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

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

SSIIMMAATTIICC  HHMMII,,  oorrooddjjaa  zzaa  nnaaddzzoorr  iinn  uupprraavvlljjaannjjee
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Spoštovani bralci,
leto je praktično naokrog in vsi se po malem
pripravljamo na bilanco letošnjega poslovanja,
še preden prideta dedek mraz in davkarija. ;o)
Tako kot vsako leto. No, skorajda. Letošnje leto
je le malo bolj posebne vrste. Je zadnje leto, ki ga
bomo dočakali v povsem samostojni državi, saj
bomo predvidoma od 1. maja 2004 del evrop-
ske unije. To bo seveda prineslo veliko dobrih in
veliko manj dobrih sprememb, zagotovo pa nič
več ne bo tako, kot je bilo doslej.

To se bo poznalo tudi pri sejmih in nasploh nastopih na trgu. Precej več
bo konkurence na domačem trgu, obenem pa tudi priložnosti na tujih
trgih. Zaznati je vse večje zanimanje tujih partnerjev za prisotnost na
našem trgu, pa tudi iskanje partnerjev v Sloveniji. 
Sejmi v Italiji, Nemčiji in nasploh zahodu so bili že sedaj nekaj običaj-
nega in samoumevnega, vse bolj pa se odpirajo sejmi v vzhodnih pri-
stopnicah EU, predvsem Češki in Slovaški. Očitno so se na to dobro pri-
pravili in vedo, da je železo potrebno kovati dokler je vroče, oziroma
pred vstopom v EU. Medtem, ko je naš sejem Sodbna elektronika kljub
geostrateški umeščenosti in 50-letni tradiciji iz leta v leto manjši, dobi-
vamo iz teh vzhodnih držav informacije o zanimivih in vse večjih
sejmih. Umeščajo se v srednje evropski prostor in očitno je, da je njihov
geopolitični položaj bistveno boljši od našega in da Slovenija lahko igra
le še na karto poznavanja Balkana, oziroma naših bivših republik. To
pa bo kmalu premalo, saj kapital ne potrebuje posrednikov, vsaj ne iz
Slovenije. Kar nekaj naših podjetnikov se je lotilo obdelave vzhodno
evropskih trgov in po informacijah o sejmih, ki so se jih udeležili, so cene
bistveno nižje ob dovolj dobri kakovosti ter enkratnem obisku in
poslovnih priložnostih.

Izgleda, da se bo potrebno pošteno potruditi, da ne bomo zamudili vseh
priložnosti, ki so nam jih omogočale povezave z južnimi republikami,
obenem pa bo treba obdelovati v vse hujši konkurenci še domače trge…
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dr. FFrraanncceelljj  TTrrddiičč, FFDDSS  RReesseeaarrcchh, Computer Vision Group, tel. 
01/589-75-81, e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 
Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in
direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju
in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi termovizije) v
industrijske procese. 
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

dr. SSaaššaa  SSookkoolliićć, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
MMeettrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi
- programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

mag. JJaanneezz  ŽŽmmuucc, univ. dipl. inž., teh. direktor, MMeettrroonniikk  dd..oo..oo..,
tel. 
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je spe-
cialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avto-
matizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

KKrriissttaann  CCoorrnn, PPSS,,  dd..oo..oo.., Logatec, tel: 01-750-85-10, e-mail: 
ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvor-
nikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing,  tehnični direktor SSIILLOONN  dd..oo..oo.., 
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo odprtih
sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.

TToommaažŽ  TTeekkaavveecc, univ. dipl. inž., SSiipprroonniikkaa  dd..oo..oo..
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistem-
skih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.

AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, ŠŠppiiccaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd..oo..oo..
> tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno
računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v pro-
izvodnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške opreme, IINNEEAA  dd..oo..oo.., 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.

Mag. DDaavviidd  ČČuukk, direktor poslovne enote vodenje procesov v
IINNEEAA  dd..oo..oo.., david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šarž-
nih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponede-
ljek od 11:00 do 12:00 na telefonu: 01/721-80-20, 041/694-742 ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

Dr. AAlleennkkaa  ŽŽnniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

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 - Sistemi za vgradnjo

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

TTaakkoo  kkoott  oossttaallii  pprrooiizzvvaajjaallccii,,  kkii  ssoo  vv  pprreetteekklloossttii  pprreeddssttaavvlljjaallii  ssiisstteemmee  nnaa  oossnnoovvii  SSttrroonngg--
AArrmm  pprroocceessoorrjjaa,,  jjee  ttuuddii  AAddvvaanntteecchh  iizzkkoorriissttiill  IInntteelloovvee  nnoovvee  nnaasslleeddnniikkee  ppoodd  iimmeennoomm
XXSSccaallee,,  kkii  ddeelluujjeejjoo  nnaa  ffrreekkvveennccaahh  ddoo  440000  MMHHzz  iinn  llaahhkkoo  oobb  uussttrreezznnii  pprrooggrraammsskkii  ppoodd--
ppoorrii  ddoosseeggaa  bbiissttvveennoo  vviiššjjee  hhiittrroossttii..

Mikroprocesorski sistem RISC 2.5" SBC s procesorjem
Intel®  PXA255, Windows® CE.NET/Linux

Tako njihov PCM-7220 vsebuje Intelov
PXA255, ki lahko deluje tako v Windows
CE kot v Linux okolju. PCM-7220 ponuja
razvijalcem gotovo rešitev, ki omogoča
hitro integracijo v končni izdelek. PCM-
7220 ponuja obilje vmesnikov, poleg
tega pa skozi vodilo AMI-120 (Arm Mo-

dule Interface) ponuja za Arm platforme

standardni način razširitve, funkcionalno
podoben PC/104 ali x86 rešitvam. 
Modul je namenjen različni uporabi:
• v prvi vrsti mobilnim aplikacijam, 

• distribuiranemu zajemu podatkov, 
• telemetriji in 
• varnostnim terminalom.

Seveda pa bodo uporabniki našli še mar-
sikatero drugo primerno področje. 

Modul med delo-
vanjem porabi sa-
mo 2W, v mirovan-
ju pa se poraba
spusti celo na 200
mW. Na voljo je
več boot opcij - ta-
ko zagon vdelane-
ga FLASH-a kot
tudi s CF kartice.
Uporabniku so na
voljo RS-232C, RS-
485, 10/100 Ether-
net, SMB, USB, I/O
za tipkovnico (po-
lje 8x8), zvočni iz-
hod in LCD vmes-
nik.

Serija PCM-7220

Slika 1 - PCM 7220 ponuja obilo proce-
sorske moči in kopico komunikacijskih vmes-
nikov

Tabela 1 - Tehnične specifikacije

Slika 2 - Serija PCM-7220 - bločni diagram A
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šni direktor in član upravnega odbora,
ustanovitelj podjetja IGE (leta 1986) in
vodja tehničnega oddelka za razvoj in
prilagajanje programske opreme in teh-
nične dokumentacije, odgovoren tudi za
vodenje največjih projektov v grupaciji
IGE+XAO, kot sta projekta za European
Aeronautic Defence and Space Company
(EADS) in Dassault Systemes) ter g. Jean-
Francois Rebout (direktor razvoja med-
narodnega poslovanja, z desetletnimi iz-
kušnjami v podjetju IGE+XAO, trenutno
odgovoren tudi za distribucijsko mrežo),
sta podrobno predstavila koncept imple-
mentacije najsodobnejših pristopov in
orodij pri razvoju in vzdrževanju pro-
gramskih rešitev ter vodenju velikih pro-
jektov v kombinaciji s povezovanjem z
ostalimi programskimi sistemi ter vklju-
čevanjem IGE+XAO rešitev in proizvo-
dov v celovite informacijske sisteme. 

Udeležencem srečanja se je tako ponudi-
la priložnost, da so lahko tudi osebno po-
djetju IB-PROCADD in IGE+XAO pred-
stavili svoje želje in zahteve pri uporabi
sodobnih orodij. Izvrstno je bila pred-
stavljena tudi konkretna rešitev težav
elektroenergetskega sistema s program-
sko opremo CADdy++ electrical v pove-
zavi z najnovejšimi digitalnimi tehnologi-
jami.

EXPRESS NOVICE - MEDNARODNO SREČANJE V LJUBLJANI

Informacije: ibPROCADD d.o.o., Ljubljana

KKoonneecc  pprreetteekklleeggaa  mmeesseeccaa  jjee  vv  LLjjuubblljjaannsskkeemm  hhootteelluu  SSlloonn  ppooddjjeettjjee  IIBB--PPRROOCCAADDDD  dd..oo..oo..  sskkuuppaajj  ss  ffrraannccoosskkiimm  ppooddjjeettjjeemm  IIGGEE++XXAAOO
pprriipprraavviilloo  eekksskklluuzziivvnnoo  mmeeddnnaarrooddnnoo  ssrreeččaannjjee,,  nnaa  kkaatteerreeggaa  ssoo  ppoovvaabbiillii  nnaajjvviiddnneejjššee  pprreeddssttaavvnniikkee  vveelliikkiihh  eelleekkttrroo  ppooddjjeettiijj  iizz
SSlloovveenniijjee,,  HHrrvvaašškkee  ,,  BBoossnnee  iinn  HHeerrcceeggoovviinnee,,  SSrrbbiijjee  iinn  ČČrrnnee  GGoorree  tteerr  MMaakkeeddoonniijjee..  TTeemmaa    ssrreeččaannjjaa  jjee  bbiillaa  ""EELLEEKKTTRROONNAAČČRRTTOOVVAA--
NNJJEE  VV  VVEELLIIKKIIHH  EELLEEKKTTRROOEENNEERRGGEETTSSKKIIHH  IINN  DDRRUUGGIIHH  PPRROOJJEEKKTTIIHH  VV  EEVVRROOPPSSKKEEMM  PPRROOSSTTOORRUU""..  

Najvidnejša pred-
stavnika podjetja
IGE+XAO, g. Char-
les Baudron (izvr-

A

v velikih elektroenergetskih in drugih projektih v evropskem prostoru

Elektronačrtovanje

Slika 1 - Povezovanje z
ostalimi programskimi
sistemi ter vključevanje
IGE+XAO rešitev in pro-
izvodov v celovite infor-
macijske sisteme

Slika 1 - g. Charles Baudron - vodenje velikih pro-
jektov
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Informacije: IB-PROCADD d.o.o.

Uporabniki programske opreme CADdy++ electrical so se razveselili prihoda nove različi-

ce programske opreme. Prinaša precej novosti, med njimi kar sedemkrat hitrejše delovanje

ter posodobljen zunanji izgled. Vključuje mnoge nove funkcije, ki so bile dodane na zahte-

ve uporabnikov. Pomembno vlogo pri novostih v vsakoletnih izidih novih različic je tudi

plod tesnega sodelovanja razvojne skupine podjetja IGE+XAO ter sodelavcev podjetja IB-

PROCADD d.o.o.. 

