiv s standardnimi ActiveX zbiralniki,
kar omogoča enostavno uporabo v Excelu ali Visual Basic-om.
Vsebuje tudi nabor grafičnih Omronovih ActiveX kontrolnikov, ki
jih lahko uporabimo v drugih HMI aplikacijah.

Osnovne značilnosti Cx-ServerLite
- Omron komunikacija za krmilnike in temperaturne regula-

torje - preprosta povezljivost aplikacij, ki delujejo v Windows
okolju z Omron strojno opremo. Pisanje dodatnih gonilnikov
ni potrebno.

- Grafični ActiveX kontrolniki - Vstavi MS Excel v HMI, za-
snovan v Windows okolju. Prihrani čas v Visual Basic-u.

- Podatkovna baza I/O točk - Uporaba I/O točk iz CX-Pro-
grammer-ja in ostalih programskih paketov iz Cx-Automation
zbirke. Omogoča direktno importiranje CDM datoteke, ki
vsebuje vse simbole in naslove I/O točk, ki jih uporabljamo
pri programiranju krmilnika.

- Omron Network Service Boards (NSB) - FINS (Factory
Intelligent Network Service) gonilniki za vsa Omronove NSB

- Zunanji (third-party) ActiveX kontrolniki - Uporaba pol-
jubnih kontrolnikov, kompatibilnih z Microsoftom. Povezljivost
s CX-ServerLite z uporabo ActiveX Linker ukaza. Menujsko
konfiguriranje brez pisanja kode.

- Nabor ukazov za skriptno programiranje - Za bolj izku-
šene uporabnike je dostop do ActiveX komunikacijske kontro-
le možen preko skripte, pisane v Visual Basic-u. Omogočeni
so ukazi kot je npr. pošiljanje ali sprejemanje FINS sporočil,
kot tudi vpisovanje in branje podatkovnih polj. Nabor ukazov
je na voljo v vključenih navodilih in v pomoči. Tudi nekaj
dodanih primerov, napravljenih v Excelov in Visual Basic-u
nam dobro služi v pomoč.

- CX-ServerLite je ActiveX komunikacijski vmesnik med CX-
Serverjem, ki je osnovna platforma vsem uporabniškim pro-
gramom v Windows okolju in krmilniki.

Iz nabora Omronovih grafičnih ActiveX kontrolnikov  lahko eno-
stavno povlečemo želeni kontrolnik in ga vstavimo v Excel ali
Visual Basic aplikacijo in s tem omogočamo npr. prikaz poda-

tkov v podatkovnih prikazovalnikih, kontrolnih gumbih, vključen
je tudi ti. Data Logging.

Na voljo so tudi gonilniki za vsa Omronova NSB, ki uporabljajo
FINS Gateway, z vso dokumentacijo z naborom vseh komunika-
cijskih ukazov.  To omogoča, da je CX-ServerLite povezljiv z
zunanjimi (third-party) ActiveX kontrolniki.

Slika 2 - Uporaba CX-ServerLite ActiveX kontrolnikov v MS Excel

CX-ServerOPC
HMI in SCADA aplikacije komunicirajo s krmilniškim omrežjem z
uporabo različnih gonilnikov, namenjenim različnim proizvajal-
cem te opreme. V preteklosti je to pomenilo, da je vsak proizva-
jalec HMI moral napisati več gonilnikov za posamezne naprave,
s katerimi je želel komunicirati, oz. s tem je bil potreben razvoj
vedno novih produktov, ki so bili povezljivi z obstoječimi gonilni-
ki.
Problem se je rešil z nastankom OPC standarda. Danes lahko
HMI ali SCADA proizvajalec kreira samostojni OPC odjemalec
za njihovo programsko orodje. OPC odjemalec lahko deluje z
vsakim OPC strežnikom, ki je na voljo na trgu. To pomeni, da ko
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je OPC odjemalec povezan z OPC strežnikom, HMI izmenjuje podatke z vsemi OPC
odjemalci, ki so povezani med seboj.

CX-ServerOPC vsebuje tri glavne komponente:
• CX-Server - Komunikacijski upravitelj, CX-Server, je vključen v CX-ServerOPC

paket. CX-Server vključuje vse gonilnike za vsa Omron omrežja. To pomeni, da
lahko CX-ServerOPC deluje z vsemi krmilniki, temperaturnimi pretvorniki in mrežni-
mi karticami.

• OPC strežnik - OPC strežnik povezuje zunanje (third-party) OPC odjemalce. OPC
odjemalci običajno vsebujejo operaterski vmesnik, kot je npr. HMI paket, Visual
Basic aplikacija ali C++ aplikacija. Strežnik nato upravlja povezavo z Omron CX-
Server-jem, ki izmenjuje podatke z Omron napravami.

• ActiveX objekti OPC odjemalca - CX-ServerOPC vsebuje nabor ActiveX objektov,
ki omogočajo uporabniku kreiranje njihovih lastnih CX-Server client aplikacij. CX-
serverOPC je lahko nastavljen, da obratuje kot odprti podatkovni strežnik, ali pa
deluje kot odprti podatkovni odjemalec za vsak OPC strežnik. ActiveX objekti so
lahko vnešeni v MS Excel, s tem pa so kreirani enostavni HMI vmesniki, ki lahko
komunicirajo z OPC strežnikom. Ti objekti se lahko prav tako vključijo v Visual Basic,
v katerem lahko kreiramo OPC odjemalce. Programerju v VB ni potrebno pisati in
testirati kode za OPC odjemalec. Pri Omronu je to rešeno z vključenimi odjemalci
ActiveX kontrolnikov.

• Omron OPC strežnik podpira verzijo 2.0 - To pomeni, da morajo drugi OPC odje-
malci podpirati OPC V2.0 podatkovni dostop (Data Access), za vzpostavitev delo-
vanja z Omron OPC strežnikom.

Osnovne značilnosti Cx-ServerOPC

• Omron OPC Server - Enostavna povezljivost OPC odjemalčevih aplikacij z Omron
strojno opremo z uporabo standardnih OPC tehnologij. CX-ServerOPC strežnik
podpira vse Omronove komunikacijske protokole in PLC podatkovne lokacije v
enem programskem paketu.

• ActiveX kontrola OPC Odjemalca - MS Excel ali Visual Basic aplikacijo lahko
spremenimo v zmogljivo OPC odjemalsko aplikacijo, s katero imamo dostop do
podatkov iz enega ali več OPC strežnikov istem času, s podporo različnih platform
proizvajalcev in premostitvami med posameznimi OPC strežniki. To pomeni, da
lahko z uporabo OPC ActiveX kontrolnikov v Excel ali VB aplikaciji, dostopamo do
Omron krmilnikov istočasno z drugimi odjemalci. To je tudi rešitev za primer, ko
imamo v enem proizvodnem sistemu npr. več krmilnikov različnih proizvajalcev in je
potrebna izmenjava podatkov med njimi.

• Podatkovan baza I/O točk - Uporaba I/O točk iz CX-Programmer-ja in ostalih
programskih paketov iz Cx-Automation zbirke. Omogoča direktno importiranje
CDM datoteke, ki vsebuje vse simbole/naslove, ki jih uporabljamo pri programira-
nju krmilnika.

• Omron Network Service Boards (NSB) - FINS (Factory Intelligent Network
Service) gonilniki za vsa Omronove NSB

• Zunanji (Third-party) ActiveX kontrolniki - Uporaba poljubnih kontrolnikov, kom-
patibilnih z Microsoftom. Povezljivost z CX-ServerOPCz uporabo ActiveX Linker
ukaza. Menujsko konfiguriranje brez pisanja kode.

• Nabor ukazov za skripto - Za bolj izkušene uporabnike je dostop do ActiveX
komunikacijske kontrole možen preko skripte, pisane v Visual Basicu. Omogočeni
so ukazi kot je npr. pošiljanje ali sprejemanje FINS sporočil, kot tudi vpisovanje in
branje podatkovnih polj. Nabor ukazov je na voljo v vključenih navodilih in v pomo-
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či. Tudi nekaj primerov, napravlejnih v Excelov in Visual Basic-u nam dobro služi v
pomoč.

Slika 3 - Nadzor podatkov v krmilniku preko OPC strežnika 

Web Tool Kit Software

WebToolKit Software omogoča (z uporabo Open Network Controller) izdelavo
spletne (web) aplikacije za nadzor in upravljanje industrijskega procesa preko spletne-
ga brskalnika. 

Nadzorna aplikacija je shranjena v ONC krmilniku, kar pomeni, da lahko vsakdo, ki
ima dovoljenje za dostop do aplikacije, upravlja proces s kateregakoli računalnika, ki
je povezan v internet.

V programskem paketu je vključen nabor FA (Factory Automation) komponent, ki se
lahko uporabljajo v Visual Basicu. Vsebuje platformo API (+SDK) za spletne aplikaci-
je. Programski paket je Java kompatibilen.

Slika 4: Primer napravljene aplikacije z ONC, kreirane z Web Tool Kit Software

Za več informacij pokličite MIEL Elektronika, d.o.o. A

wwwwww..aavvttoommaattiikkaa..ccoomm
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EASY kot nadzornik
delovanja strojev

Maks Tuta, univ.dipl.inž., maks.tuta@synatec.si

Krmilno relejni moduli EASY so uporabni na zelo različ-
nih področjih. Eno od področij je gotovo tudi nadzor
delovanja strojev. EASY na stroju spremlja stanje stroja
in to informacijo posreduje v nadzorni računalnik. Real-
ni podatki o dogajanju v proizvodnji so potrebni vodstvu
podjetja pri vodenju podjetja in pripravi ukrepov za iz-

boljšanje proizvodnih rezultatov.

Osnove zajemanja podatkov 
Pri odločanju so v proizvodnih podjetjih zelo pomembni podatki o dogajanju v proiz-
vodnji. Pridobivanje kvalitetnih proizvodnih podatkov v velikih sistemih pa še zdaleč ni
enostavno. Zajame se jih lahko na različne načine: s pomočjo dokumentacije, ki sprem-
lja izdelek skozi proizvodnjo, z metodo trenutnih opazovanj ali pa z avtomatskim zaje-
manjem podatkov s strojev in naprav. 
Na podlagi avtomatskega zajema stanj, v katerih se nahaja stroj med delovnim proce-
som se lahko zbere podatke :
• o stanju stroja (deluje, zaustavljen, nastavljanje, servisiranje, čaka na obdelova-

nec,…)
• o načinu delovanja stroja (avtomatsko, ciklično, ročno, …)
• o alarmih, ki onemogočjo normalno delovanje stroja
• o številu vseh izdelanih kosov, dobrih kosov, izmetnih kosov, …
• o trajanju posameznega stanja na stroju (normalno delovanje, servisiranje, nastav-

ljanje, čas čakanja na vzdrževalce, …) 
• o izdelovalnih časih (dejanski čas izdelave, pripravljalni čas, transportni čas, …) 

Ti podatki niso nič posebnega, saj jih vodstvo v vsaki proizvodnji tovarni v taki ali dru-
gačni obliki upošteva pri odločanju. Zavedati pa se je treba, da človek lahko pomni in
upošteva pri odločanju le omejeno količino podatkov in ti podatki iz spomina običajno
niso povsem jasno časovno in vrednostno definirani.
Z avtomatskim zajemanjem podatkov direktno s strojev lahko zberemo nekatere poda-
tke, ki jih drugače sploh ni mogoče stalno zbirati (dinamika dela na stroju,…). Vseh

Slika 1 - EASY800 
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potrebnih podatkov za odločanje pa na enostaven način ni mogoče zajeti avtomatsko
s strojev, ker jih nekateri stroji iz današnje generacije, sploh pa starejši stroji enostavno
nimajo. Zato je potrebno podatke zbirati tudi na druge načine (s pomočjo terminalov,
…). Sistematično avtomatsko zajemanje podatkov s strojev je pomemben kamenček v
mozaiku uspešnega  podjetja, ker so podatki zbrani na ta način zelo zanesljivi in kva-
litetni.

Zasnova sistema 
Za zajemanje podatkov direktno s strojev je na voljo več rešitev. Ena od možnosti je
uporaba krmilno relejnega modula EASY (slika 1), ki preko svojih vhodov beleži doga-
janje na stroju. EASY-ji so v rešitvah podjetja Synatec izbrani kot osnovi element pri
avtomatskem zbiranju podatkov s strojev zaradi svoje enostavnosti in ugodnega raz-
merja med ceno in zmogljivostjo. Uporabiti je možno module iz družine EASY600  in
EASY800, ker imajo možnost komunikacije preko procesnega vodila ProfiBus DP,
CANopen ali DeviceNet (slika 2). Za zahtevnejše primere pa se lahko uporabi tudi
krmilnike družine Xtra ali PS4. 
EASY je potrebno namestiti na vse stroje s katerih želimo zbirati podatke. Idealno je
zajemati podatke z vseh proizvodnih delovnih mest, vendar običajno poteka namesti-

Slika 2 - Shema sistema

Slika 3 - Prikaz stanja v
hali in na liniji
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nem parku. Za odpravljanje motenj v delovanju stroja je zelo pomembno ugotoviti,
katere napake se pojavljajo na posameznem stroju, kako pogosto se pojavljajo in koli-
ko delovnega časa na stroju v izbranem obdobju izgubimo zaradi posameznih napak.
S tako analizo hitro odkrijemo, katere napake predstavljajo pomembno oviro pri učin-
kovitem delovanju stroja oz. cele proizvodnje.
Na podlagi podatkov zbranih direktno s strojev je v programu SynaproP že pripravlje-
na cela vrsta pregledov in analiz, dodane pa so tudi možnosti, da si uporabnik sam
izdela analizo.

Prednosti 
Zajemanje podatkov direktno s strojev ima to prednost, da so informacije zbrane:
• brez dodatnega obremenjevanja delavca, 
• da delavec ne vpliva na postopek zbiranja podatkov in ni filtriral ali priredil

podatkov že v fazi zbiranja 
• da se informacije zbirajo stalno in
• da so zabeležene na časovni premici.

Slika 4 - Prikaz stanja za posamezen stroj

Slika 5 - Rezultati analiz

tev krmilnikov na stroje v več fazah in se
prične z skupino najpomembnejših strojev
ali pa z enim oddelkom v celoti. EASY po-
sreduje zbrane podatke po procesnem
vodilu v nadzorni računalnik. Ta podatke
obdela, opremi s časovno dimenzijo in
zapiše v podatkovno bazo. Tako zbrane
podatke uporabniki pregledujejo in anali-
zirajo. 