Prihod nove različice
CADdy++electrical v. 3.82

Tokrat je delovno okolje uporabniku še
bolj prijazno, kot v predhodnicah, saj ga
je možno poljubno prilagajati. Vsaki funk-
ciji je možno dodeliti kombinacijo tipk za
njen hiter priklic. V vsakem modulu (To-
kovne sheme, Stikalne omare, Instalacije,
Grafični seznami in Baze podatkov) je
možna izbira prikaza določenih orodnih
vrstic.
S pomočjo funkcije avtomatskega shra-
njevanja CADdy++ electrical shrani vsa-
ko sliko v željenem intervalu (5, 10, 15,
20 ali 30 minut). Vsaka stran se shrani tri-
krat, nato se najstareša kopija zbriše in
doda novo. Na ta način imate vedno na
voljo varnostno kopijo v primeru izpada
električne energije.
S kratkimi ukazi v ukazni vrstici je možno
vse strani projekta shraniti v DWG format
zapisa. DWG-datoteke ali mape bodo
poimenovane enako kot projekt in vse
shranjene v isto mapo, kot se nahaja pro-

jekt. Iz imena datotek je razvidno v kateri
sklop sodijo. 
Kot novost je dodana funkcija Poišči in
zamenjaj, ki nam omogoča podobno kot
ostali Microsoftovi izdelki, zamenjavo tek-
stov v celotnem projektu. Možna je tudi
zamenjava simbolov v celotnem projektu.
Uporabniki, ki veliko uporabljajo kopira-
nje celotnih strani projekta, se bodo raz-
veselili izboljšav na tem področju. Pri
kopiranju strani se sedaj zahteva poime-
novanje sponk in kablov, preštevilčenje
pa lahko tudi prekličemo. Pri kopiranju
projektne strani iz ene Funkcije/Lokacije v
drugo, dobijo vsi elementi enake oznake
kot ciljne strani. Kadar pri kopiranju strani
nastajajo elementi s podvojenimi imeni,
se med njimi ne ustvarijo nikakršne pove-
zave.

Elementom oziroma simbolom lahko
preko okna z lastnostmi spreminjamo nji-

hovo označbo.
Sprememba oz-
načbe začne de-
lovati takoj, ko
p r e š t e v i l č i m o

komponente preko funkcije preštevilčeva-
nje vseh komponent v bazah podatkov.

V upravitelju kablov, ki je prav tako
novost, lahko določimo tip kabelskih žil,
preseke in barvo (Slika1). Pri postavitvi
kabla lahko preko priročnega menija
določimo vsako žilo posebej. Na ta način
lahko nadzorujemo število uporabljenih
žil.

Preko ukazne vrstice lahko uporabljamo
bližnjice do posebnih funkcij, s katerimi si
vešči uporabniki lahko svoje delo olajša-
jo. Ena izmed mnogih je kopiranje cele
funkcije iz projekta v projekt (Slika2). 

V grafičnih seznamih so dodane nove
možnosti, kjer je možno definirati prikaz
izpisa. Sezname je možno razvrščati gle-
de na poljubna polja, možna je izbira šte-
vilke začetne strani, vrivanje nove strani,
če se spremeni vrednost poljubnega po-
lja. S pomočjo uporabe najrazličnejših fil-
trov lahko definiramo natančno število po-
datkov, ki jih želimo prikazati v popisih. 

V primeru, ko te možnosti v grafičnih sez-
namih niso več dovolj, je na voljo pro-
gram, ki je brezplačno vključen v
CADdy++ electrical z imenom List and
Label. Le ta nam ponuja dodatne možno-
sti izdelave popisov in nalepk ter izvoz v
najrazličnejše priljubljene formate, kot so
pdf, html, xml, xls, prn,...

Veliko novosti je v spončnih matrikah, kjer
lahko izbiramo med različnimi možnostmi
prikaza ciljev sponk. Kadar je sponka
vezana neposredno na potencial, je bil to
do sedaj tudi njen cilj. Kot novost je doda-
na funkcija, ki vsem takim sponkam spre-Slika 1 - Upravitelj kabelskih žil
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meni cilje iz potenciala na najbližje nari-
san element. 

To so le nekatere izmed vseh bistvenih
novosti, ki jih prinaša nova različica pro-
gramske opreme CADdy++ electrical
v3.82. Prejmejo jo vsi, ki imajo s podjet-
jem IB-PROCADD d.o.o. sklenjeno veljav-
no vzdrževanje ter vsi novi kupci. Poleg
zgoščenke s programsko opremo dobijo
uporabniki še novo kodo za zaščitni ključ,
ki omogoča delovanje nove različice.
Skokovit napredek v razvoju programske
opreme za načrtovanje v elektrotehniki
CADdy++ electrical je povzročil pravo
evforijo na tržišču nekdanje Jugoslavije,
saj imajo vsi, ki se ukvarjajo z elektro
načrtovanjem, možnost nakupa opreme,
ki jo odlikujejo ergonomija, moč in ugod-
ne cene. Na vidiku je že prihod nove raz-
ličice, ki je napovedana za jesen prihod-
nje leto. Glede na izrazite preskoke v raz-

voju in vse večje zah-
teve uporabnikov lah-
ko pričakujemo števil-
ne novosti, zlasti na
področju baz proizvo-
dov, interneta ter funk-
cij za še hitrejše načr-
tovanje.
Pomemben napredek
dosega tudi podjetje
IB-PROCADD d.o.o.,
ki zastopa rešitve fran-
coskega giganta IGE
+XAO, predvsem na
področju tehnične po-
dpore, razvoju ter pri-
lagajanju programske
opreme CADdy++
electrical za zahtevno

tržišče Slovenije in držav nekdanje Jugo-
slavije. 

Novost, ki bo razveselila nove kupce in
vse, ki bodo podaljšali ali na novo skleni-
li pogodbo za vzdrževanje programske
opreme CADdy++electrical, je prenovlje-
na tehnična podpora, ki bo po novem
letu delovala ne le prek elektronske pošte
in telefona, temveč tudi preko audio vizu-
alnih povezav prek interneta. 

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
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Slika 2 - Upravitelj kopiranja funkcij med projekti

Demo različico programske
opreme CADdy++ electrical in
ostale informacije najdete na
internetni strani www.ib-pro-

cadd.si.

NOVOSTI:
· 7x hitrejše delovanje
· posodobljen zunanji izgled
· prilagajanje delovnega okolja
· avtomatsko shranjevanje
· DWG format zapisa
· Funkcija 'Poišči in zamenjaj'
· upravitelj kablov
· kopiranje cele funkcije iz projek-

ta v projekt
· brezplačni  dodaten program

List and Label
· izpis v formate pdf, html, xml,

xls, prn,...
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Najmanjši predstavnik družine Satelline
1870 predstavlja cenovno ugodno rešitev
brezžične povezave krajšega dosega  na
razdaljah do 5 kilometrov, oziroma  zno-
traj industrijskih kompleksov, kjer izvedba
žične povezave med napravami ni mogo-
ča.  Modem deluje v prostem frekvenčnem
področju 868 ... 870 MHz, izbiramo pa
lahko med 74 prednastavljenimi kanali.
Maksimalna oddajna moč znaša 100
mW, radijski prenos podatkov pa poteka s
hitrostjo 9600 bps. 

V primeru potrebe po podaljšanju dosega
omrežja lahko modem uporabimo kot re-
petitor, z uporabo vgrajene funkcije adap-
tivne frekvenčne korekcije sprejemnika
(AFC) pa še povečamo robustnost poveza-
ve. Modem ima vgrajen programski vmes-

nik, ki s pomočjo terminalskega programa
PC računalnika omogoča enostavno nas-
tavljanje vseh parametrov delovanja mo-
dema preko menujev.

Radijski modem Satelline 1870 v povezavi
s konverterjem I-LINK 100 omogoča eno-
staven brezžičen prenos do 4 digitalnih in
dveh analo-
gnih signa-
lov priključe-
nih na kon-
verter. Proiz-
vajalec Sat-
el je pripra-
vil komple-
te, ki vsebu-
jejo vse po-
trebne kom-
p o n e n t e
(modemi z
antenami, vmesniki, kabli in napajalniki, pr-
ogramska oprema) za postavitev takšnega
sistema. 

Na voljo sta cenovno zelo ugodna kom-
pleta "M2M Point-to-Point" in "M2M Point-
to-Multipoint". Slednji poleg prenosa sig-
nalov omogoča tudi njihovo vizualizacijo
in nadzor  preko PC računalnika.

Satelline -  1870
Informacije: Metronik d.o.o.

Podjetje Satel Oy iz Finske je vodilni evropski proizvajalec radijskih

modemov za prenos podatkov. Družina modemov Satelline obsega pa-

leto robustnih radijskih modemov in telemetrijske opreme, primerne za

različna okolja in zahteve uporabnikov. 

radijski modem za prenos podatkov

A



Zahteve po enostavnih regulatorjih se po-
javljajo na primer pri množici najrazlič-
nejših strojev, predvsem tistih za izdelavo
plastičnih izdelkov. Najnovejša ponudba
je torej namenjena proizvajalcem strojev,
ki iščejo preprosto, zanesljivo in cenovno
ugodno rešitev. Najbolj primerna upora-
ba je v različnih toplotnih komorah, sušil-

nicah, industrijskih pečeh, strojih za briz-
ganje plastike, laminatnih prešah, valil-
nicah, strojih za termično zavijanje v foli-
jo, hladilnicah. 

Nova serija obsega tri nove modele regu-
latorjev z oznakami 0116, 0216 in 0316.
Čelna stran regulatorjev je velika 48 x 48
mm in je zaščitena po standardu IP65.
Imajo vgrajen eno oziroma dve vrstični
prikazovalnik z dobro vidnimi trimestni-
mi številkami za prikaz dejanske in nas-
tavljene vrednosti. Natančnost meritve je
0.3%. Z dodatnimi svetlečimi diodami
sporočajo najbolj pomembna stanja kr-

milnika ali procesa. Regulatorje upravlja-
mo s pomočjo štirih funkcijskih tipk, ki
nam omogočajo sprehajanje po hierar-
hično organiziranih menijih. Na zadnji
strani imajo vrsto vijačnih sponk, na ka-
tere priključimo vhodne in izhodne sig-
nale procesa. Uporabljamo lahko širok
nabor temperaturnih tipal, tako uporov-

nih kot termočlenov. Poleg tega imajo la-
hko 2 dodatna signalna vhoda in 3 izho-
de, ki jim poljubno določimo njihov na-
men. Napajanje je lahko z 21-28V (AC ali
DC) oziroma z 100-240VAC. 
S programskega stališča krmilniki v svo-
jem razredu ponujajo največ. Povezova-
nja v industrijsko mrežo sicer ne moremo
pričakovati, imajo pa priključek za PC,
preko katerega s programskim orodjem
ITOOLS na uporabniku prijazen način
nastavljamo in nadziramo delovanje re-
gulatorja. Program nam lahko prihrani
veliko časa pri kloniranju programov za
regulatorje, ki jih serijsko vgrajujemo v
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Britanska firma EUROTHERM je znana kot proizvajalka izredno kako-

vostnih in natančnih regulatorjev temperature oziroma drugih proces-

nih veličin. Vrhunec predstavljajo regulatorji iz družin 2600 in 2700. To

so visoko specializirani regulatorji narejeni po izkušnjah pridobljenih

v pol stoletja. Zaradi vedno večjega povpraševanja po enostavnih in

cenejših regulatorjih, so se odločili, da bodo vstopili tudi na ta del trga. 

Regulatorji temperature
za nezahtevne procese

Informacije: Dare Žagar, RAGA d.o.o.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Regulatorji temperature





stroje. Nastavitve lahko tudi arhiviramo,
kar je nujno za uspešno vzdrževanje stro-
jev. Med najpomembnejšimi funkcijami
je tudi možnost samodejne nastavitve op-

timalnih parametrov regulacijske zanke
(PID 'self tuning'). Poleg osnovne funkci-
je PID ali ON-OFF regulacije imajo regu-
latorji še vrsto programskih funkcij, kot

na primer: časovne števce, nadzor preki-
nitve povezave s temperaturnim senzor-
jem, nadzor alarmov za prekoračitev
mejnih vrednosti, postopno vključevanje

grelca ob zagonu sistema
itd. Pomembno je, da so ti
regulatorji cenovno izred-
no ugodni, saj so cene os-
novnih tipov brez davka
začnejo pri 35.000 za 0116,
39.500 za 0216 in 47.000
SIT za 0316. Ponudbe se bo-
do prav gotovo razveselili
vsi, ki so doslej kupovali ne-
kvalitetne regulatorje manj
znanih proizvajalcev.
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Hermes Softlab in HYPOnet
Informacije: Gregor Knafelc, Hermes Softlab

Ljubljana, 1. december 2003 - HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zagreb (www.hypo-alpe-adria.hr), je v okviru svoje

rešitve elektronskega bančništva za pravne osebe HYPOnet uvedla nov sistem plačil v domačem plačilnem

prometu, ki ga je zagotovil HERMES SoftLab. (www.hermes-softlab.com).

Hypo Alpe-Adria-Bank Zagreb uvedla elektronsko poslovanje za pravne osebe v domačem plačilnem promet

HYPOnet se je za HYPO ALPE-ADRIA-
BANK Zagreb izkazal za uspešno stori-
tev. Prehod informacijske podpore za
domači plačilni promet od ZAP na banko
je zahteval razširitev HYPOneta. Nova,
nadgrajena rešitev, ki so jo razvili pri HER-
MES SoftLabu, zagotavlja uporabnikom
HYPOneta popoln pregled nad njihovim
kunskim računom, vsemi plačili ter jim
ponuja možnost, da natisnejo izpis stanja
na računu. Prav tako je enostavno upo-
rabljati druge storitve, kot so izpis stanja
na kunskem računu v formatu FINA, plači-
la vseh računov v domačem plačilnem
prometu, plačila po posameznih ali skup-
nih nalogih v formatu FINA, večkratno
podpisovanje plačilnih nalogov in eno-
stavno posredovanje avtorizacij za kun-
ska plačila.
"Hypo Alpe-Adria-Bank je postala ena
izmed prvih bank na Hrvaškem, ki je uve-
dla sistem elektronskega bančništva ter
tako omogočila podjetjem, da poslujejo z
banko preko Interneta. To je rezultat pri-
zadevanj banke, da ponudi enostavne,
ekonomične in visoko kakovostne ter
moderne načine upravljanja z računi.
Rešitev za e-bančništvo HERMES SoftLab
nam omogoča, da se kar najbolje odzove-
mo na zahteve trga po varnem poslovanju

in nižjih stroških, omogoča pa nam tudi,
da povečujemo kakovost odnosov z naši-
mi komitenti," je povedal Relja Marković,
iz enote za podporo organizacijskemu
razvoju pri HYPO ALPE-ADRIA-BANK iz
Zagreba.
"Moderno bančništvo gre vse bolj v smer
uporabe Interneta. Glede na te najnovej-
še trende smo zadovoljni z izbiro HER-
MES SoftLaba kot našega dobavitelja, ki
nam bo pomagal ostati  v samem vrhu
bančnih tehnologij in ohraniti vodilni pol-
ožaj na področju kakovosti storitev," je
povedal Alberto Skendrović, izvršilni di-
rektor organizacije in informatike pri HY-
PO ALPE-ADRIA-BANK iz Zagreba.

Olivier Carron de la Carriere, glavni izvrš-
ni direktor in predsednik uprave HERMES
SoftLab: "Rešitev e-bančništvo HERMES
SoftLab sestavlja celotna ponudba stori-
tev in modulov, ki omogočajo hitro name-
stitev aplikacije, narejene po meri banke.
Veseli nas, da lahko nadgradimo naše
sodelovanje s HYPO ALPE-ADRIA-BANK
Zagreb in dodamo novo tržno pot za
poslovanje pravnih oseb v domačem pla-
čilnem prometu k že postavljenemu siste-
mu, s čimer jim bomo pomagali razširiti
njihovo ponudbo storitev." 

HERMES SoftLabove rešitve elektronske-
ga bančništva je izbralo že 17 bank.

A

A

Priključne sponke - Model 0116 Priključne sponke - Modeli 0216 in 0316

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Regulatorji temperature



Tokratna, že 13. prire-
ditev INFOS se je do-
gajala od torka 21.
do petka 24. oktobra
in je torej za en dan
krajša od lanskoletne.
Tega so se predvsem
razveselili razstavljal-

ci, saj so dobili delovni dan za priprave in manj izgubljenih delo-
vnih dni za razstavo. Približno 100 razstavljavcev je v okviru
samostojnih razstavnih prostorov in razstavnih parkov predstavi-
lo najnovejše storitve, rešitve in tehnologije za uspešnejše gospo-
darjenje, učinkovitejše delovanje in bolj kakovostno življenje. 

Za čim boljše razširjanje znanja in idej med čim več uporabni-
kov in zato, da bi predstavili nove spodbude in tehnološke dose-
žke, so bili obiskovalcem vsi izobraževalni dogodki dostopni

brez plačila kotizacije, potreb-
na je bila le vstopnica. Po ura-
dnih podatkih INFOSa je pri-
reditev v štirih dneh obiskalo
približno 11.000 obiskovalc-
ev. Organizatorji prireditve so
letos preko interneta uvedli
nov sistem prijavljanja in pre-
jeli 2.321 predhodnih prijav
na seminarje. Na sami priredi-
tvi je bilo na novo registriranih
še 3.857 obiskovalcev. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je
vsem študentom, dijakom in učiteljem omogočilo prost vstop.

Bogat program, ki je obsegal 153 zanimivih predavanj, 33 de-
lavnic in 39 promocijskih predstavitev blagovnih znamk, je po-
magal vsem udeležencem, da se čimbolj prijazno in uspešno
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SEJEMSKE DEJAVNOSTI - INFOS

INFOS - osrednji dogodek
informatike v Sloveniji

Avtor: Dragan Selan

Jesen, oktober 2003, Ljubljana. Prav nič lepi jesenski dnevi so prinesli že tradicionalno jesensko

prireditev informatikov - INFOS. Ker smo že v prejšnjih letih zaznali usmeritev v področje industrijske

avtomatizacije, torej informacijskih storitev v industriji, smo se ponovno odločili za udeležbo in ogled

prireditve. Moram priznati, da me je presenetilo ime prireditve, ki se je še lani imenovala InterINFOS,

vendar dejstvo, da je bilo letos manj razstavljavcev s področja industrijskih informacijskih tehnologij,

pove vse. Pa to ne pomeni, da ni bilo kaj videti, le INFOS se je nekako bolj vrnil v stare tirnice in je s

svojimi vzporednimi sejemskimi dejavnostmi nudil vsakemu nekaj.
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Slika 1 - Vhod na INFOS s plošča-
di Trga republike 



vključijo v informacijsko družbo. Sodelovalo je 30 moderatorjev,
predvsem strokovnjakov z različnih področij in 255 predavate-
ljev znotraj seminarjev, delavnic in promocijskih predstavitev.
Prireditev je bila še dodatno obogatena z osrednjim dogodkom,
enodnevno poslovno konferenco INFOS z naslovom Strategija
sodelovanja v IKT ob vstopu v Evropsko unijo, kjer so ugledni
strokovnjaki poskušali na številna vprašanja s področja uporab-
ne informatike, celovito prikazati njeno vlogo v gospodarskem
razvoju Slovenije ter pojasniti, zakaj so nekatera podjetja pri nas
tako uspešna. V uvodnem delu je sodeloval minister za informa-
cijsko družbo, dr. Pavel Gantar. Poslovna konferenca se je zaklju-
čila s forumom. 

OTVORITEV PRIREDITVE
Otvoritve prireditve se je udeležila množica politikov in drugih
povabljenih gostov. Otvoritveni govor predsednika vlade, gospo-
da Antona Ropa je predsta-
vil nekaj osnovnih pogledov
vlade republike Slovenije na in-
formacijske tehnologije in infor-
macijsko družbo. Po besedah
g. Ropa je Infos že leta ogleda-
lo razvoja informacijske druž-
be v Sloveniji in merilo napred-
ka, pa tudi problemov s kateri-
mi se srečujemo na tem zelo
pomembnem področju razvo-
ja. Izpostavil je nekaj bolj konkretnih ukrepov in prizadevanj, ki
lahko Slovenijo popeljejo med bolj razvite članice Evropske unije
pri razvoju in uporabi informacijskih tehnologij in storitev. Razvoj
informacijske družbe kot eden od temeljev sodobne, uspešne na
znanju temelječe družbe je in mora biti ena od pomembnejših
prioritet vlade. 

AKTIVNOSTI IN OBETI ZA PRIHODNOST
Storjenih je bilo že kar nekaj pomembnih korakov, ki so že pre-
obrazili naše življenje, čeprav se tega morda ne zavedamo
dovolj. Konkurenčnost je zagotovljena na trgu internetne ponud-
be in mobilne telefonije, čeprav ne ob vsesplošnem zadovoljstvu
vseh akterjev na tem trgu, tudi na področju fiksne telefonije si
lahko obetamo nastop novih ponudnikov. Še letos naj bi bili usta-

novljeni dve novi podjetji, ki bosta tržili informacijsko infrastruktu-
ro elektrogospodarstva ter železnic in cest in ponujali nove storit-
ve. Nadaljnje izvajanje liberalizacije pa bo predvsem odvisno
od krepitve vloge regulatorja telekomunikacijskega trga in nove
zakonodaje na tem področju.
Na področju dostopnosti do storitev informacijske družbe je bilo
verjetno storjen največji korak naprej. V letu 2000 je bilo komaj
nekaj več kot 20% gospodinjstev povezanih v internet, zadnji
razpoložljivi podatki pa kažejo da znaša penetracija interneta v
gospodinjstvih že 38% in več. Slovenija se uvršča na 9. mesto
skupaj z Nemčijo in Finsko, pred Španijo, Grčijo, Belgijo, Italijo,
Luksemburgom, po zagotavljanju dostopa do elektronskih stori-
tev za državljane.
Na področju elektronskega poslovanja vlade oziroma širše
javne uprave tako rekoč že v celoti poteka na elektronski način.
Na spletiščih državnih in javnih ustanov lahko najdemo številne
informacije, podatke in obrazce, ki olajšajo poslovanje prebival-
stva z državnimi organi. V kratkem bo zaradi izvajanja zakona
o dostopu do informacij javnega značaja teh podatkov še več,
pa tudi bolje bodo organizirani. V kratkem pričakujemo
pomembne premike, predvsem na področju elektronskega davč-
nega poslovanja (e-dohodnina in e-DDV), potekajo pa tudi pro-
jekti, ki bodo omogočili varno elektronsko poslovanje med javno
upravo in podjetji.
Na področju vlaganja v ljudi in znanje se zmanjšuje razkorak v
številu računalnikov na učenca v osnovnih in srednjih šolah, hkra-
ti pa se vodi akcija pospešenega uvajanja širokopasovnih pove-
zav v šole in javne zavode na sploh. 
Čeprav je bilo veliko storjenega, pa z doseženim vlada še ne
more biti zadovoljna. Zaradi njene tehnološke in razvojne pro-
pulzivnosti je "informacijska družba" neke vrste premikajoči se
cilj. Ko določene cilje dosežemo, se nam postavijo vedno novi še
bolj zahtevni. 