Pridobljeni podatki
V podjetju Synatec imamo v sklopu grad-
nikov za podporo poslovnega informacij-
skega sistema (MRP/ERP) tudi gradnika
SynaproM - za zajem podatkov in  Syna-
proP - za predstavitev in analizo zajetih
podatkov (slika 3,4,5). S programskim
orodjem SynaproP lahko vsakdo v pod-
jetju na PC računalniku opazuje trenutno
stanje v proizvodnji, ne da bi bil potreben
obisk proizvodne dvorane. 
S takim sistemom lahko poleg stanja bele-
žimo tudi izbrane parametre stroja (tem-
peraturo brizganja, tlak krivljenja, nape-
tost usmernika,...). Zbiranje teh podatkov
omogoča, da se lahko za nazaj ugotovi
pod kakšnimi pogoji je deloval stroj v pre-
teklosti. To velikokrat pomaga pri ugotav-
ljanju vzrokov za izmet oz. reklamacije.
Analiza podatkov o alarmih na strojih
pomaga določiti kritične napake v stroj- A
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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.

Osnovne lastnosti
MFD-Titan ima osvetljeni grafični LCD prikazovalnik 132x64 točk, na katerem lahko pri-
kazujemo: tekste, podatke, čas, slike, … v odlični kvaliteti. Rdeča in zelena LED dioda
se lahko poljubno konfigurirata (prikaz stanja stroja, alarm,…). Model MFD-80-B ima
tudi devet tipk. Tipke imajo lahko poleg sistemskih funkcij tudi poljubno funkcijo, ki jo
določimo med konfiguriranjem.
MFD-Titan se lahko uporablja tudi v najzahtevnejših industrijskih pogojih, saj ima stop-
njo zaščite IP 65. Temperaturno območje od -25 do +55°C (slika na prikazovalniku je
vidna, ko je temperatura višja od 0°C), omogoča uporabo v zaprtih prostorih in na
prostem. Uporablja se lahko na strojih ali v različnih sistemih.

MFD-Titan  ima titanov okvir, ki ga lahko po potrebi tudi snamemo. Priključne sponke
na modulu so vzmetne, kar olajša montažo in vzdrževanje (sponke so odporne na
vibracije).

Slika 1 - Večfunkcijski
prikazovalnik MFD-Titan

Montaža
MFD-Titan ima modularno obliko. Posamezne komponente: prikazovalnik, procesor z
napajalnim delom in vhodno-izhodne enote (opcija), se enostavno sestavijo. Za mon-
tažo ne potrebujemo orodja!
Prikazovalnik se montira na zunanji strani omare, v dve standardni izvrtini fi 22,5mm ,
ki se uporabljajo za montažo elementov družine RMQ-Titan. Procesor z napajalnim
delom se na notranji strani natakne na prikazovalnik. Vhodno/izhodni modul se natak-
ne na procesor.

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

Novi MFD-Titan večfunkcijski prikazovalnik dopolnjuje družino
Easy800, ki z novimi funkcijami (PID regulator, pulzno širinska modu-
lacija,…) dobiva lastnosti pravega krmilnika. Rokovanje ostaja še na-
prej preprosto, kar je značilno za vse krmilno relejne module Easy.
MFD-Titan skupaj z Easy400, Easy600 in Easy800 tvori sistem z enotno
dodatno opremo, programirno programsko opremo in delovanjem.

Večfunkcijski  prikazo-
valnik  MFD-Titan
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Slika 2 - MFD-Titan - montaža; orodje ni po-
trebno

Komunikacija
Krmilno relejni modul Easy800 in MFD-
Titan sta medsebojno povezljiva  preko
integrirane easy-NET  mreže. Preko vgra-
jenega vmesnika lahko povežemo do
osem modulov na razdalji do
1000m.Vsak modul lahko deluje kot inteli-
gentni modul (ima svoj program) ali kot
vhodno-izhodni modul (brez programa).

Prav tako kot pri Easy600 in Easy800 je
tudi MFD-Titan  možna lokalna razširitev
vhodov in izhodov. Uporabijo se enaki
moduli, kot za razširitev krmilno relejnih
modulov Easy600 in Easy800. Z upora-
bo modula EASY200-EASY lahko dodatni
vhodno-izhodni modul povežemo preko
parice na razdalji do 30m.

Enako kot Easy800, lahko tudi MFD-Titan
komunicira  z drugimi sistemi. V ta namen
so pri Moeller-ju razvili komunikacijske
vmesnike za različne tipe komunikacij. Za
Easy800 in MFD -Titan je trenutno na
voljo vmesnik za AS-i in Profibus-DP. Do
konca leta bosta na voljo še vmesnika za
CANopen in DeviceNet.

Komunikacijski vmesniki se na MFD-Titan
priključijo na  easy-link vmesnik (enako
kot lokalne vhodno-izhodne razširitve)

Prilagoditev uporabniku
Zunanji izgled prikazovalnika MFD-Titan
lahko v proizvodnji modulov prilagodijo
zahtevam uporabnika. Na voljo je pro-
gramček, v katerem uporabnik sam obliku-
je zunanji izgled prikazovalnika. Na ohiš-

Slika 3 - Mrežna povezava: Easy800 in MFD-Titan
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je in funkcijske tipke MFD-Titan-a nato v proizvodnji z laserjem vgravirajo želeni tekst
ali grafiko  (logotip podjetja). 

Slika 4 - MFD-Titan
s komunikacijskim
vmesnikom za Profi-
bus-DP

EASY-SOFT-PRO softver za progra-
miranje
EASY-SOFT-PRO je program, ki je namenjen
programiranju, parametriranju in vizualizaci-

ji na MFD-Titan. Ba-
zira na programu
EASY-SOFT. Z njim
lahko parametriramo
in programiramo tudi
krmilno relejne mo-
dule Easy starejših
družin (Easy400,
Easy600, Easy800). 
Način dela je podo-
ben, kot v programu
EASY-SOFT. V grafič-

nem okolju, s pomočjo
miške (princip povleci-
spusti) narišemo vezalno
shemo, ki jo kasneje pre-
nesemo v Easy ali MFD-
Titan. Program omogoča
tudi simuliranje programa
brez povezave z modu-
lom.

Slika 6 - Programska opre-
ma EASY-SOFT-PRO

Slika 5 - Uporabnik lahko sam oblikuje zunanji izgled prikazo-
valnika

A
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Dare Žagar, dipl. univ. inž., Raga d.o.o.

Širjenje  ETHERNETA iz pisarniškega okolja v industrijsko okolje, je prineslo nove zahteve pri
izvedbi industrijskih Ethernet naprav. To so na primer: robustna izvedba, možnost montaže na
DIN vodila, večja zanesljivost delovanja, predvideni odzivni časi, možnost javljanja statusa
naprave in možnost daljinskega nadzora delovanja, itd. Različni proizvajalci so se odzvali z
lastnimi rešitvami, ki ETHERNETU odpirajo vrata v bolj zahtevno industrijsko okolje. Veliko
novosti ponuja firma MOXA, ki poleg serije industrijskih mrežnih stikal ponuja tudi poseben

komunikacijski protokol za redundantno mrežo TURBO RING, ki po prekinitvi povezave zagotavlja samod-
ejno povrnitev v normalno stanje v manj kot 300ms.

Turbo Ring - hitra industrijska
Ethernet mreža

Ena od najbolj pomembnih zahtev, ki jo mora izpolnjevati indu-
strijska mreža, je povečana zanesljivost delovanja. Novost pri
razvoju industrijskih naprav kot so krmilniki, regulatorji in celo
oprema na  najnižjem nivoju, kot so senzorji in aktuatorji, je ta,
da čedalje več naprav podpira Ethernet komunikacijski protokol.
Pri povezovanju velikega števila elementov avtomatizacije, ki so
lokacijsko razpršeni po velikih industrijskih kompleksih, se pojavi
problem manjše zanesljivosti klasičnih konfiguracij vezave mrež-
nih stikal v drevesno strukturo. 

Pri drevesni povezavi so lokalni udeleženci priključeni na stikalo,
hkrati gre en priključek do naslednjega stikala, kar v praksi pri-
nese značilno drevesno strukturo. Problem take povezave je, da
ob prekinitvi ene same povezave izgubimo komunikacijo z vsemi
elementi iz te veje. Prekinitev ene same povezave torej povzroči
izpad velikega števila udeležencev.  Čim bliže strežniku se poja-
vi prekinitev, tem večje je število udeležencev, ki so komunikacij-
sko nedosegljivi. 

Slika 1 - Umestitev Turbo Ring mreže v piramido ind. Etherneta

Zanesljivost lahko bistveno povečamo z drugačno topološko po-
vezavo mrežnih stikal med seboj in z uvedbo protokola, ki pod-
pira takšno konfiguracijo. Zelo preprost način je povezava vseh
stikal v sklenjeni krog (TURBO RING). Pri takem načinu povezo-
vanja mrežnih stikal ob morebitni prekinitvi med dvema stikaloma
posebni protokol omogoča, da vsa stikala ostanejo komunikacij-
sko povezana po drugi strani komunikacijskega kroga. V tem pri-
meru komunkacija nemoteno deluje tudi pri prekinitvi med dve-
ma sosednjima stikaloma. 

Slika 2 - Turbo Ring - enojni krog

Slika 3 - Turbo Ring - dvojni krog

MOXA je v svoja mrežna stikala serije ED6008 vgradila proto-
kol, ki ima zaščiteno komercialno ime TURBO RING. Ta poskrbi,
da se mreža po izpadu ene povezave vrne v normalno obrato-
vanje prej kot v 300ms. Mrežna stikala so narejena za hitrosti
10/100 Mbps imajo po šest vhodov RJ45 za priključitev lokal-
nih Ethernet naprav in dodatna priključka za redundantno pove-
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zavo do dveh sosednjih
stikal. Redundantni  komu-
nikacijski krog lahko skle-
nemo preko običajne žič-
ne povezave (10/100
BaseT(X) ali preko optične
povezave (100BaseFX -
Multi/Single mode Fiber).
Poleg tega lahko omenje-
na mrežna stikala povezu-
jemo tudi v običajno dre-
vesno neredundantno str-
ukturo ali pa celo v meša-
no konfiguracijo, kjer na-
stopata oba načina povezave. Stikala
podpirajo standarde: IEEE 802.3/802.-
3u/802.3x/802.1D, SNMP, DHCP strež-
nik/klient, BootP.

Krožna povezava mrežnih stikal dopušča
le eno prekinitev v krogu. Pri dveh prekinit-
vah kroga dostop do določenega seg-
menta kroga dejansko ni več možen niti

po eni ne po drugi strani redundantnega
kroga. V primeru, da proces zahteva več-
jo zanesljivost delovanja, povežemo stika-
la družine MOXA ED6008 v tako imeno-
vani DUAL TURBO RING. Ta omogoča re-
dundantnost na nivoju naprav. Uporabi-
mo torej dva povsem enaka redundantna
kroga in omogočimo, da je vsaka napra-
va povezana na po eno stikalo v vsakem
redundantnem krogu. Prekinitev v enemu
krogu ali celo izpad celotne mreže enega
redundantnega komunikacijskega kroga
ne pomeni izpad delovanja celotnega
sistema, saj ta komunicira z napravami
preko drugega redundantnega kroga. Pri
konfiguraciji DUAL TURBO RING se za-
nesljivost delovanja mreže bistveno pove-
ča in takšna dvojna konfiguracija lahko
dopušča več istočasnih prekinitev komuni-
kacijskih povezav. Seveda lahko gradimo
dvojne redundantne mreže le z naprava-
mi, ki imajo dvojni Ethernet priključek.
Najpogosteje imajo dva Ethernet priključ-
ka industrijski krmilniki in regulatorji novej-
še izdelave.

Slika 4 - Stikala za izvedbo Turbo Ring mreže

A
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Energija se ne porablja

Energija se ne porablja, lahko se samo pretvarja. V avtomatiki
imajo elektromotorji nalogo delavca. Avtomatika mu z dovaja-
njem električne energije določa delovanje. S frekvenčnimi pre-
tvorniki in drugimi elektronskimi napajalnimi napravami pa samo
navitje elektromotorja praktično že postaja integrirani del elek-
tričnega vezja.

Pretvorba električne energije v mehansko pa je šele vmesna
stopnja. Končni učinek je dosežen s pogonom naprave na izsto-
pni gredi.

Zakaj predelava elektromotorjev?

Na trgu je na voljo širok izbor standardnih elektromotorjev. Vsi
proizvajalci ponujajo tudi posebne izvedbe s prilagoditvami
glede na potrebe kupcev. Z iskanjem nižjih proizvodnih cen za
zagotavljanje konkurenčnosti na trgu, se proizvodnja elektromo-
torjev seli v področja s cenejšo delovno silo. To pomeni, da je za
vse posebne želje potrebno čakati dlje časa.

Izrabljen strojni park v pretežnem delu naših podjetij vodi k
pogostim izpadom proizvodnje, pogostimi vzdrževalnimi posegi
in dragim obnovam naprav. Zaradi pomanjkanja sredstev za
investicije, so podjetja primorana v parcialne obnove naprav.
Iz istih razlogov pomanjkanja investicijskega kapitala se podjet-
ja pogosto odločajo za nabavo rabljenih strojev.

Ob iskanju ustrezne rešitve za nadomestitev elektromotorja, je
potrebno izvesti ustrezne prilagoditve glede na standardne
elektromotorje.

Običajno je potrebno zamenjati izrabljene elemente: tesnila,
ležaje… Ob menjavi ležajev in tesnil se ugotovi, da so njihovi
nasedi izrabljeni. Edina praktična možnost popravila je zame-
njava ohišja. Običajno pa je precej utrujena tudi električna izo-
lacija navitja. S tem pa že pridemo do odločitve o nabavi nove-
ga motorja.

Posebne izvedbe previtja in mehanske predelave

Navedenih je samo nekaj možnosti s tega širokega področja:

"Nestandardne" napetosti in frekvence;
Za dobavo opreme in strojev na tržišča z drugačnimi napajalni-
mi podatki in za nadomestila na strojih ter linijah, ki so bili že v
osnovi zgrajeni za takšno napajanje.
Izvede se korekcija računskih podatkov navitja ter previjanje z
ustreznim številom ovojev in debelino žice.

Več različnih hitrosti;
Praviloma v nadgradnji za učinkovitejše obratovanje naprave.
Na primer: zagon-počasi, transport-hitro, ustavljanje-počasi. Za
različne aplikacije so mogoče različne vezave, tudi s po tremi
različnimi hitrostmi.
V zadnjem času je tendenca nadomeščanja večhitrostnih elektro-
motorjev z uporabo frekvenčnih pretvornikov.

Za višje temperature okolice;
Elektromotorji obratujejo tudi na raznih pečeh, sušilnicah in od-
plinjevalnih napravah. Skupna lastnost vseh teh razmer je razme-
roma visoka temperatura. Standardno so motorji dimenzionirani
za temperaturo okolice do 40°C. To pomeni, da se ob tej tem-
peraturi hladilnega zraka, motor ob trajni nazivni obremenitvi,
ne bo segrel nad temperaturo, ki bi škodila navitju. Za standard-
ne motorje velja da je nadtemperatura navitja lahko maksimalno
105°C. Kot izolacijski material v navitjih se uporablja material,
ki zdrži skupno 155°C (razred F).

Za posebne zahteve, kjer je temperatura hladilnega zraka višja,
je ob isti velikosti motorja potrebno uporabiti izolacijski material
za višje temperature 180°C (razred H). Oziroma nad 180°C
(razred C).

Za zaščito ležajev pa je potrebno uporabiti ustrezne masti ali ce-
lo ležaje drugačnih konstrukcij (keramični).

Vgradnja PTC, NTC, termostikal in Pt-tipal;
Za nadzor in varnost obratovanja je priporočljiva vgradnja tipal,
ki zaznavajo termične razmere v navitju motorja.

Električni motorji
predelani po posebnih električnih 

in mehanskih zahtevah
Aleš Čarman, u.d.i.e. TIBA Elektromotorji d.o.o.

Projektanti strojev pri zasnovi vsake naprave, najprej razmišljamo o njeni funkcionalnosti in spo-
sobnosti opravljanja dela kateremu bo naprava namenjena. Za dosego cilja je najbolj priporočljivo
uporabljati čimbolj standardne komponente katere se dobijo na trgu. Na novo zasnovana naprava je
že sama po sebi unikat. Zato je včasih potrebno prilagoditi serijske izdelke, da ustrezajo želenim
zahtevam.
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PTC; so tipala s pozitivnim temperaturnim koeficientom. Ob po-
rastu temperature ob vrednosti za katero je tipalo narejeno,
upornost zelo naraste, kar zazna ustrezna elektronska nadzorna
naprava.

NTC; delovanje je podobno kot pri PTC, le da upornost s povi-
šanjem temperature pada (negativni temperaturni koeficient).
Termostikala; lahko vežemo neposredno v tokokrog krmilnega
releja napajanja in ob pretiranem porastu temperature doseže-
mo takojšen izklop naprave.

Pt-tipala; Tipala s platino. Najbolj poznano je tipalo Pt-100
(upornost 100 ohmov pri 0oC). Primerna so za kontinuirano
spremljanje temperature. Tipala lahko vgradimo tudi v ležaje in
z nadzorom temperature zagotovimo večjo obratovalno zanes-
ljivost celotne naprave.

Tropska izvedba;
Za posebno vlažne pogoje je primerna zaščita navitja s poseb-
nimi premazi, ki preprečujejo škodljiv prodor vlage v navitje. Za
odtok kondenzata iz ohišja pa je v odvisnosti od postavitve
motorja, potrebno izdelati ustrezne odprtine.

Prigradnja zavor;
Za razne podajalne stroje in dvižne naprave je potrebno prigra-
diti zavoro z ustrezno silo, ki lahko zavre tudi breme, katero je
na pogonski gredi motorja. Zavora deluje tako, da ob pritisnje-
ni napetosti elektromegnet popusti zavoro in motor lahko steče.
Ko napetost na tuljavi zavore izgine, vzmet potisne zavorni ele-
ment skupaj. Zunanja avtomatika potem diktira delovanje zavo-
re, ki lahko v nekaterih primerih doseže tudi zelo veliko dinami-
ko (npr. vsakih 500ms).

Posebne dimenzije gredi;
Daljše; npr. za montažo motorja na steno z debelo izolacijo.
Tanjše; npr. za friziranje obstoječih pogonov, kjer je obstoječa
moč premajhna. Pri tem je potrebno paziti na izbiro ustreznega
materiala gredi, ki bo zdržala zahtevane obremenitve.

Debelejše; npr. skupaj z zamenjavo prednjega uležajenja za
naprave, kjer se ob obratovanju sproščajo in na motor prenaša-
jo prekomerne mehanske vibracije.

Obojestranske; Na slikah so navedeni primeri, ko je za vgrad-
njo motorjev na dvižno-transportne naprave potreben tudi izstop
gredi na ventilatorski strani motorja.

Slika 2 - Serija motorjev različnih velikosti (11-37kW) z obojestranski-
mi izstopnimi gredmi

Izboljšanje uležajenja;
Za zagotavljanje večje preciznosti se lahko ob ustrezni predela-
vi ohišja ležaja, vgradijo tudi precizni vretenski ležaji.
Za primere z visokimi vibracijami zaradi ekscentričnosti breme-
na, pa je ob ustreznem ohišju ležaja možna tudi vgradnja nad-
dimenzioniranih ležajev.

Povišanje stopnje mehanske zaščite;
V osnovi so motorji grajeni z mehansko zaščito IP55. Za zahtev-
nejše obratovalne pogoje in razmere okolice, je potrebno izve-
sti relativno preprosto nadgradnjo. 

Možne so nadgradnje na IP65 (maksimalna protiprašna zašči-
ta) in IP56 (povišanje zaščite proti vdorom vode - ladijske izved-
be). Potrebno je vgraditi dodatna tesnila in predhodno ustrezno
obdelati tesnilne nasede.

Robustnejše ohišje;
Za obratovalne razmere npr. v rudnikih, betonarnah, peskokopih
ter drugi težki industriji je dobrodošla tudi nadgradnja z ojačit-
vami ohišja (prigradnja zaščitnih pokrovov…).

Prigradnja inkrementalnih dajalnikov;
S prodorom frekvenčne regulacije na področje asinhronskih
elektromotorjev s kratkostično kletko, so le ti čedalje bolj uporab-
ni tudi na področjih, katera so bila prej domena DC- in sinhron-
skih-servo motorjev. Prigradnja inkremenatalnega dajalnika v
sklopu s frekvenčnim pretvornikom in drugo nadrejeno avtomati-
ko omogoča tudi delovanje na področjih katera so bila prej
rezervirana za velike mehanske prenosne mehanizme (npr.
paralelno obratovanje zapornic brez težkih prenosnih gredi).Slika 1 - Izstopna gred na ventilatorski strani
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Dodatno hlajenje;
Za delovanje s frekvenčnim pretvornikom pri nizki hitrosti je vgra-
jeni ventilator običajno premajhen. Le-ta je običajno dimenzioni-
ran za nazivne vrtljaje. Ob nižji hitrosti pa je potrebno dodatno
hlajenje s posebnim motorjem, ki dodatno potiska hladilni zrak
skozi rebra ohišja motorja.

Dodatno ogrevanje;
Za neugodne okoliške razmere (hlad, vlaga…), kjer je motor
namenjen za zasilno ali občasno obratovanje je potrebno vgra-
diti posebne grelce navitja ki skrbijo, da navitje ostane suho, kar
podaljša življensko dobo in poviša obratovalno razpoložljivost
motorja in s tem naprave.

Ostalo

Nadaljnje posebne izvedbe so še izvedbe s povišano zaščito in
elektromotorji za eksplozijsko nevarne atmosfere. Te izvedbe pa
so večinoma narejene na že v osnovi drugačnih zahtevah in so
lahko posebna tema za obravnavo.

Povzetek

Navedenih je samo nekaj možnosti različnih predelav. V praksi
pa je potrebno za vsako aplikacijo posebej, analizirati obrato-
valne pogoje in poiskati najustreznejšo rešitev.
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Industrijski brizgalni tiskalniki Linx 4800 podjetju
Savatech d.o.o zagotavljajo kakovostno, zanesljivo
in prilagodljivo tiskanje na gumene profile.

Označevanje
izdelkov v

zahtevnih indus-
trijskih pogojih

Savatech d.o.o. je svetovno prepoznaven izdelovalec gumar-
skih izdelkov. S prestrukturiranjem podjetja Sava d.d. je Sava-
tech postala nosilec razvoja gumarske dejavnosti v okviru Poslo-
vne skupine Sava, kjer od začetka leta 2002 deluje kot samo-
stojno podjetje.  Pod njenim okriljem delujejo še ptujska Sava
Guma, zagrebški Sava Rol, kranjski Sava-Schäfer in Sava-GTI
ter šest zunanjetrgovinskih družb. Savatech vse od leta 1970 na
osnovi lastnega znanja in izkušenj izdelujejo gumena tesnila naj-
višje kakovosti, kar zagotavljajo tudi pridobljeni standardi ISO
9001 ter ISO 14001. Proizvodnja gumenih profilov poteka ne-
prekinjeno, pri čemer lahko dnevno izdelajo do 240.000 met-
rov gumenih profilov. Savatech je v letu 2002 ustvarila 14,226
milijarde SIT prihodkov od prodaje, pri čemer je 90 odstotkov
svoje proizvodnje izvozila. 

V Savatechu uporabljajo za označevanje izdelkov, ki je del pro-
izvodnega procesa, označevanje z industrijskimi brizgalnimi
tiskalniki, ki se je na podlagi dolgoletnih izkušenj izkazalo kot
najprimernejše za kakovosten odtis in hitro spreminjanje sporoči-
la. Zaradi zahtevnosti vzdrževanja ter pogostosti okvar prvotnih
uporabljenih tiskalniških rešitev je Savatech pričela preizkušati
nove tiskalniške rešitve različnih proizvajalcev, pri čemer so se
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kot najustreznejši dokazali industrijski briz-
galni tiskalniki Linx 4800 z rumenim pig-
mentiranim črnilom. 

"Za tiskalnike Linx smo se v Savatechu
odločili predvsem zaradi njihove robustno-
sti, zanesljivega delovanja v zahtevnih
industrijskih pogojih in nizkih stroškov
vzdrževanja. Poleg tega tiskalnike Linx
4800 odlikuje enostavne uporaba, kar je
za nas velikega pomena, saj se v treh
izmenah na posamezni liniji lahko zame-
nja tudi 8 ljudi, ki morajo imeti vsaj osnov-
na znanja za uporabo tiskalnika," je pove-
dal Miran Kadoič, vodja proizvodnje v
podjetju Savatech d.o.o. 

Sam proizvodni postopek gumenih profi-
lov na Savatechovih linijah poteka tako,
da pripravljeno gumeno maso iztisnejo
skozi matrico. Ta ima zahtevano obliko
profila, hkrati pa lahko iztiskajo tudi več
profilov, pri čemer je hitrost iztiskanja
enaka hitrosti transportne proge, na kate-
ro se profil uleže. Iztiskanju profilov sledi
označevanje s tiskalnikom Linx. V Sava-
techu izdelujejo gumene profile na petih
proizvodnih linijah, na katerih trenutno de-
lujejo trije tiskalniki Linx 4800, ki jih po
potrebi premikajo. 

V kolikor izdelujejo več profilov hkrati, je
zagotovljen pomik tiskalne glave nad
posamezen profil prek vodil in koračnega
elektromotorja. Po tiskanju potujejo profili
po transportnem traku skozi stroj, ki jih vul-
kanizira pri temperaturi med 200 in
230°C, nato pa jih narežejo na zahteva-
ne dolžine ter navijejo na kolute.

V Savatechu označujejo profile v skladu z
zahtevami kupcev, običajno pa označuje-
jo ime proizvajalca, datum proizvodnje
ter številko serije, pri čemer zahtevane
podatke vpisujejo neposredno v tiskalnik
prek vgrajene tipkovnice in nadzornega
zaslona. Tiskalnik ima dodan alarm v obli-
ki luči, ki vizualno opozori operaterja na
morebitne napake. Na nekaterih linijah so
s tiskalniki povezane tudi nadzorne kame-

re, ki zaznavajo velikost profila in v prime-
ru odstopanja le-tega obvestijo tiskalnik,
ta pa nato javi napako.

"Tiskalniki Linx 4800 nam zagotavljajo
stalno kakovost tiskanja, ne glede na spre-
membe v našem industrijskem okolju. Ta
Linxova rešitev nam poleg kakovostnih
rezultatov zagotavlja tudi neprekinjenost
proizvodnje, predvsem zaradi zanesljive-
ga delovanja ter kakovostnega servisa,"
je še povedal Kadoič.

V Savatechu se zavedajo, da na visoko
kakovost njihovih izdelkov lahko pomemb-
no vplivajo tudi rešitve, ki jih nudijo njiho-
vi partnerji. Tiskalniki Linx 4800 tako Sa-
vatechu pomagajo pri uresničevanju vizije
do leta 2007 postati najuspešnejši in
eden od dveh največjih proizvajalcev gu-
menotehničnih izdelkov v Srednji Evropi.

Vrhunska
rešitev za
industrijsko
brizgalno
tiskanje 
Industrijski brizgalni tiskalnik Linx 4800 je
namenjen označevanju izdelkov na proiz-
vodnih linijah in v distribucijskih sistemih,
kjer zahtevajo visoko kakovost izpisa.
Tiskalnikove odlike so predvsem robustno
ohišje, visoka kakovost in obstojnost izpisa
ter možnost tiskanja različnih vsebin,
vključno s črkami, številkami in z logotipi.
Linx 4800 je na voljo v štirih različnih

modelih, ki se med seboj razlikujejo glede
na hitrost tiskanja. Ta znaša ob enovrstič-
nem tiskanju do 1,88 m/s pri počasnejši
izpeljanki ter do 6,28 m/s pri hitrejših raz-
ličicah. Vsi modeli uporabljajo posebno
tehnologijo nepretrganega brizga črnila,
ki zagotavlja visoko kakovost izpisa.
Tiskalniki Linx 4800 imajo vgrajen sistem
za čiščenje tiskalne glave pred vsakim
izklopom in po njem, kar zagotavlja izred-
no zanesljivo delovanje.