DOGODKI

MULTIMEDIJSKE STORITVE ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE 
Poleg razstavljalcev, ki so bili na voljo ves čas prireditve, pa se
je marsikaj dogajalo tudi v dvoranah poleg razstavišča. Vrstila
so se predavanja, seminarji, predstavitve, posvetovanja in forumi
ter novinarske konference. Med odmevnejšimi so se mi zdela
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Slika 2 - Predsednik vlade, g. An-
ton Rop, med otvoritvenim govorom 



predavanja Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Ljubljana v
sodelovanju s podjetjema Mobitel in Iskratel z naslovom Multimedija v domu.
Multimedija ali večpredstavnost pomeni integracijo časovno neodvisnih in časovno
odvisnih elementov, torej besedila, grafike, zvoka, videa in animacij. Sodobni trendi
kažejo, da večpredstavnost ni več zgolj zabava, ampak prihaja tudi na področje izob-
raževanja in poslovanja. Poleg elementov večpredstavnosti so predstavili vidike kom-
presije, načine prenosa, zaščito (Digital Rights Management – DRM), novo terminalsko
opremo in storitve. Slednje so tudi najpomembnejše, saj smo tekom razvoja sodobnih
tehnologij priča konvergenci storitev, vsebin in aplikacij. Najznačilnejše so IP telefoni-
ja, videokonference, e-izobraževanje, nadzorni in varnostni sistemi, avdio in video na
zahtevo in še mnogo več. Več govora je bilo tudi o konkretnih projektih, kot so multime-
dijski portal Planet, sistem za upravljanje multimedijskih vsebin in SiTV. 
Novosti, ki smo si jih ogledali, so dokaz, da vstopamo v svet zvoka in slike, kjer ne
bomo zgolj opazovalci ampak upravljalci, ponudniki in ustvarjalci. 

PREDSTAVITEV TEHNOLOŠKE MREŽE – TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološke mreže predstavljajo novo vrsto organizacije, ki bo gojila povezave med
podjetji in institucijami z namenom združevanja raziskav in razvoja med raziskovalci in
industrijo. Organizatorji so izrazili zado-
voljstvo, da INFOS ni zgolj računalniški
sejem ampak je mreža, mesto kontaktov in
novih poslovnih ter razvojnih priložnosti.
Predavatelj dr. Zoran Marinšek, direktor
podjetja INEA d.o.o., nosilnega podjetja
Tehnološke mreže, je v svojem predavanju
zaobjel celovit prikaz trenutnega stanja,
načrtov za prihodnost in cilje, ki so si jih v
Tehnološki mreži zastavili.

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja
procesov je nastala kot rezultat spoznan-
ja, da je potrebno  izbrati nekaj tehnolo-
ških področij (zaenkrat so to štiri), kjer ima
Slovenija komparativne prednosti, ki bi jih
lahko izkoristila za nadaljnjo gospodarsko
rast. Ustanovitev mreže in izdelavo nacio-
nalne strategije na tem področju je podpr-
lo Ministrstvo za gospodarstvo.
Tehnologija vodenja (avtomatizacija in
informatizacija) procesov je infrastrukturna
tehnologija, ki nastopa na različnih podro-
čjih človekovega delovanja in jo v taki ali
drugačni obliki najdemo v vseh nekoliko
kompleksnejših proizvodih, napravah, stro-
jih, proizvodnih procesih, itd. Učinki upora-
be te tehnologije so zato izjemno veliki,
tovrstne investicije pa visoko rentabilne.

Tehnološka mreža je skupek podjetij in
institucij - nosilcev znanja, ki oblikujejo in
zasledujejo skupen cilj, to je vzpostaviti
konkurenčno prisotnost na evropskem pa
tudi širšem trgu za daljše časovno obdo-
bje. Osnovno vodilo delovanja mreže je
zagotoviti potrebno podporo pri izgradnji
inovativnega okolja na področju tehnolo-
gije vodenja, kar bo izhodišče za razvoj
tistih znanj in tehnologij, ki bodo na glo-
balnem trgu imele konkurenčne prednosti.
Strateški cilj je tako predvsem izboljšanje

AVTOMATIKA16 41/2003

SEJEMSKE DEJAVNOSTI - INFOS



stopnje tehnološke
razvitosti uporabni-
kov tehnologije vode-
nja procesov ter dvig
konkurenčnega nivo-
ja izvajalcev na po-
sameznih izbranih se-
gmentih. Temu cilju
so podrejene strateš-
ke usmeritve, ki se na-
našajo na pospešeno
uvajanje in razširjan-
je novih tehnologij
med uporabnike, raz-
voj novih proizvodov,

storitev in tehnologij za izvajalce ter vzpostavljanje in podpira-
nje inovativnega okolja. Z uspešno realizacijo projektov v okviru
navedenih razvojnih smernic bo Sloveniji zagotovljena boljša
konkurenčnost in temu primerna prisotnost na evropskem in sve-
tovnem trgu.

UVAJANJE PROIZVODNO INFORMACIJSKEGA SISTE-
MA V PODJETJIH

22. oktobra, v okviru seminarja
Proizvodna informatika, so pred-
stavniki različnih podjetij (dr.
Saša Sokolič iz podjetja Metro-
nik, dr. Alenka Žnidaršič, INEA,
Zvone Klopčič iz ORIA Compu-
ters in iz podjetja SYNATEC Ja-
nez Tomažin in Stojan Kokošar)
ugotovili, da je povečevanje
proizvodne učinkovitosti dober
razlog za uvajanje IT infrastruk-
ture za proizvodnjo. Od tega
pa je v veliki meri odvisen tudi
poslovni uspeh podjetja. Proiz-
vodna podjetja v Sloveniji se

vedno bolj zaveda-
jo potrebe po vla-
ganjih v informacij-
sko podporo za up-
ravljanje proizvod-
nih procesov. Le na
tak način lahko še
dodatno povečajo
svojo učinkovitost v
evropskem prostoru. 
Ugotavljajo tudi, da
je: (1) v sedanjem
času vse bolj aktual-
no uvajanje infor-
macijske podpore
za upravljanje pro-
izvodnih procesov
oz. sledljivosti; (2)
informacijska pod-
pora za mikroplani-
ranje zanimiva pre-
dvsem za podjetja,
ki že imajo poslovni
in tudi proizvodni
informacijski sistem;
(3) informacijska
podpora za ugotav-
ljanje proizvodne
učinkovitosti in zajem vseh kazalnikov uspešnosti pomaga k bolj-
šim odločitvam managementa in (4) pred uporabo IT sistemov v
proizvodnjo potrebna reorganizacija in optimizacija proizvod-
nih procesov. Po drugi strani pa prav IT podpora vpliva na dru-
gačen, bolj organiziran način dela. 
Na predstavitvi rešitev v proizvodni informatiki je dr. Saša Soko-
lič spregovoril o modularnem proizvodnem sistemu za prehram-
beno industrijo – MePIS. Maks Tuta iz podjetja Synatec je pred-
stavil aplikativne gradnike in uporabo kazalca “Skupne učinkovi-
tosti”, Aleš Habič iz Špice, pa uporabo črtne kode na vzglavni-

AVTOMATIKA 1741/2003

SEJEMSKE DEJAVNOSTI - INFOS

Fo
to

 a
rh

iv
 In

fo
s

Fo
to

 a
rh

iv
 In

fo
s

Slike 3 - Na zgornjih slikah so predstavljeni
člani tehnološke mreže ”Tehnologija vodenja
procesov” 

Slika 4 - Podjetje INEA, nosilno podjetje Tehno-
loške mreže

Slika 5 - Podjetje Synatec - ”za učinkovito uved-
bo IT v proizvodnjo je potrebna reorganizacija
in optimizacija proizvodnih procesov”
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Natančne in ažurne in-
formacije o lokaciji vo-
zil so med najpomemb-
nejšimi pogoji za učin-
kovitost sodobnih logističnih sistemov. V sistemu Talk-
Track so združene z nadzorom nad vozili in zmoglji-
vo komunikacijo z vozniki, kar omogoča učinkovito in
kakovostno izvajanje poslovnih operacij.
Sistem TalkTrack je na voljo kot storitev, pri kateri izbe-
rete naročniški paket, vozila pa vam brezplačno opre-
mijo s potrebno opremo. Naročniški paketi so priprav-
ljeni tako, da pokrivajo širok razpon želja in potreb,
hkrati pa omogočajo izbiro tistih funkcij, ki jih potrebu-
jete. Paketi so razporejeni od osnovnega, ki je name-
njen predvsem uporabnikom, ki želijo enostaven nad-
zor nad vozilom, do najzmogljivejšega, ki vključuje
vse funkcije sistema TalkTrack. Osnova vseh naročni-
ških paketov je sledenje vozil in spremljanje njihovega
položaja na digitalnih zemljevidih. Naprednejši pake-
ti na podlagi položaja in drugih informacij o vozilu
omogočajo dostop do zahtevnejših funkcij, kot je na
primer podrobna analiza vožnje, ter predstavljajo ce-
lovito rešitev za vodenje voznega parka.

Naročniški paketi
Naročniški paketi se ločijo po izboru funkcij. Upo-
rabnik se lahko kadarkoli odloči za dokup dodatnih
funkcij ali za prestop v zmogljivejši naročniški paket.
Pri nekaterih funkcijah je potrebna vgradnja dodatne
opreme v vozilo.

Naročniški paketi se poleg funkcionalnosti ločijo tudi
po opremi, ki je vgrajena v vozila. V vozilo je lahko
skrito vgrajena samo mobilna enota TalkTrack, dodan
pa je lahko tudi uporabniški terminal in senzorji, ki
spremljajo stanje vozila in tovora (hitrost, obrati motor-
ja, temperatura v hlajenem delu vozila). Vsak naročni-
ški paket je na voljo v dveh različicah - z ali brez upo-
rabniškega terminala. 

Funkcije sistema TalkTrack
Pozicioniranje
Osnovna funkcija storitve TalkTrack je prikazovanje
položaja vozila na digitalnih zemljevidih. Informacije
o položaju vozila se osvežujejo na vnaprej določen
interval, tipično na manj kot pol ure, če je vozilo v tuji-
ni pa trikrat na dan. Za natančen položaj vozila pred
iztekom privzetega intervala, se lahko zahteva trenut-
no položaj vozila.

Sledenje
Sledenje je neprekinjeno spremljanje položaja vozila.
Vozilo se spremlja določen čas, potem pa se avtoma-
tično prekine, razen, če se ga ne podaljša. Možno je
slediti več vozil hkrati.

Pregled poti
Funkcija omogoča pregled poti, ki so jih opravila vozi-
la. Pri vsaki zaključeni poti so na voljo osnovni poda-
tki - kraj in čas začetka vožnje, kraj in čas konca vož-
nje, dolžina poti, povprečna hitrost vozila, obrati mo-
torja in ocena vožnje. Vsi ti podatki so prikazani sku-
paj z natančno izrisano potjo na zemljevidu.

Analiza poti
Za uporabnike, ki jih zanima več kot samo pot vozila,
je na voljo analiza poti. Ta funkcija ocenjuje prevože-
ne poti s poudarkom na postankih. Na voljo so (za
vsako pot in za del poti med posameznimi postanki)
podatki o prevoženi poti (prevoženi kilometri, največ-
ja in povprečna hitrost, največji in povprečni obrati
motorja), število prekoračenih pospeškov oziroma po-
jemkov in cenilka poti.

Podrobna analiza vožnje
Pri podrobni analizi so poti, poleg postankov, razde-
ljene tudi na odseke, ki so odvisni od konfiguracije
terena. Za vsakega od številnih odsekov so na voljo
izmerjeni in izračunani podatki o dolžini poti, največ-
ji in povprečni hitrosti, največjih in povprečnih obratih
motorja, številu prekoračenih pospeškov oziroma po-
jemkov, histogram hitrosti in histogram obratov motor-
ja ter cenilka odseka. Na podlagi teh podatkov vod-
ja voznega parka natančno in enostavno ugotovi kva-
liteto vožnje.