Tiskalnik ima enostaven vmesnik za nasta-
vitev le-tega in vsebine izpisa, shrani pa
lahko 5 različnih sporočil, kar omogoča
menjavo izdelkov na proizvodni liniji brez
vsakokratnega vnašanja novih podatkov.
Njegova robustnost zagotavlja odpornost
na vplive okolja - tudi na vodno čiščenje v
proizvodnji - enostavnost uporabe in
nezahtevnost vzdrževanje pa odpravljata
zastoje na proizvodni liniji zaradi označe-
vanja izdelka.

Raznovrstna črnila omogočajo tiskanje na
večino izdelkov. Linx 4800 uporablja za
trajno označevanje izdelkov zelo obstoj-
no črnilo, medtem ko za začasno označe-
vaje uporablja črnilo, ki se spere z vodo.
Raznovrstne tiskalne glave nudijo kako-

vostno tiskanje znakov velikosti od 2 do
20 mm. Tiskalne glave je mogoče name-
stiti na kanale dolžine 2 ali 4 m, kar vključ-
no z raznimi namestitvenimi pripomočki
pripomore k boljši konfiguraciji tiskalnika. 

Za umestitev v obstoječo konfiguracijo, za
povezavo z računalnikom ali povezavo s
sistemom za krmiljenje so na voljo tudi pri-
rejene rešitve, ki vključujejo naprave, kot
sta detektor izdelkov ali merilec hitrosti
linije. A
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Tiskalnik je bil razvit za uporabo poseb-
nih, pigmentnih črnil, ki zagotavljajo visok
kontrast med tiskom in podlago. Področje
uporabe je zlasti tiskanje na izdelke, kjer
tisk s klasičnim, črnim črnilom ni dobro
viden ali sploh ni viden. Ravno tako kot
tiskalnik Linx 6800, lahko tiska fiksen ali
spremenljiv tekst, logotipe, črtne kode,
datum in uro tudi z zamikom naprej ali na-
zaj, avtomatičen števec, rotiranje izpisa,
inverzni tisk ter drugo. Ima robustno jek-
leno ohišje, kar mu omogoča obstojnost
tudi v neprijaznem okolju - IP65 standard.
Tiskalnik je oblikovan ergonomično in je
izredno enostaven za uporabo. Ima velik
zaslon, uporabniški vmesnik pa je obliko-
van kot v Windows okolju. Rokovanje z
njim je nezahtevno in hitro saj lahko ope-
rater uporablja pri delu čarovnike, bljiž-
nice in "pomoč".

Nekaj primerov uporabe označevanja: 

Lastnosti izdelka in prednosti za
uporabnika

Splošne značilnosti:
• "continuous ink-jet" tehnologija

Prednost: visoka kakovost izpisa.
• Možno tiskanje pri hitrosti prizvod-

nje linije do 6,28 m/s
Prednost: možnost tiskanja pri zelo ve-
likih hitrostih proizvodnjih linij. 

• Standardni komunikacijski vmes-
niki RS232, (DDE Driver in RS485)
kot opcija
Prednost: Možnost priključitve na kate-
rikoli računalniški sistem PC, Host, PLC
... 

• Polni diagnostični paket 
Prednost: omogoča hitro odpravo na-
pak. 

• Zaščita po standardu IP65 v osnov-
nem paketu (opcija IP65)
Prednost: odporen na zunanje vplive:
vodo, prah. 

• Možnost priključitve različnih na-
menskih pripomočkov
Prednost: možnost enostavne vključit-
ve v že obstoječo proizvodno linijo s
pomočjo detektorjev izdelkov, meril-
cem hitrosti linije... 

• Avtomatski izklop
Prednost: ob pritisku na tipko "stop",
se izvede sekvenca čiščenja glave in
izklopa tiskalnika. 

Tiskalna glava:
• Tiskalna glava je nameščena v ro-

bustno ohišje
Prednost: je zaščitena pred zunanjimi
vplivi in s pomočjo kanalov različne
dolžine ji lahko spreminjamo položaj
ter razdaljo od izdelka. 

• Avtomatično izpiranje glave
Prednost: preprečuje težave pri začet-
ku tiskanja. 

• Izboljšana elektronika v glavi, in-
tegriran ToF senzor
Prednost: optimalna kakovost izpisa
glede na pogoje, ki se pojavljajo na
mestu tiskanja, varčevanje z črnilom. 

Informacije: Špica International d.o.o.

LINX 6800 Spectrum je tiskalnik, ki uporablja tehnolo-
gijo nepretrganega brizga črnila, kar zagotavlja visoko
kakovost izpisa. S tem tiskalnikom je narejen resničen
tehnološki korak naprej, kar se tiče tiskanja na temne
podlage. Izkorišča vse lastnosti konvencionalnega
tiskalnika Linx 6800, kot so: enostavnost uporabe,
robustnost, zanesljivost in fleksibilnost tiskanja.

Ink-Jet tiskalnik Linx
6800 Spectrum 
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Programiranje in uporaba:
• Prijazen in razumljiv uporabniški

vmesnik za nastavitve tiskalnika
in vsebine izpisa
Prednost: enostavna in hitra uporaba
na delovnem mestu, "čarovnik" za po-
moč pri oblikovanju sporočil, "bljižni-
ce" za hiter dostop do najpogosteje
uporabljanih menijev, windows izgled
uporabniškega vmesnika 

• Velik grafični LCD zaslon 
Prednost: tudi vpri slabši svetlobi
berljiva sporočila, preglednost, hitro
pregledovanje, okolje prijazno
uporabniku. 

• Z gesli omejen dostop
Prednost: uporabniku so na voljo le
funkcije, ki jih potrebuje pri delu. 

• Nove pisave
Prednost: večja izbira in prilagodlji-
vost na zahteve, izboljšana kakovost
tiska (do 34 kapljic v višino). 

• Raznovrstne funkcije programi-
ranja in tiskanja
Prednost: parametri so enostavno do-
stopni in nastavljivi: 
- fiksni ali spremenljivi tekst; 
- veliki ali mali znaki; 
- višina, širina in zakasnitev znakov; 
- različni formati za datiranje, kodi-
ranje premika traku:; 
- ura realnega časa; 
- sekvenčni števci; 

• Možnost tiskanja črtnih kod
Prednost: izdelke lahko označimo s
široko paleto črtnih kod: EAN, ITF,
Code 39, Code 128, UPC-A. 

Črnila:
• Uporaba posebnih pigmentiranih

črnil:
- Pigmentirana bela barva
- Pigmentirana briljantno bela barva
- Pigmentirana rumena barva
- Pigmentirana črna barva

Informacije: Špica International d.o.o.

Mobilni informacijski sistemi učinkovito rešujejo večino nevšečnosti,
povezanih z delovnimi postopki, ki se odvijajo zunaj pisarniškega oko-
lja. Nekoč so bila ta opravila vir napak in zamud, kar se je odražalo na
kakovosti mnogih segmentov poslovanja. Danes je lahko delo na terenu
enako udobno, natančno in hitro, kot delo v pisarni. Ob uporabi ustrez-
nih orodij, seveda. 

Mobilne informacijske
rešitve iz Špice

A

Področja uporabe
• Skladišče 
• Proizvodnja
• Popis osnovnih sredstev 
• Trgovina 
• Mobilna prodaja: Ambulantna pro-

daja, Pospeševanje prodaje 

Skladišče
Za vsako skladišče je pomemben čim
hitrejši pretok blaga, kar dosežemo z
dobro organizacijo. Uporaba črtne kode
in prenosni terminali povezani z informa-
cijskim sistemom s pomočjo radijskega
omrežja, poenostavijo zbiranje informacij
pri prevzemu v skladišče in pospešijo
iskanje in izdajanje iz skladišča.

Vse dokumente, ki nastajajo med potjo
izdelka od prevzema v skladišče do izda-
je, lahko sledimo v elektronski obliki. Tako
lahko skladiščnik vse informacije dobi s
pomočjo prenosnega terminala:
• Pri prevzemu skladiščnik odčita doba-

viteljevo črtno kodo ali vnese šifro iz-
delka ter hkrati preveri, ali dobavljeno
blago in količine ustrezajo podatkom
na naročilu. Istočasno lahko izdelke
opremi z etiketami s črtno kodo.  

• S pomočjo prenosnega terminala lah-
ko viličarist ugotovi lokacijo, kjer je iz-
delek potrebno vskladiščiti.  

• Komercialist lahko dobavo sproži že s
potrditvijo naročila. Viličarist preko
prenosnega terminala dobi podatke o
tem, katere izdelke mora naložiti in kje
se nahajajo. Ko odčita izdelek in
količino, računalnik hkrati sestavlja
dobavnico in preverja pravilnost op-
ravljenih nalog.  

Strojna oprema:
• prenosni terminali s čitalci črtne kode

(PDT 3100, PDT 6800, SPT 1700,
WSS 1000)  

• radijski sistem za povezavo prenosnih
terminalov (Spectrum 24)  

• skenerji (LS 2106, LS 3600, LS 4004)  
• tiskalniki (Allegro 2, DMX 400,

Prodigy Plus, Max 200, Max 300,
DMX 430, DMX 600, DMX 800,
Titan)  

Programska oprema: 
• za prenosne terminale (KOL02, IQL-

02)  
• tiskanje etiket (NICE Label)  
• WaveLink, MCL Designer 

Proizvodnja
V proizvodnji se vedno več pozornosti
posveča sledljivosti izdelkov in materiala.
V primeru reklamacij je dobro vedeti za
katero serijo izdelkov gre in katera pošilj-
ka posameznega materiala je bila upo-
rabljena. Skrbeti je potrebno tudi, da je
zaloga materiala ravno pravšnja.  
Vse to ni mogoče brez natančnega ozna-
čevanja materiala in (pol)izdelkov, sprem-
ljanja porabe materiala, prehodov (pol)-
izdelkov skozi faze v proizvodnji ter bele-
ženja podatkov o delavcih, ki so bili ude-
leženi v procesu.
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Prenosni terminali so tukaj nepogrešljivi, saj omogočajo zajem
podatkov na mestu nastanka. Če so terminali povezani z infor-
macijskim sistemom preko radijskega omrežja, so podatki vedno
ažurni in zanesljivi, kar nam je v veliko pomoč pri sprejemanju
odločitev.

Strojna oprema: 
• prenosni terminali s čitalci črtne kode (PDT 3100, PDT 6800,

SPT 1700, WSS 1000)  
• radijski sistem za povezavo prenosnih terminalov (Spectrum

24)  
• skenerji (LS 3600)  
• tiskalniki (Max 200, Max 300, DMX 430, DMX 600, DMX

800, Titan)  

Programska oprema: 
• za prenosne terminale (INL02, IQL02)  
• tiskanje etiket (NICE Label)  
• WaveLink, MCL Designer 

Inventura osnovnih 
sredstev - FIND02
Ročni terminal SYMBOL + program FIND02 = opti-

malna kombinacija za popis osnovnih sredstev

Uporaba ročnega terminala pri
popisovanju osnovnih sredstev
močno skrajša čas inventure in
odpravi ročni vnos podatkov v
računalnik ter dolge spiske inven-
tarja, hkrati pa zmanjša možnost
napak na minimum. Ročni termi-
nal je naprava, ki združuje laserski čitalec črtne kode ter prenos-
ni računalnik z veliko spomina. V terminalu se hranijo vsi podat-
ki, ki jih popisna komisija rabi na terenu (seznam osnovnih sred-
stev, seznam lokacij,...), tako da terminal nadomesti dolge sez-
name na papirju. Ko je inventura končana, popisnih razlik ni
potrebno vnašati v računalnik, ker se vanj prenesejo avtomatsko. 

Opis programa "Popis osnovnih sredstev" 
Program "Popis osnovnih sredstev FIND02", ki teče na ročnih ter-
minalih, je namenjen izvajanju inventure osnovnih sredstev.
Omogoča hranjenje velikega števila podatkov (do 50.000
osnovnih sredstev hkrati) ter vodenje vseh informacij, ki jih popis-
na komisija potrebuje na terenu. Zaradi možnosti nastavljanja
lahko isti program uporabljamo tako pri prvi inventuri kot tudi pri
rednih ali delnih inventurah. 

Vse funkcije programa so enostavne za uporabo in ne obreme-
njujejo popisovalcev. Za uporabo programa ni potrebno raču-
nalniško predznanje. Zaradi enostavnosti uporabe in mnogo mo-
žnosti, ki jih ponuja program, postane inventura hitrejša in manj
naporna.  
V ročnem terminalu se zajeti podatki zbirajo in urejajo, po
končani inventuri pa se jih prenese na PC računalnik, kjer nared-
ite izpise, kasneje pa jih vaš program za vodenje osnovnih sred-
stev lahko avtomatsko obdela. 

Moduli programa "Popis osnovnih sredstev" 
Modularna zasnova sistema omogoča poljubno kombiniranje
modulov za popis, komunikacijo, konsolidacijo in poročila.
Mobilni del programa FIND-TER teče na Symbol DOS ročnih ter-
minalih ali na prenosnih računalnikih s PocketPC operacijskim sis-
temom. 

S programom za prenos podatkov (TFS ali ActiveSync) bodo
podatki med mobilnim in stacionarnim delom preneseni hitro in
brez napak. Modul za konsolidacijo FIND-WIN, ki teče na
Windows delovni postaji, bo poskrbel za pripravo podatkov za
terminale, obdelavo podatkov iz terminalov, združevanje
podatkov več popisnih komisij, izdelal pa bo tudi poročila o
celotnem popisu ali samo poročilo ene komisije. 

Zaradi modularne zasnove sistema je možno sistem prilagoditi
različnim uporabnikom in načinom uporabe. Tako je možno pri
manjših podjetjih uporabljati samo en terminal ali čitalec. V
primeru več komisij imajo lahko vse komisije na terminalih iste
podatke, lahko pa dobijo vsaka svoj del podatkov. Program
FIND-WIN za konsolidacijo bo poskrbel, da bodo vsa popisana
osnovna sredstva pravilno zabeležena na končnem poročilo o
popisu. 

Vrste ročnih terminalov 
Za popis osnovnih sredstev so najbolj primerni
robustni in priročni terminali Symbol PDT6100.
Zaradi svoje oblike in vgrajenega čitalca črtne
kode je odčitavanje črtne kode izredno enostavno
in zelo hitro. Velik in kontrasten ekran omogoča
hiter pregled nad dogajanjem, tipkovnica pa dovoljuje zanesljiv
vnos številk ali opisov. Terminal je odporen tudi na padce na tla
in na ekstremne temperature in bo brez težav služil tudi manj pre-
vidnim uporabnikom. Uporablja se lahko tudi ročne terminale
Symbol PDT3100 ali PDT6800.