Vodenje stroškov
V sklopu celovitega vodenja voznega parka se v nad-
zornem centru TalkTrack vodijo stroški. Vpisujejo se
lahko stroški goriva, cestnin, vinjet, servisov, kazni, za-
varovanj, registracij, nakupa vozila, itd. Stroške je mo-
žno spremljati tudi za vozila in stroje, ki niso opremlje-
ni z mobilnimi enotami TalkTrack. Pregled stroškov je
možen po posameznih vozilih, voznikih in časovnih
obdobjih.

Opozorila
Pri vodenju voznega parka je vsaka pomoč dobro-
došla. Center dovolj zgodaj avtomatično opozori na
iztek prometnih in vozniški dovoljenj, redne servisne
posege in podobno. Za pomembne malenkosti tako
ne bo več potrebno skrbeti, saj center z opozorili po-
skrbi, da se lahko vse pravočasno uredi in se s tem
izogne nepotrebnim stroškom.

Alarmi
Naprava TalkTrack skrbi tudi za večjo varnost vozni-
kov in vozil. Mobilna enota omogoča alarmiranje
centra ob nedovoljenem premiku parkiranega vozila,
oziroma ob nepredvidenem odmiku vozila od začrta-
ne poti. 
V primeru nevarnosti lahko voznik sproži alarm s priti-
skom na tipko SOS, ki je na uporabniškem terminalu
ali pa je vgrajena na posebno mesto v vozilu. Po pre-
jetju alarma se operater v centru odloči za nadaljnje
ukrepanje - obvesti policijo ali prekine delovanje mo-
torja v vozilu (če je v vozilo vgrajena blokada motor-
ja). O alarmu je operater obveščen tudi s kratkim spo-
ročilom na mobilni telefon.

Telefoniranje (potreben uporabniški terminal)
Vozniki lahko uporabljajo TalkTrack za telefoniranje,
če je njihovo vozilo opremljeno z uporabniškim termi-
nalom TalkTrack. Uporabniški terminal je enostaven
za uporabo in deluje kot vsi sodobni mobilni telefoni.
Komplet za prostoročno telefoniranje je sestavni del
uporabniškega terminala, zato je telefoniranje med
vožnjo varno.
Klici se plačujejo po ceniku mobilnega operaterja.

Sporočanje (potreben uporabniški terminal)
Poleg telefoniranja je pošiljanje sporočil pomemben
del komunikacije med vozniki in centrom. Tudi pri tej
funkciji je v vozilu potreben uporabniški terminal.
Nadzorni center omogoča pošiljanje sporočil vozilu
oziroma vozniku, skupini vozil oziroma voznikov in
celotni floti, pošiljanje sporočil na voznikov osebni te-
lefon, pregled poslanih sporočil in povratnih informa-
cij o prejetju poročil ter celotno zgodovino pošiljanja
in sprejemanja sporočil. Sporočanje je funkcija, ki je
del vseh paketov, v katere je vključen uporabniški ter-
minal. 
Sporočila se plačujejo po ceniku sistema TalkTrack, v
omrežju domačega mobilnega operaterja pa so brez-
plačna.

Zgodovina
Na voljo je podroben pregled vseh preteklih dogod-
kov, poti, stroškov, sporočil in alarmov, ki jih je zabe-
ležil nadzorni center. Različne možnosti sortiranja in
iskanja pa vam pomagajo pri iskanju želenih poda-
tkov.

Mesečno poročilo po vozilu
Kot pomoč pri vodenju voznega parka na podlagi
podatkov iz nadzornega centra pripravimo natančno
mesečno poročilo za vaš vozni park. Statistika in
podrobne analize za vsako vozilo, voznika in celotni
vozni park jasno prikažejo rabo, stroške in izkorišče-
nost vozil. 

Tujina
Mobilna enota TalkTrack deluje v tujini le, če ste se
odločili za opcijo tujina. V omrežjih tujih mobilnih ope-
raterjev je delovanje mobilne enote drugačno kot v
Sloveniji. Položaj vozila se v omejenem obsegu v cen-
ter sporoči trikrat na dan s sporočili SMS. Tudi za
funkcijo sledenje mobilna enota v tujini uporablja krat-
ka sporočila. Kljub temu enota neprestano spremlja
položaj, zato se vsi podatki prenesejo v center, ko se
vozilo iz tujine vrne v omrežje domačega operaterja.
Digitalni zemljevidi so na voljo za večino držav. 

Navigacija
Mobilna enota TalkTrack je tudi navigacijska napra-
va. V nadzornem centru izbrana pot se pošlje mobilni
enoti. S tem je voznik med vožnjo na uporabniškem
terminalu pravočasno obveščen o potrebni spremem-
bi smeri, na primer "zavijte levo čez 100 m". Če voz-
nik ne upošteva navodil, in ne gre po izbrani poti, se
ponovno izračuna in prenese novo pot iz nadzornega
centra. Navigacija je na voljo za večino zahodnoev-
ropskih držav.

Storitev Talktrack



kih za avtomobilsko industrijo (podjetja Johnson Controls SG), ki med drugim omogo-
ča sledljivost vsakega izdelka do konca njegove dobe uporabnosti (za kasnejšo anali-
zo trajnosti in kvalitete materialov). 
Mag. David Čuk je predstavil IPM 200 - INEA proizvodni manager, proizvodni infor-
macijski sistem za spremljanje proizvodnje, ki je namenjen spremljanju in obvladovanju
proizvodnje, zastojev ter spremljanju učinkovitosti strojev in ljudi. Tibor Zavrl iz MIT
inženiringa pa je prikazal spremljanje proizvodnje z MIT programskimi rešitvami.

ULTRA - NOV SPLETNI PORTAL ZA UPRAVLJANJE Z VOZILI 
Že prvi dan prireditve je pod-
jetje Ultra predstavilo novo
verzijo Nadzornega centra
TalkTrack, sistema za uprav-
ljanje z vozili preko spletne-
ga portala. Izboljšave na
portalu ponujajo nove digi-
talne karte za Evropo, Hrvaš-
ko in pregledne karte sveta
ter iskanje in prikaz lokacij
vozil. Poleg omenjenih izbolj-
šav bo na voljo tudi center
za pomoč uporabnikom in si-
cer preko elektronske pošte
oziroma brezplačne telefon-
ske številke 080 1887. 
Nadzorni center TalkTrack
že od samega začetka sledi

osnovnemu poslanstvu - postati učinkovito,
uporabniku prijazno orodje za vodenje
voznega parka. Na voljo je kot spletni por-
tal, do katerega uporabniki dostopajo
prek interneta, z osebnim računalnikom ali
mobilnim telefonom. Nadzorni center skr-
bi za izmenjavo podatkov, shranjevanje in
analizo podatkov, prikaz poti in položajev
na digitalnih zemljevidih, izpis trenutnih in
preteklih podatkov o vozilih in voznikih, ter
upravlja z ostalimi podatki, pomembnimi
za vodenje voznega parka. Hkrati poskrbi
za obveščanje o alarmih ob nepredvide-
nih dogodkih in nevarnih situacijah. 
Razvoj novega Nadzornega centra Talk-
Track se je pričel takoj po zagonu prve
verzije, februarja 2003. Po testnem obdo-
bju, ki je potekalo od junija, se je prvega
oktobra na spletnem naslovu center.talk-
track.com vzpostavil nov portal, do katere-

ga uporabniki dostopajo popolnoma enako kot do starega. Hkrati se je pričel proces
izobraževanja uporabnikov za delo z dodatnimi funkcionalnostmi novega nadzornega
centra. 
Novi portal Nadzornega centra TalkTrack je začel delovati pred nekaj dnevi. Novih
funkcionalnosti na portalu je mnogo, od uporabnika pa je odvisno, koliko in kako jih
bo dejansko uporabljal. 

Nekaj najbolj opaznih funkcij novega portala 
Najbolj opazni na novem portalu so dodatni digitalni zemljevidi. Obstoječim so nam-
reč dodane karte Hrvaške, Evrope in pregledna karta sveta. Zemljevidi so bili vzpostav-
ljeni v sodelovanju z Microsoftovo storitvijo MapPoint in Geodetskim Zavodom Slove-
nije. Velikost karte si lahko uporabniki nastavijo glede na velikost monitorja, možen pa
je tudi pregled karte čez celoten zaslon ali celo čez dva monitorja, pri čemer lahko na
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Slika 6 - Predstavitev spletnega portala TalkTrack - z leve g.
Jaka Levstek, marketing, g. Gregor Kitak, vodja storitve Talk-
Track in g. Bogdan Pavlič, izvršni direktor Ultra d.o.o.

Slika 7 - Spremljanje vozila na GSM tele-
fonskem aparatu
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TalkTrack - SISTEM, PRILAGOJEN POTREBAM UPORABNIKOV

Osnova sistema TalkTrack je v vozilo vgrajena mobilna enota TalkTrack, ki spremlja delovanje vozila in določa
položaj z uporabo sistema za satelitsko navigacijo GPS (Global Positioning System). Podatki se prek mobilne
povezave (ponavadi GPRS) prenesejo v nadzorni center TalkTrack, kjer se analizirajo in shranijo. Uporabniki
do podatkov dostopajo prek interneta, saj je nadzorni center na voljo kot spletni portal. Položaj vozil na digi-
talnih kartah, podatki o vozilih, analize vožnje in rabe vozil, vodenje stroškov in ostale funkcije nadzornega
centra so tako dosegljive s spletnim brskalnikom od povsod, kjer je na voljo dostop do interneta. 

Sistem omogoča
• sledenje vozilom  
• optimizacijo poti  
• napredno upravljanje

voznih parkov 
• podporo logistiki in

oskrbovalnim verigam  
• večjo varnost voznika

in vozila 
• stalno komunikacijo z

nadzornim centrom 

Nadzorni center - popoln nadzor
[Več o nadzornem centru na strani 18] 
V nadzornem centru se informacije zbirajo, obdelujejo in
shranjujejo. Uporabniki lahko na zaslonih svojih računalnikov:
• opazujejo gibanje vozila na zemljevidu 
• pregledujejo statuse 
• nadzorujejo delovanje vozila 
• komunicirajo z voznikom 
• izdelajo poročila in natančno analizirajo podatke 

Mobilna enota - osno-
va sistema
Osnova sistema TalkTrack
je mobilna enota, nameš-
čena v vozilu, ki nadzoruje
delovanje in s pomočjo sis-
tema za globalno pozicio-
niranje (GPS) neprestano
spremlja njegov položaj.
Podatke o vozilu enota po-
šilja v nadzorni center pre-
ko GPRS, GSM ali kakega drugega komunikacijskega omrežja.

Najnaprednejše tehnologije
V sistem TalkTrack so vgrajene najnaprednejše komunikacijske in računalniške
tehnologije. Z združevanjem različnih tehnologij, kot so sistem za globalno
pozicioniranje (GPS), GPRS prenos podatkov preko omrežja mobilne tele-
fonije GSM, drugih komunikacijskih tehnologij (TDMA, CDMA, TETRA) in interneta za globalni dostop do
podatkov, so izdelali praktično in učinkovito rešitev za vse vrste uporabnikov.
TalkTrack je odprt sistem, ki se ga brez težav vključi v poslovno-informacijsko
infrastrukturo in popolnoma prilagodi naročnikovim potrebam.



prvem vidijo tekstovne preglede voznega
parka, na drugem pa karte in dejanske
lokacije vozil. Slovenske karte so
zaenkrat še v bitni obliki, karte za druge
evropske države pa so tudi že v vektroski
obliki. Položaj vozil je na voljo v opisni
oziroma tekstovni obliki, kar pomeni, da
se lahko že na preglednih tabelah ugoto-
vi njihova natančna pozicija, s točno ulico
in hišno številko. Na voljo je tudi iskanje
ulic, hišnih številk, naselij in objektov kot
so bencinske črpalke, trgovine, pošte,
banke.  
Pri prikazu zgodovine poti je recimo na
kartah na voljo nekaj novih funkcij, sicer

pa je v večini spremenjen celoten izgled.
Uporablja se nova orodna vrstica. S funk-
cijo analiza poti je pot razdeljena na
odseke, ki omogočajo natančnejšo anali-
zo vožnje. Na morebitne alarme poleg
utripajočega rdečega trikotnika opozarja
zvočni signal.
S pomočjo terminala lahko vzpostavlja-
mo tudi normalno govorno zvezo ali pa
pošiljamo SMS sporočila. Mobilna enota
sprejme do 3 SIM kartice, zato smo lahko
dosegljivi skoraj kjerkoli po Evropi.
Do sedaj je Ultra namestila že okoli 500
mobilnih enot v različna vozila od delo-
vnega stroja do avtobusa.
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Slika 8 - Pomnilnik s feritnimi obročki

Slika 10 - Partner - s svojim CPM-jem en najpo-
pularnejših poslovnih računalnikov v slovenskih
podjetjih pred PCjem

Slika 11 - Atari - še ena legenda, ki je po moči
in prijaznosti daleč prekašala novorojenčka PC-
ja. Še danes ga uporabljajo nekateri glasbeniki,
saj je imel že integriran MIDI vmesnik in goro
uporabnih glasbenih programov

Slika 9 - Legendarni ZX Spectrum ob katerem
je prve korake naredilo ogromno danes vrhun-
skih programerjev 0in razvojnikov mikroproce-
sorskih sistemov

ZGODOVINSKA RAZSTAVA

Podrobno in z zanimanjem sem si ogledal
razstavo računalnikov, kjer so bili pred-
stavljeni računalniki in deli računalnikov
od feritnega pomnilnika (ki, mimogrede,
ponovno prihaja v modo) do takrat naj-
modernejšega Atarija, Macintosha, Delti-
nega Triglava, NEXT-a in PCja. Razvoj
osebnih računalnikov je kar lepo prika-
zan, žal pa niso predstavljene tudi vse
zgodbice, ki bi osvetlile smeri razvoja.
Recimo zanimiva zgodbica o takrat zelo
modernem in naprednem računalniku Tri-
glav, katerega srce naj bi delovalo na
treh različnih platformah - Intel, Motorola
in Digital J11, ki pa vse niso ugledale luči
sveta. Pa zgodbice o od Aple-a odceplje-
nemu računalniku NEXT in o bumu PC
kompatibilnih tajvanskih računalnikov, ki
so podrli vse rekorde in spremenili tok
razvoja v sicer tehnološko slabšo platfor-
mo, vendar podprto z množično proiz-
vodnjo in s poceni Billovim DOS-om, pa
morda razvojem Windowsev, ki so bili
najprej le nekakšna igrica na DOS, saj je
takrat kot grafični vmesnik vladal Xeroxov
GEM, in še in še ...



Nekaterih od razstavljenih računalnikov ni-
sem še nikoli videl v živo, saj so bili za tiste
časa pregrešno dragi, težave pa so bile že
tudi s samim uvozom, saj je država ščitila
domačo zelo nesposobno industrijo, ki je
skorajda ni bilo ali pa je zamujala za celo
generacijo. Na srečo so bile tu računalniš-
ke revije kot je Moj Mikro, ki so nas obve-
ščale o novostih, predstavljale trenutne
prodajne hite, celo organizirale gradnjo
lastnega računalnika (npr. MMS - Moj
mikro Slovenija) in prirejale male šole pro-
gramiranja. Vsega tega na razstavi nisem
opazil čeprav je tudi to del razvoja in nas-
ploh popularizacije računalništva.

Očitno je tudi, da je razstavljavcem zmanj-
kalo prostora, saj bi se feritnemu pomnilni-
ku zelo lepo podal luknjač programskih
kartic s katerimi smo nekoč vnašali pro-
gramsko kodo. Ja odraščal sem s to zgo-
dovino in prav zanimivo jo je ponovno
videti v živo. 

Razstavljalci

Razstavljavcev je bilo manj kot prejšnja
leta, vendar se to ni poznalo pri kakovosti
prireditve, še posebno, ker so bile vzpo-
redne prireditve dovolj kakovostne in zani-

mive. Pravzaprav so bili nekateri omenje-
ni že v prejšnjih poglavjih, zato bom tu
omenil le nekatere in še to po skupinah
oziroma parkih, pač glede na njihove pro-
grame. Zasledil sem naslednje skupine,
od katerih nekatere tudi tematsko sodijo v
revijo Avtomatika, druge pa navajam kot
zanimivost in popestritev: CAD/CAM/
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Slika 13 - Triglav - računalnik s tremi srci. Za
tiste čase najlepše oblikovan računalnik, škoda
je le, da je razvoj prehitel čas in napačne
odločitve glede prioritetne izbire procesorja.
Intel 386 je bil namreč pravkar na pohodu

Slika 15 - Po odcepitvi od Aple-a se je Steve
Jobs proslavil z računalnikom NEXT, ki pa je
zaradi svoje računske moči našel uporabnike po
univerzah in raziskovalnih inštitutih

Slika 16 - In končno eden od prednikov današ-
njih PC-jev na osnovi X86, IBM PC

Slika 17 - AUDAX - ponudnik CAD opreme

Slika 14 - Slavni Macintosh, ki je ubral svojo
pot razvoja, vendar ni nikoli dosegel množičnos-
ti PCja. Jabolka danes največ uporabljajo v
grafični industriji, prebija pa se tudi v poslovne
vode in na področje zabave



CAE programska orodja, Tehnološki park
Ljubljana, Datalab park, park Poslovne
storitve, Odprtokodna programska opre-
ma in rešitve ter Digitalne foto rešitve.
Drugi razstavljavci so nastopali samostoj-
no ali v okviru partnerskih podjetij.

V skupini CAD/CAM/CAE programov je
bilo zastopanih kar precej podjetij, tu pa
naj omenim IB-CADDY d.o.o. s program-
skim paketom CADDy++ in SolidWorks,
AUDAX d.o.o. s Pro/ENGINEER Foundati-
on Advantage Package, CADCAM LAB
d.o.o. s programskim paketom CATIA 5
RELEASE 12 podjetja Dassault Systemes
ter ARHINOVA d.o.o. iz Škofje Loke z le-
gendarnim programskim paketom AUTO-
CAD podjetja Autodesk. 

Tehnološki park Ljubljana je zastopalo ne-
kaj podjetij, ki se ukvarjajo tako z vizuali-
zacijo geografskih podatkov, pripravo
spletnih strani in vsebin, kot z izobraževa-
njem. Podjetje ISA.IT je predstavilo Splet-
no akademijo ECDL - študij na daljavo za
pridobitev Evropskega računalniškega
spričevala in aktivnosti v okviru projekta
SENIOR 60+ - usposabljanje starejših za
uporabo sodobnih tehnologij. Global Visi-
on d.o.o. se ukvarja z GIS bazami in njiho-
vo implementacijo, podjetje Mobitech pa
z mobilnimi rešitvami, kot je recimo prenos-
ni sistem za zajem podatkov o porabi elek-
trične energije. 

DataLab s partnerji predstavlja celovite
rešitve zasnovane na DataLab platformi
PANTHEON™. Obiskovalci so si lahko og-
ledali primere rešitev, ki so bile vpeljane v
podjetjih, ki so uporabniki PANTHEON-
a™. Glavne teme: - best practices - pamet-
no gospodarjenje - napredna uporaba in-
formacijskega sistema. Robotinina Integra
Artis se uvršča na področje Manufacturing
Execution System rešitev. Artis zagotavlja
učinkovito zbiranje podatkov iz procesov,
zajem podatkov preko vnosnih mask,
komunikacijo preko terminalov, nadzor
materialnih tokov, upravljanje z delovnim
procesom, torej popolno podatkovno ba-
zo, ki nam v vsakem trenutku omogoča
učinkovito odločanje. Zagotovljena je po-
vezava navzdol, na nivo avtomatizacije in
navzgor, na nivo upravljanja s podjetjem,
tako imenovanimi Eenterprise Resource
Planning nivojem. Skratka, vsa podjetja s
svojimi programi in storitvami v skupini se
navezujejo na poslovni programski paket
PantheonTM.
Podoben je park Poslovne storitve in rešit-
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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.

Slika 18 - CADCAM LAB se je tokrat predstavil
s paketom CATIA, CAD programom za strojniš-
ko načrtovanje

Slika 19 - ibCADdy - programi za CAD/CAM

Slika 20 - tehnološki park Ljubljana

Slika 21 - Datalab partnerji

Slika 22 - Park Poslovne storitve



ve, ki ga je zasedlo kar nekaj znanih pod-
jetij, ki se ukvarjajo s poslovnim program-
jem in perifernimi storitvami.

Med posameznimi razstavljavci je bilo
opazno podjetje Port d.o.o., ki je predsta-
vilo proizvodno linijo za tiskanje podatkov,
črtne kode in nato tudi preverjanje za-
pisanega. Uporabljajo in ponujajo opre-
mo različnih prozvajalcev, programsko op-

remo NiceLabel pa je izdelalo Kranjsko
podjetje Euro plus d.o.o.. 

Zadnji dan prireditve INFOS je bil name-
njen digitalni fotografiji. Številni obiskoval-
ci so si lahko ogledali in tudi preizkusili
digitalne fotoaparate priznaninih svetov-

nih proizvajalcev. Ljubiteljski fotografi so
se lahko vsak dan postavili na mesto mod-
nega fotografa, saj so na razstavnem pros-
toru Olympusa dnevno pozirali super mo-
deli Slovenije. Olympus je predstavil kar
nekaj novosti: digitalna fotoaparata C-
5000 Zoom in C-5060 WZ, tiskalnika P-
10 in P-440 ter brezkompromisen Olym-
pus E-sistem. Podjetje CHS, d.o.o., je pred-
stavilo kompleten program Sonyjevih digi-
talcev DSC, med drugimi DSC-V1 model
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Slika 23 - Skupina Poslovne rešitve

Slika 24 - Tiskanje podatkov na embalažo

Slika 25 - Preverjanje točnosti zapisa

Slika 27 - Olympusov digitalec za podvodno
snemanje

Slika 28 - Sonyjeva 3CCD kamera. V ozadju
novi DCS 827 z 8 megapixli

Slika 29 - AIBO - domači ljubljenček in dilema:
psička ali robota ...

Slika 26 - Programska oprema NiceLabel



del ter nagrajeni DSC-F717. Svojevrstna
atrakcija na tem razstavnem prostoru je
bil AIBO, umetni hišni ljubljenček. Na raz-
stavnem prostoru Infocone, d. o. o., je bila
na ogled postavljena serija objektivov
Sigma, ki so kompatibilni z ohišji fotoapa-
ratov Canon, Nikon, Pentax. Predstavljali
so tudi SRL digitalni fotoaparat SD 9, v
kratkem pa obljubljajo nov model SD 10.
Pentax-ov program digitalnih in klasičnih
fotoaparatov je predstavilo podjetje Foto
Beseničar, ki ima v svoji prodajni ponudbi
tudi fotoprinter, ki omogoča izdelavo foto-
grafij in nalepk iz fotografij kar doma.
Podjetje Grafo, d. o. o., je predstavilo seri-
jo digitalnih fotoaparatov Nikon, med
novitetami so izpopostavili model Coolpix
5400. Kljub digitalni revoluciji pa so kla-
sične fotografije še vedno priljubljene.
Prav zato so v Foto Šimonka oblikovali
program, ki omogoča sistem naročanja
klasičnih fotografij iz digitalnega formata
preko interneta. Blagovno znamko DIGI-
FOTO odlično dopolnjuje enodnevni do-
bavni rok.