Naslednji tip terminalov, na katerih teče program
"Popis osnovnih sredstev", so Pocket PC prenosni
računalniki. V tej družini je kar nekaj modelov, od
katerih so eni bolj, drugi manj primerni za inventuro.
Najbolj primerni so računalniki, ki imajo že vgrajen
čitalec črtne kode, kot je na primer Symbol

PPT8800. Poleg vgrajenega čitalca ga odlikuje visoka robust-
nost in enostavnost upravljanja. Zaradi male vgrajene tipkovnice
je enostaven tudi ročni vnos kod osnovnih sredstev,
kadar črtne kode ni možno odčitati. Program pa
lahko teče na drugih prenosnih računalnikih, da le
imajo Pocket PC operacijski sistem. Zelo pogosta je
tudi uporaba dlančnika HP iPaq skupaj z uporabo
dodatnega čitalca črtne kode Symbol SPS3000.
Uporablja se lahko tudi dlančnike Symbol PPT2800, PDT8000
in PDT8100. 

Še bolj enostavna je inventura z uporabo malih
prenosnih Symbol CS2000 čitalcev črtne kode.
To so čitalci, ki ne zmorejo hraniti podatkov o vseh
osnovnih sredstvih, omogočajo samo vnos črtnih

kod. Ker nimajo niti tipkovnice niti ekrana, se lahko vneseni
podatki pregledajo šele po prenosu na PC računalnik. Edina
možnost, ki jo ima uporabnik čitalca je, da kodo doda v seznam
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ali jo iz njega zbriše. Ker je zmogljivost prenosnega čitalca približno 300 kod, je ta
način popisa primeren za manjša podjetja ali kot povečanje obstoječega sistema s ter-
minali. 

Postopek popisovanja s terminali 
Vsako popisovanje se prične tako, da uporabnik iz programa za
evidenco osnovnih sredstev prenese spisek osnovnih sredstev in
lokacij, ki jih je potrebno popisati. 

Popisovanje se nadaljuje tako, da se podatki o knjižnem stanju
osnovnih sredstev prenesejo iz PC računalnika na terminal. Za
prenos podatkov skrbi komunikacijski program, ki je del sistema za
popisovanje. Vsako nahajališče in vsako osnovno sredstvo mora
biti označeno z metalizirano oz. plastično etiketo s črtno kodo. Popis se sedaj lahko
začne. 

Popisovalec prebere črtno kodo prvega nahajališča, ki ga namerava
popisati, in vstopi vanj. V nahajališču mora nato prebrati črtne kode
vseh osnovnih sredstev, ki se tam nahajajo. Postopek popisovanja se
tako spremeni v enostavno in hitro branje črtnih kod. Ko preberemo kodo osnovnega
sredstva, je to že popisano in shranjeno v ročnem terminalu. Podatke o prebranem
osnovnem sredstvu lahko že na terminalu pregledamo, popravimo opis ali vtipkamo
opombo, zabeležimo stroškovno mesto ali celo preštevilčimo osnovno sredstvo. Za
lažje delo je možno že na terminalu pregledati spisek še neodčitanih osnovnih sredstvih
na trenutni lokaciji. Ko popišemo osnovna sredstva v vseh nahajališčih, moramo zbrane
podatke po kablu preko stojala prenesti nazaj na PC računalnik. Na ta način se znebi-
mo vtipkovanja popisnih list v računalnik in vseh napak, ki sledijo iz ročnega načina
dela. Prav tako se močno skrajša čas popisovanja. 

Končni rezultat popisa je izhodna datoteka, v kateri so zapisani vsi podatki o inventuri
in je primerna za avtomatsko obdelavo in knjiženje v programih za evidenco osnovnih
sredstev. Tako je tudi zadnja faza popisa - ažuriranje knjižnega stanja osnovnih sred-
stev - hitra in poteka brez napak.

Trgovina
Zajem in kontrola artiklov v trgovini 
Dober vpogled v stanje na trgovskih policah je bistven pogoj za tekoč potek poslo-
vanja. Ročni terminal z laserskim skenerjem omogoča hitro in natančno branje kode
izdelka in količine, kar zagotavlja nadzor nad zalogami blaga. Zbrani podatki so
lahko osnova za katerokoli opravilo, povezano z zalogo - lahko jih uporabite za
avtomatično izdelavo naročila dobavitelju, periodične inventure, usklajevanja ipd. 
• INL02 - sistem za zajem podatkov v trgovinah ali skladiščih  
• IQL02 - sistem za terenski zajem podatkov 

Mobilna prodaja
Ambulantna prodaja
Splošne značilnosti sodobnega trga  
Distribucija izdelkov široke potrošnje je bila v zadnjem desetletju povsod v svetu
podvržena korenitim spremembam. Novim pogojem so se seveda morala prilagajati
tudi podjetja in reorganizirati svoje notranje procese ter svoj odnos do kupcev. Že sam
pojav "ambulantne prodaje" je za nekatere pomenil popolnoma nov pristop h kupcu.
Po drugi strani pa so tisti dobavitelji, ki jim je ambulantna prodaja pomenila glavni
način prodaje, že spoznali, da je ključ za povečanje konkurenčnosti aktivno zbiranje
podatkov že v fazi prodajnega postopka samega. Sprotna predelava podatkov v
uporabne informacije omogoča namreč izboljšanje storitve, ki jo nudijo kupcu ter
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zniževanje stroškov poslovanja. Postopek ambulatne prodaje vsebuje naslednje štiri
ključne faze: 
• zbiranje podatkov pri izvoru, torej tam, kjer se prodajni postopek dejansko odvija,  
• pretvorba izvornih podatkov v informacije, tj. priprava podatkov za nadaljnjo

uporabo,  
• aktivno planiranje prioritetnih opravil na podlagi natančnih informacij,   
• sinhronizacija delovnih postopkov, ki se odvijajo na več krajih hkrati.   

Značilnosti domačega trga 
V slovenskem prostoru je več procesov hkrati pogojevalo spemembe na področju
"ambulantne prodaje". Med temi procesi je vsekakor potrebno omeniti: 
• spremembe, povezane z osamosvojitvijo in izguba nekdanjih jugoslovanskih trgov,  
• odpiranje v smeri tržnega gospodarstva,  
• razpad monopolnih povezav med trgovci in dobavitelji,  
• razpad nekoč velikih trgovskih sistemov,  
• vdor močne tuje konkurence,  
• povečanje števila malih trgovinic "na koncu ulice",  
• pospešeno opremljanje trgovcev z POS informacijskimi sistemi.  
Zaradi navedenih razlogov so slovenski dobavitelji ugotovili, da se jim je takorekoč čez
noč začel zmajševati do pred kratkim stabilen tržni delež. Tudi njihova stroškovna
konkurenčnost je začela pešati. Mnogi so še pravočasno ugotovili, da svoje
konkurenčne prednosti ne morejo več graditi na agresivni cenovni politiki in so
preusmerili pozornost k novim dejavnikom tržne uspešnosti: 
• hitrejšemu prilagajanju povpraševanju na trgu,  
• popolnemu servisiranju kupca,  
• dodatnim storitvam,  
• racionalizaciji poslovnih postopkov,  
• natančnejšemu načrtovanju proizvodnje na podlagi realnih podatkov,  
• tesnejšem povezovanju s kupcem v smislu dolgoročnega partnerstva.

Konkurenčne prednosti 
Hitrejše prilagajanje povpraševanju na trgu 
Nekoč stabilno dolgoročno razmerje med dobaviteljem in kupcem se je začelo sprem-
injati v nesigurno vsakdajno borbo za obstoj. Trgovci so v obilici izbire in ponudbe
začeli  naročati pri dobaviteljih, ki so bili bolj prožni in vedno pri roki, saj so lahko tako
svoje zaloge obdržali na najmanjših možnih racionalnih količinah. POS blagajniški sis-
temi so trgovcem seveda omogočali, da so bili oboroženi z zelo natančnimi informaci-
jami, ki so omogočale boljše načrtovanje zalog. Posamezne dobave so zato postajale
vedno manjše, celotna teža zalog pa se je počasi prenesla na dobavitelje. Najbolj
učinkovita rešitev nastale situacije pa je bila "postavitev zaloge na kolesa" (dostavna
vozila) in vključitev sodobnih informacijskih tehnologij v prodajo na terenu. Za kupca
je to pomenilo priročnost zaloge in večjo prožnost pri naročanju, za dobavitelja pa
lažje manipuliranje z zalogo hkrati pa sprotno prilagajanje trenutnim potrebam
naročnika.

Celovita storitev 
Zahteve kupcev so se seveda še povečale z uvedbo nove davčne zakonodaje, ki je
predvidevala izpolnjevanje prevzemnih listov. Gre za le eno izmed niza opravil v kupo-
prodajnem postopku, ki se ponujajo dobavitelju kot elementi, na katerih lahko gradi
svojo konkurenčno prednost. Seveda pa je za izvajanje tega in mnogih podobnih
opravil potrebno biti opremljen z ustrezno informacijsko tehnologijo. Tako so na
dvorišču trgovine vedno bolj dobrošli dobavitelji, ki lahko ponudijo hkrati z dobavnico
tudi prevzemni list in druge prodajne listine in tako omogočijo trgovcu čim krajši admin-
istrativni postopek od vročitve blaga do postavitve le-tega na police.

Dodana vrednost storitve 
Številni trgovci so nekoč nakupovali blago sami, s svojimi vozili. Ugodnosti, ki jih pri-
naša sodoben pristop dobaviteljev, ko blago "samo" pride na dvorišče, ne le enkrat
temveč celo večkrat na dan in sicer od različnih ponudnikov, pa so prinesle nove
priložnosti za izboljšanje poslovanja in popestritev ponudbe. Kakovost blaga različnih
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dobaviteljev je vedno bolj izenačena in v večini primerov
razmeroma visoka. Zaradi tega se ponudniki vse pogosteje
obračajo k drugim razsežnostim ponudbe na katerih lahko
zgradijo trdnejšo tržno pozicijo. Dodana vrednost tako danes
vse bolj izhaja iz kakovosti storitve - dober prodjalec, ki zna pris-
luhniti stranki in ima podatke "na dlani", je najbolj zaželjen
dobavitelj.

Reorganizacija postopkov 
Zaradi reorganizacije poslovanja so se spremenile tudi vloge
posameznih članov osebja, ki sodeluje v prodajnem procesu.
Voznik dostavnega avtomobila ni več le dostavljalec blaga
temveč vse bolj postaja tudi prodajalec, torej vitalen člen v celot-
nem postopku. To seveda pomeni ne le dodatno delo temveč tudi
dodatna znanja. Sodobni sistemi za ambulantno prodajo so
zgrajeni tako, da omogočajo udobno delo in enostavnost roko-
vanja. Zato je obdobje uvajanja in dodatno izobraževanje
razmeroma kratko, omogoča takojšenj izkoristek napredne
tehnologije in minimalne kadrovske prilagoditve.

Boljše načrtovanje proizvodnje 
V okoliščinah, ko proizvajalci težijo k sodobnim principom kot so
poslovanje z "ničlimi zalogami", stroškovna razbremenitev bla-
godejno vpliva na rezultate poslovanja. Vitalnega pomena je
postalo načrtovanje proizvodnje, predvsem s stališča TQMa (To-
tal quality Managment), ki je poleg ISO9000 eden najbolj
priljubljenih orodij vodstva za prilagoditev podjetja novim tržnim
razmeram. Informacijski sistem ambulantne prodaje omogoča
hitro zbiranje informacij na terenu in posredovanje le-teh proiz-
vodnji, ki je tako lahko bolj prožna in se sproti prilagaja trenut-
nim razmeram na trgu. Ambulantna prodaja je zelo priljubljena
v distribuiciji hitro pokvarljivih izdelkov (predvsem hrana). Poleg
tega pa se tega načina prodaje pogosto poslužujejo tudi pod-
jetja, katerih prodaja je precej odvisna od neobvladljivih trenut-
nih razmer (vreme, sezona ipd ...). Načrtovanje proizvodnje v
takih podjetjih je zelo odvisno od kakovostnega zbiranja podat-
kov na terenu. Dobro zastavljen informacijski sistem ambulantne
prodaje omogoča, da se ogromna količina podatkov zbranih pri
izvoru takoj predela v relevantne informacije, ki omogočajo za-
nesljivo načrtovanje tudi na področjih z izrazitim nihanjem
povpraševanja.

Tesnejša partnerska povezava z kupcem 
V primeru, da sta tako kupec kot dobavitelj opremljena s primer-
no informacijsko tehnologijo, lahko vzpostavita direkten prenos
podatkov na licu mesta, takoj po posamezni prodaji. Podatki so
tako vedno enaki in točni na obeh straneh in kupec se lahko
izogne prevzemni proceduri. S tem so odpravljena tudi pogosta
in mučna usklajevanja evidenc, ki povzročajo slabo voljo na
obeh straneh in pogosto tudi zamude pri plačilih.

Informacijski sistem ambulantne prodaje 
Za doseganje naštetih ciljev seveda obstaja več poti. Informati-
zacija ambulantnega procesa je verjetno ena od najprimerne-
jših. Če opazujemo globalne trende v informatizaciji, se zaneslji-
vo izkaže, da se moč informacijske tehnologije seli iz AOP račun-
skih centrov (nekoč alfa in omega informatike), preko pisarniških
delovnih mest (PC računalniki) na teren, kjer podatki nastajajo in
kjer podatke potrebujemo za hitre in učinkovite odločitve. 
Glavne zahteve, ki so postavljene pred informacijsko opremo za

ambulantno prodajo: 
• kompatibilnost,  
• mobilnost,  
• vzdržljivost,  
• enostavna uporaba,  
• tiskanje dokumentov. 
Tem zahtevam najbolj ustrezajo ročni
terminali, ki so vgrajeni v ohišje prenosnih matričnih tiskalnikov
(na sliki).