Še na nekaj ne smem pozabiti. Park Od-
prtokodnih rešitev je letos z manj pompa,
vendar pa zato že kar nekako ustaljeno
predstavljal programsko opremo in ope-
racijske sisteme Linux. Nihče več ne gov-
ori o prevzemu položaja Windows ope-
racijskih sistemov, saj sta oba našla svojo
uporabo. Očitno je, da je Linux le še en
od operacijskih sistemov, ki pa ima zaradi
odprte kode precej večje možnosti pros-
periranja kot ostali. Skratka, podjetja iz
tega parka so skušala pokazati, da Linux
in programska oprema, ki teče na njem,
omogočajo povsem zadovoljivo poslovno
okolje. Tako se je podjetje Agenda lotilo
prevajanja znanega programskega pake-
ta OpenOffice, ki nekako zamenjuje MS
Office, znani Gimp in množica drugih
programov pa omogočajo tudi grafična
opravila na Linuxu. Kljub temu se mi zdi,
da brez znatnega finančnega interesa
razvoj te programske opreme ne bo prav
kmalu ali celo nikoli ujel profesionalnih

programov, kot je Photoshop na Windows
ali Mac operacijskih sistemih. Da ne gov-
orim o DTP programih, kot so Quark,
InDesign, itd., ki jih uporabljajo profesio-
nalni grafični opremljevalci. Slišal pa sem,
da se že pojavljajo slovenskim razmeram
prilagojeni poslovni programi za Linux, ki
povsem zadovoljujejo potrebam poslova-
nja manjših in srednjih podjetij.

Zdi se mi, da je bilo letos tudi nekaj manj
podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo raču-
nalniške opreme in periferije. Pravzaprav
poleg Avtere nisem videl druge ponudbe,
je pa res, da se je med ponudniki potro-
šnega materiala pojavilo podjetje Alpe

papir, ki s svojimi specialnimi ink-jet papir-
ji pokriva komercialno zelo pomembno ni-
šo. Ink-jet papirji, da ne govorimo o foto
papirjih proizvajalcev kot je Epson, so na-
mreč izredno dragi ne glede na to, da je
njihova potrošnja vse večja. Je pa res, da
z dobrim tiskalnikom, ki niti niso več tako
pregrešno dragi, natisnemo odlične foto-
grafije, ki so celo cenejše kot pa v fotostu-
diu.

Mediji
Poleg založbe Hydra & Co. d.o.o. z revi-
jama Avtomatika in ELEKTRONIKA smo
opazili še vrsto drugih, v glavnem računal-
niških. Stalnica je seveda založba Pasa-
dena z vrsto strokovnih knjig, vse več no-
vosti pa je na temo Linux, OpenOffice.
org, Java, itd. Podjetje Delo revije je pred-

stavljalo legendarno revijo Moj mikro,
Mladina d.d. pa Monitor. Kot ponavadi je
svoj časopis predstavljal tudi Dnevnik in
jutranjo, še svežo izdajo smo si lahko pre-
brali vsak dan.

Zaključek
Lahko bi uporabil stari verz: ”Sejem bil je
živ...” in kar nekako bi se lahko strinjal.
Morda sem le pričakoval več poudarka
na avtomatizaciji industrijskih procesov v
povezavi s poslovnimi.
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Slika 32 - Avtera je ponujala tako računalniško
kot video opremo

Slika 32 - Računalniške novice vedno pripravi-
ja kakšen ”žur”...

Slika 30 - Park digitalne fotografije
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Redoks potencial
Vrednost redoks potenciala je kvantitativno izražanje terminov
oksidacija ali redukcija. Redoks potencial se določa z aktivnost-
jo elektronov. Merimo ga z elektrodo, poznano kot redoks elek-
troda, ki je sposobna absorbcije in sproščanja elektronov. Pri-
merni materiali za elektrode so kovine, ki same med meritvijo
kemijsko ne reagirajo.
Določitev redoksi potenciala je potenciometrična meritev. Prakti-
čno med meritvijo redoksi potenciala ne teče noben tok skozi
raztopino vzorca, zanemarljive so spremembe v kemijski sestavi
in zaradi elektrolize ni nobenega polarizacijskega efekta na
površini redoksi elektrod. Med tvorjenjem redoks potenciala
elektroni tečejo iz elektrode v redoksi sistem ali obratno. Separa-
cija nabojev povzroči, da se ustvari potencial na kovinski površi-
ni, ki omogoča nadaljnje gibanje elektronov. Ko je ravnotežje
ustvarjeno, elektro-kemijski potencial in kemijski potencial urav-
navata eden drugega. Te ugotovitve dajo enostavno razlago,
zakaj redoksi potencial merjene raztopine postane bolj pozitiven
z naraščajočimi oksidacijskimi procesi. 
Primeri praktične uporabe so merjenje oksidacijsko/redukcijskih
potencialov v podjetjih pri kontroli kemijskih procesov in odpad-
nih voda ( npr. koncentracija kroma in cianida ob nevtralizaciji),

ribogojnicah
in akvarijskih
vodah ter ba-
zenih. Na sliki
1. je prikaz re-
doksi elektrod
za industrijsko
in laboratorij-
sko uporabo.

Slika 1 - Redo-
ksi elektrode.

Kombinirane elektrode
Kombinirane elektrode omogočajo enostavno merjenje brez
dodatne ločene indikatorske in referenčne elektrode. Pri tem je

potrebno redna kontrola elektrolita v elektrodi.

Tehnične karakteristike redoksi elektrode

Kombinirane elektrode, napolnjene z gelom 
pod tlakom

Da bi povečali vzdržljivost pri težavnih kemijskih procesih, odpr-
tih sistemih na prostem in naredili senzor, prikladen za čim eno-
stavnejšo uporabo, so v podjetju Metler Tolledo izdelali poseb-
no elektrodo. Namesto klasične raztopine elektrolita v referenč-
ni elekltrodi vsebuje ta poseben gel, ki je v elektrodo napolnjen
pod tlakom 2,5 barra. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo
brez potrebe po polnjenju elektrode in dodatnem čiščenju
elektrode. Gel počasi izteka ter s tem čisti frito in preprečuje one-
snaženje elektrolita. Hkrati je možna izvedba s pastjo za srebrne
ione, kar je pomembno pri uporabi elektrode v sistemih, ki vsebu-
jejo sulfidne ione in lahko onesnažijo elektodo. Na sliki 2. je pri-
kaz elektrode polnjene z gelom pod tlakom in na sliki 3. prikaz
merilnika podjetja Mettler Toledo.

Tehnične karakteristike redoksi elektrode 
napolnjene z gelom pod tlakom.
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V živi in neživi naravi so oksidacijsko - redukcijske reakcije prav tako pomembne kot kislin-

sko - bazične. Že ime pove, da gre pri oksidacijskih reakcijah za povečanje vsebnosti kisika, pri

redukcijskih pa za vračanje v začetno stanje. Definicija oksidacije: oksidacija kot proces poteka

takrat, ko molekula ali ion oddaja svoje elektrone. Ker pa prosti elektroni nikoli ne obstajajo

sami sta redukcija in oksidacija nujno povezana procesa, kar pomeni kolikor elektronov ena

reakcija ustvari, jih mora druga porabiti. Ti simultani in komplementarni procesi so znani kot

redukcijsko - oksidacijski procesi ali redoksi reakcije.

Analitika vod.
Merjenje redoksi potenciala



Slika 2 - Redoksi elektroda, napolnjena z ge-
lom pod tlakom

Zaključek
Pri izvajanju merjenja redoksi potenciala
je potrebno poznavanje procesa, ki ga
želimo spremljati. Najpomembnejši so
pravilen izbor elektrode, pravilen izbor
merilnega mesta in montaža (še posebej
on-line pri merjenju v cevi). V večini prime-
riv iz prakse je vzrok za napačna merje-

nja nepravilno postavljeno mesto merje-
nja in nepravilno vzrževanje elektrode.

Slika 3 - Merilniki za merjenje redoksi poten-
ciala.

V podjetju ECHO, d.o.o. vam lahko ponu-
dimo svetovanje in inženiring s področja
merjenja fizikalnih in kemijskih parame-
trov. Svetujemo in izvajamo postavitve
senzorjev, ter opravljamo testne meritve
na vaši lokaciji. Kot novost ponudimo
letno vzdrževanje senzorjev v tehnoloških
ali gospodarskih objektih, modernizacijo
meritev in reševanje problemov na že
postavljenih objektih.
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13. novembra, 2003 je podjetje Na-
tional Instruments d.o.o. organiziralo
tradicionalni NI dan na katerem pred-
stavijo novosti v tekočem letu. Po poz-
dravnem nagovoru gospoda Mateja
Krajnca, direktorja podjetja, je stekla
uvodna predstavitev. Srečanja se je
udeležilo okoli 150 strokovnjakov in
to tako inženirjev iz proizvodnih pod-
jetij, kot tudi raziskovalcev z inštitu-
tov in fakultet.

Predstavitev se je po uvodnem delu razdelila na
dva dela: v večji dvorani so ostali vsi, ki se z Lab-
View-jem in opremo za zajem in obdelavo podat-
kov šele spoznavajo, v drugi pa je ga. Andreja
Dular s sodelavci vodila seminar za napredne
LabView programerje. Zanimivih tem, vprašanj in
zadovoljivih odgovorov je bilo kar nekaj v obeh
dvoranah. Na to temo je tudi v tej številki objavl-
jen članek o tehnologijah za točnejši zajem po-
datkov. Po odmoru s kosilom so trije avtorji Lab-
View aplikacij predstavili svoje članke. Vsi trije so
z mariborske univerze, fakultete za strojništvo,
kjer v svojih laboratorijih pri raziskavah uporab-
ljajo LabView in merilno opremo National Instru-
ments. Tudi članek gospoda TAŠNER Frančiška in
BELŠAK Aleša o meritva na bencinskem motorju
sledi v nadaljevanju.

NI dan 2003

g. Matej Krajnc

ga. Andreja Dular
A



Pri meritvah z uporabo kartic za zajem signalov ( DAQ ) točnost
meritve pomeni, kako zvesto DAQ naprava prečita vrednost sig-
nala, ki ga meri. Netočna merjenja lahko pokvarijo vaše razis-
kave, razvoj izdelka ali zmanjšajo izkoristek v procesnih aplika-
cijah. Zagotovitev točnosti vašega merilnega sistema torej pred-
stavlja poglaviten cilj v razvoju vašega projekta.

Pojem točnosti se pogosto zamenjuje s pojmom ločljivosti, ki je
definirana kot najmanjša sprememba vrednosti signala, ki ga
DAQ naprava še lahko zazna. Skupna točnost in ločljivost siste-
ma sta odvisna od več parametrov, kot so ojačanje, offset in tem-
peratura.

Ločljivost DAQ vmesnika za zajem sig-
nalov je samo delno povezana z loč-
ljivostjo samega analogno-digitalnega
pretvornika (ADC). Na primer, slabo
načrtan in zasnovan DAQ vmesnik s

16-bitnim ADC lahko deluje s samo 12-bitno ločljivostjo in ima
zelo slabo točnost. Za zagotavljanje najboljših rezultatov vaše-
ga DAQ sistema morate poznati osnovne tehnologije, ki se upo-
rabljajo pri gradnji takšnih vmesnikov in ki zagotavljajo vrhunsko
ločljivost in točnost merjenj. NI v svojih vmesnikih za zajem sig-
nalov uporablja pet kritičnih tehnologij, ki zagotavljajo, da so
vaša mejenja  zanesljiva in visoko točna, do 0,0127 odstotkov
vrednosti dejanskega signala.