Pospeševanje prodaje
Frontman - Informacijski sistem za mobilne prodajalce

Z zmanjševanjem ročnih računalnikov (dlanč-
nikov) in pojavom operacijskih sistemov kot so
Pocket PC in Palm OS se je odprl prostor za
cel spekter novih rešitev namenjenih mobilnim
profesionalcem kot so trgovski potniki, terens-
ki inženiri, ipd. Hitro in natančno zbiranje

kvalitetnih podatkov na terenu ter njihova takojšnja konverzija v
strateško pomembne informacije so postali za mnoga podjetja
realnost. Več kot petnajst let izkušenj na področju mobilnega
računalništva ter številne domače in tuje referenčne instalacije so
opremile ekipo Špice s strokovnim znanjem in dobrim pozna-
vanjem tržišča. To nam omogoča, da zaznamo pojavo novih
potreb mobilnih profesionalcev ter tako usmerimo svoje napore
proti pravemu cilju. Rezultat je družina aplikacij za mobilne upo-
rabnike znana tudi pod imenom FRONTMAN. To je prilagodljiv
sistem, ki je sestavljen iz več modulov, ki so med seboj nad-
gradljivi in omogočajo učinkovito planiranje, organizacijo in re-
alizacijo prodajnih aktivnosti. 

Ambulantna prodaja 
Ambulantna prodaja je pomemben element uspešne prodaje in
je zato za mnoge veletrgovce in distributerje, še posebej v
prehrambeni industriji, področje prioritetne investicije. Voznik
kombija (tovornjaka) opremljen z ročnim računalnikom in tiskalni-
kom je nedvomno v veliki prednosti pred konvencionalnim dos-
tavljalcem zaradi hitrejše, natančnejše in predvsem prilagodlji-
vejše storitve. To pa zahteva dostop do pravih informacij v real-
nem času, imeti pravo orodje za pretvorbo surovih podatkov iz
terena v razumljivo informacijo, ki je v čim krajšem času na voljo
celotnemu podjetju za uporabo in nadaljno obdelavo. Frontman
baza podatkov na dlančniku vsebuje veliko količino podatkov o
strankah, ki jih je potrebno obiskati na posamezni ruti skupaj s
kratko zgodovino prodajnih transakcij ter seveda ažurne podat-
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ke o stanju zalog v vozilu. Vsi podatki o obisku stranke so vnešeni na licu mesta, ob is-
tem času se generirajo računi, dobavnice in podobni dokumenti. 

Kakšne so prednosti?
• Vnos in izpis različnih dokumentov na licu mesta - administrativne naloge so poeno-

stavljene in so lahko hitreje zaključene, delavci na terenu
pa lahko obiščejo več strank in jim posvetijo več kvalitet-
nega časa.  

• Detaljni in ažurni podatki o lokaciji - kartica kupca  
• Zmanjšanje stroškov zaradi planiranja rute, učinkovite ob-

delavo vrnjenega blaga in manj napak pri transakcijah. 

Zbiranje naročil 
Vnos in zbiranje naročil je vsekakor eden od najpomembnejših in
kritičnih korakov v poslovanju prodaje. Spet je prilagodljivost ljudi
na terenu in dostop do pravih podatkov ob pravem času velikega
pomena. Modul za vnos naročil omogoča uporabo Frontman sis-
tema tudi v ta namen. Modul vsebuje vse pomembne informacije o
stranki, prav tako tudi predloge za naročila, ki temeljijo na prejšnjih

naročilih ter zgodovino prodajnih transakcij. To pomeni, da lahko največkrat naročilo
generirate samo s skeniranjem črtne kode in vpisom količine. Hitro, natančno, zaneslji-
vo. Podatki pa se lahko takoj pošljejo v centralo za čimprejšnjo obdelavo in realizaci-
jo naročila. Dobavni časi se z uporabo Frontmana lahko občutno skrajšajo, zado-
voljstvo kupcev pa se poveča. 

Kakšne so prednosti?
• Hitrejši zajem naročila zahvaljujoč predlogam, črtnim kodam in

izčrpnim podatkom o prodaji;  
• Ažurni podatki o lokaciji (kartica kupca) ter artiklih (stanje zalog,

cen, rabati,…);  
• Podatki (naročila) so takoj dostopni celotnemu podjetju za učinkovite-

jše planiranje proizvodnje in logistike;  
• Možnost pregleda zgodovine prodaje;  
• Kvalitetnejši nadzor terenskih potnikov.  

Pospeševanje prodaje 
Ostrejši pogled na prodajne police katerekoli trgovine nam poda
zaključek, kako pomembne so postale prodajne promotivne
aktivnosti. Med mnogimi dejavniki, ki lahko pomenijo prednost pred
konkurenco, omenimo le nekatere: pozicioniranje izdelkov na poli-
ci, ustrezna količina izdelkov, facingi, ipd. Nedvomno je trgovski
potnik idealna oseba za pridobitev teh podatkov, ki so potrebni za

doseganje želenih rezultatov. Sistem Frontman omogoča popolnoma samostojno
odločitev o tem ali boste implementirali promotivne naloge kot neodvisno aktivnost ali
pa kot dopolnitev in kombinacijo z zbiranjem naročil ali ambulantno prodajo. Ta modul
Frontmana vam omogoča planiranje prodajnih promocijskih aktivnosti, vzdrževanje in
optimalne frekvence obiskov, takojšen prenos podatkov oddelku za planiranje in gener-
iranje izčrpnih poročil o stanju na tržišču, ki so predpogoj za strateško planiranje. 

Kakšne so prednosti?
• Spremljanje hitrih sprememb na tržišču - pazljivo planirane akcije,

vključno z zbirko klasičnih ali specifičnih vprašanj, ki jih pripravite
sami, na katera morajo potniki odgovoriti na licu mesta, omogočajo
redno spremljanje situacije.  

• Kvalitetno planiranje prodajnih promotivnih aktivnosti - frekvenca
obiskov je podatek, ki je avtomatsko vključen v vaš postopek plani-
ranja, tako da nobena stranka ni zanemarjena.  

• Natančno in hitro planiranje ter strateške odločitve - izčrpna poročila ter kompara-
tivne analize zbranih podatkov so ključna orodja v težko predvidljivem okolju
današnjega tržišča.  

 

 

 

A
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Sistem za avtomatsko 
kontrolo kakovosti 
sesalnih enot Nadaljevanje iz prejšnje številke

Uroš Benko, Dejan Tinta, Janko Petrovčič, Đani Juričić, Mina Žele,
Andrej Rakar - Odsek za sisteme in vodenje Institut Jožef Stefan

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

V prispevku je predstavljen prototip sistema za avtomatsko kontrolo
kakovosti sesalnih enot, ki se vgrajujejo v sesalnike. Sistem sloni na me-
rjenu vibracij, zvoka, kvalitete komutacije in električnih 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 napake, ki se odrazijo v
zvoku. Glavna prednost sistema pred konkurenčnimi je zlasti uporaba
analize zvoka za odkrivanje nekaterih mehanskih napak ter ovredno-
tenje kvalitete komutacije na podlagi merjenja elektromagnetnih
motenj.

Analiza vibracij
K vibracijam sesalne enote največ prispevajo trije viri (Slika 6), ki se odražajo v različ-
nih frekvenčnih komponentah močnostnega spektra izmerjenega signala vibracij. Kom-
ponenta pri frekvenci 100 Hz je predvsem posledica spremenljivega navora elektromo-
torja, ki zaradi izmenične napajalne napetosti niha s frekvenco 100 Hz. Nekaj pa k tej
komponenti prispeva tudi magnetostrikcija.
Najbolj izrazita frekvenčna komponenta se pojavi pri devetkratniku frekvence vrtenja
sesalne enote. Ta je posledica sunkov zraka, ki jih povzroča turbinsko kolo s svojimi de-
vetimi lopaticami.
S stališča klasifikacije sesalnih enot je v spektru vibracij najpomembnejša komponenta
pri frekvenci vrtenja enote. V njej se odražajo vse neuravnoteženosti vrtečih se delov
sesalne enote. 

Slika 6 - Frekvenčni
spekter signala vibra-
cij: 1 - nihajoč navor
elektromotorja, 2 - neu-
ravnoteženost vrtečih
se delov, 3 - sunki zra-
ka turbinskega kolesa

Pri merjenju vibracij je za zajem kvalitetnega in informativnega signala zelo pomemb-
na tudi pozicija senzorja. S poskusi je bilo namreč ugotovljeno, da k signalu vibracij ne
prispeva samo tresenje celotne sesalne enote (Slika 7a), ampak tudi valovanje njene-
ga ohišja (Slika 7b). To valovanje ima svoje vozle in vrhove, katerih položaj razlikuje
pri različnih enotah, poleg tega pa je odvisen tudi od hitrosti vrtenja. Pri vseh enotah
pa se neglede na hitrost vrtenja pojavijo štirje vozli v točkah, kjer je ohišje pritrjeno na
paket statorja. Najboljši položaj senzorja vibracij je prav v teh točkah, saj je tu valo-

vanje ohišja, ki povzroča neponovljivost
meritev, najbolj zadušeno. 

Slika 7 - Vibracije sesalne enote: a) tresenje
celotne sesalne enote, b) valovanje ohišja

Analiza hrupa

Pri dani enoti se je celo izkazalo, da
določenih napak motorja ni mogoče ugo-
toviti drugače kot iz hrupa [5]. Zvok
omogoča detekcijo naslednjih napak:
• okvara ležaja,
• tuljenje sesalne enote,
• nepravilnosti v stiku ščetka-kolektor in
• drgnjenje med vrtečimi se deli, ki

povzročajo neprijeten hrup.

Pri montaži se kljub povsem avtomatizira-
ni proizvodni liniji občasno zgodi, da pri
natiskanju osi v ohišje motorja pride do
poškodbe ležaja. Dotični motor ima krog-
lične ležaje, zato njihova poškodba pred-
stavlja povečano drgnenje znotraj ležaja,
prekomerno segrevanje ležaja in s tem
večjo obrabo, kar pa znatno skrajša živ-
ljenjsko dobo motorja. Drgnenje elemen-
tov ležaja se neposredno in takoj pozna
na zvoku motorja. V zvoku motorja se
poškodba ležaja vidi kot ponavljajoči se
poki, ki so posledica drgnenja in trkov
med posameznimi deli znotraj ležaja.
Frekvenca trkov je odvisna od dimenzij
ležaja in hitrosti vrtenja motorja [6].
Ustrezna obdelava signala zvoka omo-
goča uspešno detekcijo motorjev s po-
škodovanim ležajem. Slika 8 prikazuje
primerjavo preobremenjenega ležaja in
dobrega ležaja. Motor s preobremenjen-
im ležajem je bil diagnosticiran s pomoč-
jo obdelave zvoka. 

Slika 8: Primerjava a) preobremenjenega
ležaja in b) dobrega ležaja

Glavni vir hrupa pri sesalni enoti je njeno

a) b)

a) b)
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turbinsko kolo. Njegova naloga je ustvariti podtlak in s tem sesal-
ni učinek motorja. Je izvor aerodinamičnega hrupa, ki zavisi
predvsem od dimenzij in geometrijskih lastnosti. V primeru, da
pride pri izdelavi kolesa do minimalnih odstopanj v geometriji,
se to znatno pozna na zvoku. Za uho so neprijetni zlasti zvoki, ki
se pojavljajo zaradi sekanja zraka v primeru zvitja pločevine v
smeri vrtenja kolesa in zvoki, ki se pojavijo, če oblika lopatice tur-
bokolesa odstopa od željene. To se odrazi kot tuljenje motorja.
Slika 9 prikazuje dva  potencialna vzroka, ki povzročata tuljen-
je motorja. Že minimalno zvita konica ene same lopatice  (a)
povzroča zelo neprijeten hrup. Enako velja za zvito pločevino
(b), ki pri visokih hitrostih seka zrak.

Slika 9 - Poškodbe, ki povzročijo tuljenje motorja

Stik med ščetko in kolektorjem je najpomembnejši drsni stik
motorja. Ob predpostavki, da so vsi sestavni deli neoporečni, ta
stik določa življenjsko dobo motorja. Ko se ščetka obrabi, motor
odpove. Pri nekaterih motorjih ščetka premočno pritiska ob kolek-
tor, kar poveča obrabo ščetke, s tem skrajša življenjsko dobo,
hkrati pa se odraža tudi v zelo neprijetnem zvoku. Tak motor
mora biti, če že ne zavoljo krajše življenjske dobe, pa zavoljo
neprijetnega zvoka, izločen iz dobave.
Pri rotacijskih strojih se včasih zgodi, da vrteči se deli drgnejo ob
mirujoče dele. Tipična taka napaka, ki se pojavi pri  motorju je
drgnenje turbinskega kolesa ob pokrov. Tako drgnenje je zelo
slišno in moteče zlasti pri nizkih hitrostih vrtenja, kjer je moč slišati
vsak podrsljaj posebej.

Matematični model
Matematični model sesalne enote je sestavljen iz fizikalnega
modela in korekcijskega dela (Slika 10). Korekcijski del je real-
iziran z nevronsko mrežo in služi za korekcijo napake fizikalne-
ga dela zaradi neupoštevanja nelinearnih magnetilnih karakter-
istik statorja in rotorja. 
Semi-fizikalni model služi za preverjanje bilance električne in
mehanske moči sesalne enote ter je predvsem primeren za zaz-
navanje povečanega trenja in napak v električnem delu.

Odločitveni modul
Naloga odločitvenega modula je, da na podlagi nabora gener-
iranih značilk poda ustrezno diagnozo o stanju sesalne enote. V
ta namen je uporabljen postopek mehkega sklepanja, konkretno
model prenosa zaupanja [8], ki generira seznam najverjetnejših
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napak. Posebnost postopka je njegova sposobnost samoocenje-
vanja stopnje zaupanja v diagnostične rezultate.

Slika 10 - Kompenzacija napake fizikalnega modela

Delovanje sistema
Pri uporabi sistema je preizkuševalcu v pomoč grafični vmesnik,
preko katerega se proži avtomatsko izvajanje preizkusa.
Vmesnik omogoča tudi prikazovanje diagnostičnih rezultatov in
shranjevanje le-teh. Primer rezultata diagnoze je prikazan na sliki
11. Iz tega primera je razvidno, da je sistem zmožen prepoznati
tudi več napak hkrati. Poleg tega pa nam za vsako napako poda
še njeno verjetnost.

Slika 11 - Primer rezultata diagnoze

Uporabniški vmesnik omogoča tudi arhiviranje preteklih
poskusov in spremljanje trendov kvalitete sesalnih enot (Slika

12). Pri tem ima uporabnik možnost nastavljanja pragovnih vred-
nosti za ločevanje dobrih od slabih sesalnih enot. Obstaja pa
tudi opcija za avtomatsko nastavitev teh mej na podlagi
podatkov pridobljenih na učni množici sesalnih enot.

Sistem oz. njegovi moduli so bili preizkušeni na nekaj sto sesal-
nih enotah. Sistem odlikujejo naslednje karakteristike:
• sorazmerno visoka ponovljivost diagnoze (nedoločenost

generiranih značilk se giblje med 1 % in 10 %),
• vrednosti značilk so primerno občutljive na ustrezne napake,

kar omogoča zanesljivo ločevanje med dobrimi in slabimi
sesalnimi enotami,

• robustnost oz. neobčutljivost na motnje (kot problematičen se
izkaže le vpliv temperature na vibracije, ki pa ga lahko izloči-
mo z utekavanjem enote pred meritvijo).

Sklep
V delu je predstavljen prototip sistema za avtomatsko končno
kontrolo kvalitete sesalnih enot. Test sestoji iz kratkotrajnega zag-
ona sesalne enote, zajema signalov, njihove obdelave z različn-
imi algoritmi za sintezo značilk in sklepanja, ki poda končno
diagnozo.
Sistema se odlikuje z neprimerno večjo zanesljivostjo in na-
tančnostjo v primerjavi z ročno kontrolo kvalitete. Kvantifikacija
kriterijev kvalitete pa omogoča njihovo objektivno vrednotenje
(predvsem iskrenja in hrupa). Sistem nam daje tudi globji vpo-
gled v stanje sesalne enote. Spremljanje trendov kvalitete pa
omogoča hitre reakcije na proizvodni liniji.

Popolna avtomatizacija končne kontrole, zmanjšanje števila po-
novnih pregledov proizvedenih enot, zagotavljanje visokih stan-
dardov kvalitete bo posledično omogočilo zmanjšanje stroškov
procesa zagotavljanja kakovosti ter dvig zaupanja kupcev.
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Slika 12 - Prikaz rezultatov preteklih poskusov
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3. Konkretna aplikacija

Opisani algoritmi so bili preizkušeni v praksi pri obdelavi navijal-
ca z naslednjimi karakteristikami:

• tip navijalca: osno gnani navijalec
• navijani material: zelo gladek papir (impregnirani melafilm,

gostota papirja od 60 do 110g/m2, debelina papirja do
0.2mm)

• minimalni premer bale: 160mm
• maksimalni premer bale: 800mm
• širina bale: do 2150mm

• napetost papirja med navijanjem nastavljiva od 500N do
2000N 

• hitrost linije pred navijanjem: do 60m/min

Posebnost navijalca: 
Navijalec mora omogočati avtomatsko menjavo navite bale
brez zaustavitve linije, ročnega napeljevanja na novo balo in
odpadka pri teh postopkih.

V ta namen je bila uporabljena posebna konstrukcijska rešitev z
dvema navijalnima osema, ki se lahko krožno gibljeta med navi-
jalno pozicijo ter pozicijo za avtomatski odrez - menjavo. 

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

V prispevku v prejšnji številki revije Avtomatika so bili opisani matematični pristopi in

algoritmi, ki so potrebni za rešitev nalog iz področja osno gnanih navijalno - odvijalnih

sistemov. Tokrat nadaljujemo s konkretno aplikacijo, kakršno ste lahko videli tudi na

predstavitvi na sejmu Sodobna elektronika 2003 v Ljubljani.

Slika 3-1 - Konstrukcijska risba avtomatskega navijalca
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Odrez je realiziran s posebej razvito in
izdelano pnevmatsko odrezilno napravo
(Vse strojniške rešitve: Mateli d.o.o., Cel-
je). Slika 3-1 prikazuje shematsko postavi-
tev sistema.

V prejšnjem poglavju opisani algoritmi
tečejo v klasičnem krmilniku družine SI-
MATIC S7, CPU 314C-2DP, proizvajalca
Siemens.  Pogonski motorji ter servoregu-
latorji  obeh navijalnih osi ter pozicionirne

naprave so iz družine BUM proizvajalca
Baumüller. 

Kompletna izmenjava podatkov med
krmilnikom ter pogoni poteka preko PRO-
FIBUS komunikacije. Vizualizacija, vode-
nje ter parametriranje sistema se izvajajo
s pomočjo grafičnega zaslona, občutljive-
ga na dotik vrste TP 170A, proizvajalca
Siemens.

Slika 3.-3 - Pogona navijalnih osiSlika 3.-2 - Posluževanje navijalca

A
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dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o.

Proizvodni informacijski sistemi 
Smernice razvoja

Pomislekov, ki so dolga leta spremljali proizvodne informacijske sisteme, je kot kaže čedalje
manj. Rešitve, ki so se še pred časom mnogim zdele nepomembne in nekoristne in ki so si jih pri-
voščali samo najbogatejši, se uveljavljajo tudi v povsem običajnih podjetjih. Razmere na trgu
kažejo, da se podjetja po uvedbi poslovnih informacijskih sistemov (ERP), kar je nekako zazna-
movalo zadnje desetletje, danes intenzivneje ukvarjajo s problematiko informatizacije proiz-
vodnje. Ni razloga, da se takšno gibanje ne bi nadaljevalo tudi v prihodnosti. Razlogov za to je

več, nekaj najpomembnejših pa bomo obdelali v nadaljevanju.

Zdi se, da so pridobitve, ki jih prinaša proizvodni informacijski
sistem, uporabnikom danes bolj jasne kot v preteklosti. Tesno so
povezane z danes prevladujočo funkcionalnostjo, ki jo lahko raz-
delimo v tri področja:
• genealogija oz. sledljivost skozi proizvodnjo,
• obvladovanje proizvodnega procesa (zastoji, kazalniki učin-

kovitosti,...),
• kakovost proizvodov.

Rezultati na vseh treh področjih so merljivi in prinašajo uporabni-
kom jasne prednosti. Mogoče je prav slednje glavni razlog,
zakaj zaupanje v proizvodne informacijske sisteme tako strmo
narašča. Zanimivo je to, da med najpogosteje uvajanimi funkci-
jami ni vodenja procesa, kjer mislimo na prenos parametrov pro-
cesa iz proizvodnega informacijskega sistema v sisteme krmilje-
nja in avtomatizacije, kar je dolga leta veljalo kot najpomemb-
nejša funkcija proizvodnih informacijskih sistemov oziroma reši-
tev MES. Čeprav obstajajo primeri uspešnega uvajanja takšne
funkcionalnosti, se je v preteklosti izkazalo, da tovrstna izvedba
zahteva izjemno velike vire, rezultati oziroma pridobitve pa so
pogosto skromni. Pri tem so izjema sistemi šaržnega vodenja,
katerih informacijska nadgradnja tako ali tako temelji na povsem
specifičnih principih in orodjih, ki jih običajno niti ne uvrščamo
med proizvodne informacijske sisteme.

Naslednji pomemben vidik uvajanja proizvodnih informacijskih
sistemov je specifika gospodarskih vej. Neupoštevanje te specifi-
ke, kar je ena od lastnosti splošno namenskih MES produktov, ki
so predstavljali pomemben del trga v preteklih letih, je metalo
slabo luč na celotno proizvodno informatiko. Čeprav so funkcio-
nalnosti, ki jih zahtevata na primer farmacevtska in prehrambena
industrija, na prvi pogled podobne, se v podrobnostih skrivajo
bistvene razlike in prav te odločilno vplivajo na končno oceno o
uspešnosti izvedbe sistema. Zato se zdi, da je prihodnost proiz-
vodne informatike v rešitvah, ki so po eni strani zgrajene na osno-
vi standardiziranih gradnikov, po drugi strani pa upoštevajo
specifiko konkretnega uporabnika in njegove gospodarske
dejavnosti. Seveda je izbor ustreznih gradnikov ključno in še
zdaleč ne preprosto opravilo.

Zadnja točka, ki se je dotikamo v zvezi z rastjo popularnosti pro-
izvodne informatike, je povezana z iskanjem najprimernejših

izvajalcev oz. uvajalcev tovrstnih rešitev. V Sloveniji se je izkaza-
lo, da najuspešnejši ponudniki rešitev proizvodne informatike,
med katerimi je po številu uvedenih sistemov Metronik na samem
vrhu, izhajajo iz avtomatizacije. Ponudniki ERP rešitev se v pro-
blematiki, ki jo obravnava proizvodna informatika, enostavno ne
znajdejo, pa tudi specifika gospodarskih dejavnosti jim je do
neke mere tuja. Po drugi strani se je izkazalo, da uvajanje proiz-
vodnih informacijskih sistemov ne zahteva posebne programer-
ske virtuoznosti ali velikih razvojnih timov - zahteva dobro pozna-
vanje prej omenjene problematike, ki je interdisciplinarna, in
dobro organizacijo projektnih timov, v okviru katerih se ta proble-
matika razrešuje. Ker ta naloga ni enostavna, ocenjujemo, da se
bo v Sloveniji le nekaj podjetij, danes ponudnikov rešitev na
področju avtomatizacije, razvilo tudi v smeri proizvodne informa-
tike. 

Kaj na področju proizvodne informatike ponuja
Metronik?
Metronik se je opredelil za razvoj lastne modularne rešitve MePIS,
ki temelji na standardnih, produktno zasnovanih komponentah.
Zajem podatkov iz procesa temelji na procesnem historianu
iHistorian (GE Fanuc Intellution), jedro sistema pa predstavlja
Proficy (GE Fanuc MSI), katerega podatkovne strukture in procedu-
re zagotavljajo bistvo funkcionalnosti sistema MePIS. MePIS rešuje
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Slika 1 - Umestitev proizvodnega informacijskega sistema MePIS

v informacijsko infrastrukturo podjetja
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problematiko vodenja in sledljivosti proizvodnje, zagotavljanja
kakovosti proizvodov ter obvladovanja zastojev in drugih dogod-
kov, ki vplivajo na učinkovitost proizvodnega procesa. Med slednje
sodi tudi analiza ključnih proizvodnih kazalnikov ter priprava poro-
čil za podporo odločanju. 

Proizvodni informacijski sistem MePIS je fleksibilna in modularna
rešitev, kar omogoča, da ga prilagajamo različnim področjem in
primerom uporabe. MePIS se je izkazal kot zelo primerna rešitev za
prehrambeno in procesno industrijo ter industrijo izdelkov široke
porabe. Glede na izkušnje, ki jih imajo z jedrom Proficy drugi
ponudniki rešitev po svetu, pa lahko MePIS uporabimo tudi v farma-
cevtski in papirni industriji ter pri informatizaciji drugih procesov, ki
so lahko kontinuirane, šaržne ali diskretne narave. Uporabniki rešit-
ve MePIS v Sloveniji so Droga, Ljubljanske mlekarne, Termo, Trimo,
Acroni in 13M.

Kam se umešča MePIS in s čim se povezuje?
Čeprav klasificiranje različnih informacijskih subjektov v podjetju po
hierarhiji pogosto nima pravega pomena, lahko poenostavljeno
definiramo, da se MePIS umešča pod raven poslovnega informacij-
skega sistema (ERP) ter nad sisteme vodenja in nadzora v proizvod-
nem procesu (nad sisteme, ki skrbijo za neposredno delovanje pro-
izvodnih naprav, linij in procesa). V splošnem velja, da se MePIS
povezuje z obema subjektoma in z njima izmenjuje podatke. Stop-
nja povezanosti s sistemi, med katere je umeščen MePIS, je odvisna
od funkcionalnosti, ki jo želimo doseči v konkretnem projektu s siste-
mom MePIS. Povezava s poslovnim sistemom (ERP) je skoraj nujna
in je običajno dvosmerna. Povezava na proizvodne naprave je zelo
odvisna od funkcionalnosti celotne rešitve, pri čemer prevladuje
smer prenosa podatkov od proizvodnih naprav k sistemu MePIS.
Treba je omeniti, da so lahko funkcionalnosti, ki so pomembne za
MePIS, izvedene tudi izven sistema ERP (na primer Skladišče goto-
vih izdelkov, ki je informacijsko lahko izven sistema ERP). V takem
primeru se MePIS povezuje tudi s temi sistemi.

Ali lahko proizvodni moduli ERP sistemov predstav-
ljajo konkurenco rešitvi MePIS?
Poslovni informacijski sistemi (ERP) običajno vsebujejo tudi modul za
proizvodnjo, ki deklarativno vsebuje pod-
poro za sledljivost, planiranje proizvodnje,
vodenje proizvodnje po delovnih nalogih
itd. Postavlja se vprašanje, ali je MePIS
sploh potreben oziroma ali lahko vso infor-
macijsko podporo zagotovimo s sistemi
ERP?

Hitra analiza pokaže, da sistemi ERP običaj-
no obravnavajo proizvodnjo kot črno ška-
tlo. Sledljivost je običajno izvedena prek
beleženja porab na delovni nalog, ne upoš-
teva pa materialnih transferjev znotraj
samega proizvodnega procesa. Ne smemo
pozabiti, da ERP ne pozna realnih proces-
nih podatkov in da tudi v primeru, če so na
voljo, z njimi ne zna narediti veliko. Ti poda-
tki mu ne ustrezajo ne po vsebini (na primer
časovni potek odpiranja ventila je podatek,
ki po vsebini ne sodi v ERP), ne po količini
(podatki v procesu se spreminjajo na

sekundnem nivoju), niti po naravi (podatki iz procesa prihajajo v
časovnem nizu).
Torej, če nas pri sledljivosti zanima samo to, katere surovine smo pri
proizvodnji porabili, je to možno zagotoviti s sistemom ERP. Če pa
je model sledljivosti kompleksen (tipičen primer predstavlja industri-
ja pijač), če želimo v sledljivost vključiti procesne podatke, če želi-
mo krmiliti proces označevanja, če nas zanima učinkovitost proiz-
vodnega procesa, zastoji, izračun in prikaz ključnih kazalnikov pro-
izvodnega procesa, obvladovanje porabe virov itn., potem ERP ne
zadošča in je treba uvesti MePIS. 

Naj povemo še to, da MePIS ne predstavlja nikakršne konkurence
sistemu ERP, temveč ga na področju proizvodnje celo dopolnjuje -
lahko rečemo, da ga izolira od specifičnosti proizvodnega procesa
(ki se razlikuje od obrata do obrata), obenem pa je zanj nekakšno
okno za vpogled v proizvodnjo.

Ključni kazalniki proizvodnega procesa
KPI Manager je komponenta sistema MePIS, ki iz surovih procesnih
podatkov, zbranih v procesnem historianu iHistorian (stanja proiz-

vodnih naprav, števci izdelanih količin,…),
izračunava in na ustrezen način v realnem
času prikazuje ključne proizvodne kazalnike
(izdelane količine, učinkovitost, razpoložlji-
vost, zmogljivost, kakovost, ...), ki jih pogo-
sto imenujemo kar KPI (Key Performance
Indicator). Namenjen je boljšemu obvlado-
vanju proizvodnih procesov v vseh segmen-
tih (priprava dela, zastoji v proizvodnji,
poraba virov, vzdrževanje,…). 

Zaradi tega se KPI Manager kaže kot nepo-
grešljivo orodje v proizvodnih okoljih, kjer
stremijo za nenehnimi izboljšavami procesa,
saj uporabnikom prinaša številne prednosti:
• zagotavlja jasno sliko o stanju v proiz-

vodnem procesu,
• omogoča kvantitativno vrednotenje 

ciljev izboljšav, 
• pomaga graditi strategijo ukrepov ter 
• pomaga pri analizi rezultatov. A

Informacijski sistem MePIS

predstavlja celovito rešitev za

obvladovanje proizvodnih

procesov v prehrambeni

industriji in industriji pijač.

MePIS je modularni proizvod-

ni informacijski sistem, ki po

svoji vsebini in zasnovi sodi

med t.i rešitve MES

(Manfacturing Execution

Systems), ter tako zapolnjuje

vrzel med poslovnimi informa-

cijskimi sistemi (EBR) in sistemi

procesnega vodenja. Rešuje

problematiko vodenja in sle-

denja proizvodnje, označe-

vanja proizvodov,

obvladovanja zastojev,

vodenja energetskih podsiste-

mov, analize ključnih

proizvodnih kazalnikov ter

priprave poročil za podporo

odločanju. Namenjen je vsem

podjetjem, ki se ubadajo s

problematiko sledljivosti,

skladnosti s priporočili

HACCP ter želijo optimirati

proizvodne procese in

porabo virov.

MePIS PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

Na voljo je brošura o 
proizvodnem informacijskem siste-

mu MePIS

Slika 2 - KPI Manager - spletni odjemalec za prikaz ključnih

proizvodnih kazalnikov (KPI)
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Postati naročnik revije AVTOMATIKA se splača:
Naročniki imajo 10% popusta pri plačilu celoletne naročnine!

Naročniki dobijo revijo na dom/delovno mesto brez plačila poštnine (velja za Slovenijo)!

Naročnik dobi ob vsaki izdaji zgoščenko CD HYDRA, ki nosi spletno revijo AVTOMATIKA
Online (v vrednosti 700 SIT/kos)!

Naročnik dobi brezplačno zgoščenko AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino zadnjih številk revije

v elektronski obliki (pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

Informacije in naročila: 01/5428-570 ali stik@avtomatika.com ali izpolnite naročil-

nico v reviji ali na spletnih straneh: http://www.avtomatika.com

Vljudno vas vabimo na

NI dan 2003

Vsako leto se inženirji in raziskovalci zberejo na NI-
dnevu in izvejo najnovejše dosežke na področju meritev

na osnovi računalnikov in avtomatizacije, dobijo nova
znanja o optimalni uporabi strojne opreme in

programske opreme National Instruments in izmenjajo
svoje izkušnje s kolegi. 

Z velikim veseljem vas National Instruments vabi, da se
jim pridružite na enodnevni strokovni konferenci o

merilni tehniki in avtomatizaciji NI DAN 2003. 

Konferenca bo potekala 13. novembra 2003 v ho-
telu LEV, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana, s pričetkom

ob 9.30 uri, zaključek predvidoma ob 14. h.

Letos so se pri National Instruments odločili za nov
pristop in predavanja razdelili na dva vzporedna sklopa.
Prvi sklop predavanj je splošen, drugi pa je namenjen že

izkušenim LabVIEW programerjem.
Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število

udeležencev omejeno.
Več informacij dobite na National Instruments,

Kosovelova 15, Celje, telefon 03 425 4200, e-mail:
ni.slovenia@ni.com. 
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Utrinki s Sodobne 
elektronike 2003

Branko Badrljica, Avtomatika

Na letošnjem sejmu je bilo nekaj manj razstavljalcev, a kljub temu se
je nabralo nekaj novosti. Mislim, da je treba povedati, da se tudi pri nas
pozna splošen upad obiskanosti sejmov in Elektronika ni nobena izje-
ma. Ne glede na to pa je bil letos obisk še posebno nizek, pa tudi število
razstavljalcev rekordno nizko. Če so vam po radiu ali drugih medijih
pravili drugače, vedite da so lagali.

Sicer ni naše da sodimo o teh stvareh, a zdi se, da je lakomnost Ljubljanskega sejma
d.d. (in sedaj Mesta Ljubljane) po dolgih letih izžemanja tako razstavljalcev kot obis-
kovalcev le naredila svoje in praktično ubila sejem.
Upamo, da bo delo gospoda Majcna, vodje sejma Sodobna Elektronika, spremenilo
stvari in resnično pozdravljamo njegove napore, ki so dejanjsko že letos obrodili vidne
spremembe. Tako je sejmišče letos bolje urejeno, porušitev nekaterih objektov mu daje
manj divji in neurejen videz. Tudi fotogalerija v nadstropju hale B ni slaba poteza, ki je
ustrezno zapolnila "luknjo", nastalo zaradi neudeležbe razstavljalcev. To pa je tudi
glavna hiba "Elektronike". To ni več splošni sejem, ki ga je vsekakor potrebno in vred-

no obiskati ampak se utaplja v povpre-
čnosti drugih prireditev. Bistvo sejma naj
bi bilo, da pokaže domačo ponudbo. Da
obiskovalcem ni treba razmišljati, ali bo-
do na sejmu našli podjetje, ki ga iščejo in
da razstavljalci lahko pričakujejo, da jih
bo morebitna stranka vsekakor na sejmu
obiskala. Če tega ni, je smiselnost sejma
vprašljiva.
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Bolj realne cene storitev in razstavnih
prostorov bi vsekakor pomenile velik
korak v to smer. En od lanskoletnih obisko-
valcev je omenil, da se sejma ni udeležil
tudi zato, ker je cena neopremljenega
kvadratnega metra podobna kot cena
opremljenega v Hannovru. Vse ostale pri-
merjave niso resne. Morda bi Ljubljanski
sejem moral razmisliti o večji fleksibilnosti,
da bi se lažje prilagajal željam razstav-
ljalcev. Pa mogoče kaka malenkost, kot je
denimo internet priklop bodisi za drobiž
ali že kar v ceni razstavnega prostora. Pa
še milijon drugih malenkosti bi se našlo. 

Recimo solidna raven gostinskih uslug in
hitra postrežba bi bila še kako dobrodoš-
la. Ob vseh tistih praznih halah se zdi
malo čudno, da niso uspeli rezervirati
denimo cele hale D za gostinske usluge,
ampak so razstavljalci jedli v šotoru med
halama A in A2. Da ne govorim o tem, da
sem drugi dan sejma čakal na postrežbo
več kot eno uro, kar je sicer zamera
gostincem, je pa seveda sejem tudi zanje
odgovoren.

Pa recimo cene postavitve razstavnih pro-
storov - vsaj tiste standardne z Octanorm
opremo. Ne vidim razloga, zakaj bi raz-
stavljalec moral plačati najem tistih nekaj
ubogih panelov za nekaj dni že skoraj
toliko kot da bi jih kupil... Tudi ni jasno,
zakaj tako visoka cena kvadratnega met-
ra razstavnega prostora, ko pa je kar
nekaj hal v bistvu neurejenih in neposred-
no z razstavnih prostorov lahko občuduje-
te cevi pod streho, klima naprave in v
bistvu celo streho. Če denimo nimate
nesreče in ne kaplja voda s strehe ravno
na vaš prostor ali celo drago opremo na
njem. Če si pogledate ceno kvadratnega
metra proizvodne hale, boste ugotovili,
da razstavljalci po nekaj sejmih praktično
plačajo toliko, kot če bi "svojo" površino
kar kupili.

Pa morda bi bilo lepo urediti tudi pokritost
z Wirelless omrežjem, tako kot v BTCju, v
Cankarjevem Domu in še kje. Sploh na
tem sejmu, ki "prehiteva razvoj". Vse to so
spremembe, ki bi jih udeleženci še kako
občutili in ki ne zahtevajo gore denarja, le
nekaj tehnične in podjetniške žilice.

Kljub temu je treba priznati, da je nekaj le
narejenega. Tako je letos prvič poskrblje-
no za parkiranje in lahko se pohvalim, da
letos prvič nisem plačal parkirne kazni
(kljub plačanim parkirnim prostorom) tako

kot praktično vsako preteklo leto in da je
sejem bolje urejen. Tudi restavracija v
Jurčku ni slaba poteza. Ponudba v
Vinoteki je presenetila tudi marsikaterega
tujca. Če se ne motim, je letos prvič v ceni
vstopnice za obiskovalce všteta tudi par-
kirnina. 

Jasno je, da je vse to lahko le prvi korak v
pravo smer in nikakor ne konec poti, ki jo
morajo domači sejmi še prehoditi, lepo pa
je videti ravno "Elektroniko" kot prvo zna-
nilko sprememb. Upam, da se bomo
lahko že čez nekaj let odpravili na sejem
s tako vnemo, kot smo to počeli mogoče
petnajst let nazaj in na sejmu tudi dejanj-
sko kaj tudi doživeli.

Največja novost, vsaj za nas in za naše
bralce, je nedvomno prva številka prve
slovenske barvne revije za elektroniko :o) 
Pričakovali smo nekakšen odziv, vendar je
dejanjski presegel naša pričakovanja.
Mnogo ljudi je zagrabilo svoj primerek,
pravzaprav kar znaten odstotek vseh obi-

skovalcev. Ljudje so nam čestitali, nas
spraševali, predlagali in se nasploh zani-
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mali za Elektroniko. Upam, da nam bo splošni interes publike sle-
dil tudi v naslednje številke "Elektronike".

Na samem sejmu je bilo bolj malo razstavljalcev, pa še ti se niso
zelo trudili pokazati bistvene novosti, prej bi lahko rekel, da so
bili prisotni zaradi kontinuitete - bili so pač na tem sejmu doslej in
letos niso mislili prekiniti. Kljub vsemu je bilo opaziti kar nekaj
tujih podjetij, verjetno bolj zaradi pričakovane pridružitve
Slovenije EU kot zaradi česa drugega.

Tako sem se spoznal z osebjem evropskega patentnega zavoda.
V bistvu ponujajo nekakšen iskalnik po svetovnih patentih. Del
uslug je brezplačen, del pa plačljiv. Po daljših razglabljanjih sem
dojel, da se nimajo ne za profitno ne za neprofitno organizacijo
- so nekaj vmes. Sicer so privatno podjetje, vendar imajo privo-
ljenje (mislim, da 27-tih) članic za koordinacijo registracije paten-
tov. Ker me je presunilo, je dejstvo, da nimajo NIČESAR SKUP-
NEGA z EU. "Evropski" v njihovem imenu je le zaradi nekaterih
evropskih članic. Imajo nekaj pisarn v Avstriji, Nemčiji. Povprašal
sem jih tudi o nekaj podrobnostih o zakonu v pripravi o patentih
programja. Presunilo me je njihovo popolno nepoznavanje in
nezanimanje za problematiko. Videti je, kot da jih zanima izključ-
no prodaja uslug svojega portala. Več podatkov o njih in storit-
vah dobite na http://www.european-patent-office.org

Podjetje BELMET, ki že dolga leta predstavlja na naših tleh
Tektronix, Hameg, Ersa itd., je letos med drugim pokazalo nov
Hameg-ov prenosni frekvenčni analizatorček za frekvence do
2.7 GHz, ki ga bomo dobili v igranje, pardon testiranje verjetno
v kratkem :o). Prikazali so tudi najnovejše Tekovo čudo za frek-
venčno analizo, predvsem namenjeno brezžični komunikaciji,
3G omrežjem itd., vendar dvomim, da bo izredno popularno.
Namenjeno je najzahtevnejšim profijem.

Tudi novi razstavljalec Universal Elektronik Import iz Nemčije je
prikazal zanimiv in meni doslej neznan proizvodni program pod-
jetja Instek, ki je sedaj v okrilju znanega Goodwilla. Predvsem se
zdi zanimiva nova serija digitalnih osciloskopov družine GDS-
8xx, katerih najcenejši model stane samo 1.200 EUR. Vsi mode-
li imajo dva kanala, ponujajo pa frekvence vzorčenja od 150 do
250 MHz in monokromatski oziroma barvni LCD zaslon. Čeprav
ne seže Tektronixovim in LeCroyevim tovrstnim izdelkom niti do
kolen, je verjetno zanimiv za šole in majhne delavnice predvsem

zaradi nizke cene. Samo upamo lahko, da bodo taki izdelki vpli-
vali na Tekovo politiko cen in povzročili znižanje cene sicer zani-
mivim barvnim modelom serije TDS-2xx...

Zanimivo je tudi dejstvo, da je moč osciloskop povezati na PC
preko USB, Centronics in RS-232C vmesnikov. Več informacij
lahko dobite pri podjetju "Universal Elektronik Import GmbH"
(tel: +43/1 54-51-588, email: sales@uei-vienna.com,
http://www.uei-vienna.com) 

Tudi podjetje TipTeh je prikazalo nekaj novosti iz svoje ponudbe.
Najbolj je izstopal ravno najmanjši čitalnik črtne kode, pa tudi
najnovejši Hirschmannovi Ethernet switchi v ohišju, ki ga lahko
montiramo tudi na letev. Omogočajo Ethernet povezave tako
skozi multi/single mode fiberoptično vlakno kot skozi prepleteno
parico. 

Prvič sem na našem sejmu videl tudi podjetje Hamamatsu
Photonics Italia, ki je predstavilo proizvodni program fotoelektrič-
nih komponent tega priznanega proizvajalca.
Toliko o novostih, če pa bo v naslednjih številkah prostor, bomo
predstavili še kakšno podjetje, ki je na sejmu predstavilo proiz-
vodne in/ali prodajne programe. A
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