1. Kompenzacija vpliva nihanja delovne temperature
Specifikacije elektronske komponente znotraj samostojnega
instrumenta ali osebnega računalnika so odvisne od temperatu-
re na kateri se nahaja. NI uporablja izključno komponente, ki
imajo zelo veliko odpornost na nihanje temperature. Vse DAQ
naprave, ki jih izdeluje NI so zgrajene tako, da za temperaturno
območje od 15 do 35 st. C popolnoma odpravljajo napake
zaradi vpliva temperature. Zunaj tega območja je vpliv tempera-
ture na merjenje zmanjšan na 0,0006 odstotkov dejanskega sig-
nala na st. C. Vse te lastnosti pomagajo zagotoviti, da so vaša
merjenja izjemno zanesljiva ne glede na delovno temperaturo v
vašem osebnem ali prenosnem računalniku. Za zmanjšanje
napak NI uporablja več dodatnih tehnik, kot so:

Vezje za odpravo temperaturnega drifta - predojačevalna stop-
nja naprave je zgrajena tako, da komponente integriranega
vezja reagirajo na nihanja temperature tako, da se posamezni
vplivi medsebojno izničijo.

Vgrajen senzor za merjenje temperature -
omogoča, da preberete trenutno tempe-
raturo na napravi iz LabVIEW ali druge
aplikacije ter nato sprožite funkcijo za
osvežitev shranjenih kalibracijskih kon-
stant. Senzor omogoča, da izvajate mer-

jenja pod znanimi pogoji kar bistveno vpliva na kvaliteto meri-
tev.

2. Ojačevalnik instrumentacijskega razreda točnosti
V zadnji dekadi je NI razvil in posodobil svoj lastni visoko-točni
operacijski ojačevalnik NI-PGIA. To posebno integrirano vezje
zagotavlja predpisano točnost v širokem območju ojačanj in
vzorčevalnih frekvenc. NI je razvil svoje vezje zato, ker komerci-
alni ojačevalniki tipično izgubijo pasovno širino pri visokih oja-
čanjih, kar povzroči nesprejemljivo dolge nastavitvene čase. Za
zagotavljanje kvalitetnih meritev pri vseh hitrostih in ojačanjih
potrebujete ojačevalnik, ki ima kratke nastavitvene čase in je sta-
bilen brez oscilacij ali nihanj. Brez tega vezja lahko ima 16-bitni
ADC celo do 40 LSB napake pri merjenjih z visokimi ojačanji in

vzorčevalnimi frekvencami. Drugi pro-
izvajalci DAQ opreme pogosto spre-
gledajo pomembnost kvalitete ojače-
valnika, kar prinese nižje ločljivosti in
točnosti pri višjih ojačanjih in hitrostih
zajema.

3. Tehnologije za izboljšanje ločljivosti
Zaradi tehnik za izboljšanje ločljivosti se NI 16-bitna DAQ
naprava lahko ponaša z ločljivostjo 18-bitne karte, 12-bitni pre-
tvornik pa s 14-bitno ločljivostjo. S tehnologijo "NI dithering"
lahko pri počasnih merjenjih ( temperature, upogibi ) opazite 4-
kratno izboljšanje ločljivosti pri 12-bitnem vmesniku. Vezje za NI
dithering v bistvu dodaja nizek Gauss-ov šum k merjenemu sig-
nalu. To sicer na prvi pogled lahko izgleda zelo neproduktivno,
toda če naprava doda ravno pravo količino pravega šuma v sig-
nal ter ga nato povpreči lahko s tem v resnici dosežemo višje loč-
ljivosti, kot so podane v specifikacijah ADC vezja. Predstavljajte
si, da ležijo vrednosti signala točno med dvema celoštevilčnima
območjema AD pretvornika. ( 12-bitni pretvornik ponazori signal
s celimi števili med 1 in 4096 ) Z dodajanjem majhne vrednosti
šuma padejo nekatere vrednosti v naslednje višje območje, kar
nato z povprečenjem prinese bolj točno ponazoritev signala kot
pa brez šuma, saj se v tem primeru vzame spodnja vrednost
območja v katerem leži signal. Pri 16-bitnih DAQ napravah vgra-
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Pri meritvah z uporabo kartic za zajem signalov (DAQ) točnost meritve pomeni, kako zvesto DAQ naprava
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zmanjšajo izkoristek v procesnih aplikacijah. Zagotovitev točnosti vašega merilnega sistema torej predstavl-

ja poglaviten cilj v razvoju vašega projekta.

Pet kritičnih tehnologij za točnejši
zajem podatkov

 



vaš signal popačen že pred A/D pretvor-
bo, potem je še tako točen pretvornik bolj
malo koristen. NI ponuja tudi splošne
vijačne priključne sponke s kovinskim ok-
lopom ter vgrajenim temperaturnim tipa-
lom za izvedbo kompenzacije hladnega
spoja pri meritvah temperature s termoč-
leni. Za precizna merjenja, NI ponuja
sistem modularne opreme SCXI za izved-
bo prilagoditve analognih signalom pred
digitalizacijo. Oprema SCXI omogoča
priklop širokega spektra tipal, od mikro-
fonov do merilnih lističev ter termoele-
mentov.
Dramatičen primer, ki ponazarja pomem-
bnost predhodne prilagoditve je meritev
temperature iz termoelementa pri 25 °C
prvič z uporabo SCXI opreme, drugič pa
s priklopom tipala neposredno na cenen
priključni terminal z vijaki. Pri seriji posa-
meznih meritev dobimo v prvem primeru
točnost +- 0,3 °C, v drugem primeru pa
le +- 5 °C! Uporaba SCXI opreme na to-
rej zaradi izvedbe predojačanja, filtrira-
nja in ostalih funkcij prilagoditve prinese
10-krat večjo točnost merjenja v primerja-
vi z priklopom neposredno na DAQ na-
pravo.

Seznanite se s tehničnimi podatki
Točnost merjenja je torej odvisna od pre-
cej parametrov vključno s tipalom, prila-
goditvijo signala pred digitalizacijo, vrsto
in dolžino kablov ter seveda od same
DAQ naprave. Kot razvijalec merilnih in
testnih sistemov morate vedno analizirati
tehnične podatke opreme, ki jo boste
uporabljali ter se prepričati, da je vanjo
vgrajena prava in dobra tehnologija. Le
tako boste namreč lahko prepričani, da
boste dobili razred točnosti, ki jo vaš pro-
jekt zahteva. Poleg tega ne obstaja no-
ben standard, ki bi predpisoval podaja-
nje točnosti DAQ merilne opreme. Različ-
ni proizvajalci tako velikokrat podajajo le
tiste podatke o opremi, ki prikazuje njiho-
ve produkte v najlepši luči. Na splošno,
analizirajte vedno tudi podatke, ki gredo
preko osnovnih parametrov, kot so ločlji-
vost in hitrost. Bodite posebej pozorni na
temperaturni drift, podatke o ojačevalni-
ku, tehnologijah za izboljšanje ločljivosti,
možnost samodejne kalibracije, zgradbe
kablov itd. saj boste le tako zgradili meril-
ni sistem, ki bo dolgoročno točen in na
katerega se boste lahko vedno zanesli.
Za več podatkov obiščite www.ni.com/
measurements oz. pokličite National Ins-
truments d.o.o., Kosovelova 15, Celje, te-
lefon 03/425 42 00.
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ditev dithering vezja ni potrebna, saj so
naprave že zgrajene na tak način, da
dodajajo prav tip in količino šuma v sig-
nal ter tako dosegajo enak efekt kot funk-
cija dithering.   

4. Vgrajena samodejna kalibracija
S pretekom časa se delovni pogoji za
DAQ napravo lahko spremenijo. Kot smo
že omenili, se lahko parametri kot so tem-
peratura, vlaga in atmosferski tlak spre-
menijo. Tudi same lastnosti posameznih
elektronskih komponent se lahko s časom
malenkostno spremenijo. Da bi se zavaro-
vali pred temi vzroki netočnosti imajo NI
naprave vgrajen zelo natančen vir refe-
renčne napetosti. Z uporabo tega vgraje-
nega napetostnega vira lahko nastavlja-
mo DAQ napravo in tako zagotavljamo
meritve znotraj tolerančnega območja.
Za izvedbo te nastavitev se lahko posluži-
mo klica programske funkcije za samodej-
no kalibracijo, kar v bistvu pomeni nasta-
vitev kalibracijskih konstant v pomnilniku
DAQ naprave.

Poleg možnosti izvedbe samodejne kali-
bracije so vsi NI produkti opremljeni s cer-
tifikatom o skladnosti. Ta certifikat vam
jamči, da je bil produkt testiran in da je
skladen s vsemi tehničnimi specifikacijami
o napravi. NI naprave za zajem signalov
vsebujejo tudi certifikat o kalibraciji, ki
vsebuje NIST sledljiv dokument in jamči,
da je bil proces kalibracije izveden v skla-
du z normativi, ki jih postavlja standard
ISO9002.

5. Kabli in oprema za prilagodi-
tev signalov
Nekatere komponente točnosti, kot so
kabli, priključne sponke in prilagoditev si-
gnala često ostanejo prezrte. Kabli, ki jih
ponuja NI so posebej izdelani s ciljem da
ohranijo integriteto in točnost signalov.
Vsebujejo ločene sekcije za analogne in
digitalne signale, individualne oklope za
analogne izhode, individualno okloplje-
ne prepletene parice za vse analogne
vhode, velike preseke za napetostne linije
ter dvojno ozemljen glavni oklop. Če je
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Na štiritaktnem motorju z notranjim izgore-

vanjem (MNZ) je potrebno izmeriti trenje na

posameznih elementih motorja, kot so bat in

batni obročki, izgube v sesalnih in izpušnih

kanalih ter izgube v krmilju (ventili, nihalke,

odmična gred). Pri tem smo uporabljali različ-

na olja. Trenje posameznih elementov in sklopov ugotavljamo po meto-

di "STRIP-DOWN". Določene elemente odstranjujemo iz motorja in meri-

mo moment, ki je potreben za vrtenje motorja. MNZ poganjamo s sin-

hronskim elektromotorjem (EMS). Posamezne meritve potekajo pri

točno določenih vrtilnih hitrostih in temperaturnem stanju motorja.

Določanje trenja v 
štiritaktnem

bencinskem motorju

Ideja: 

Zahteva pri izvedbi meritev na motorju z notranjim zgorevanjem je bila samo shranje-
vanje izmerjenih vrednosti. Po analizi smo ugotovili, da je mogoče z obstoječo opremo
narediti nekaj več, čeprav ne vsega. Odločili smo se, da jo bomo skušali izkoristiti v
največji možni meri in se pri tem še nekaj naučiti. 

Povzetek: 

S člankom želimo predstaviti na kakšen način smo rešili krmiljenje pri merjenju trenja v
motorju z notranjim zgorevanjem. Pri tem nam sestavljenost merilnega in regulacijskega
sistema (MRS) ni dopuščala popolne avtomatizacije. Tako smo med utekanjem motor-
ja določili približne ročne nastavitve, da je sistem med meritvami ustrezno in dovolj
natančno deloval.

Uporabljena oprema: (slika 1)

• SCXI-1001 ohišje 
• AT-MIO-16XE-50 merilna kartica za zajemanje podatkov
• SCXI-1120/SCXI-1305 osem kanalna analogna vhodna enota (signali za navor in

tlak olja)
• SCXI-1102  dvaintrideset kanalni ojačevalnik za termočlene (merjenje temperatur

motorja, olja, toplotnega izmenjevalnika in okolice) 
• TC-2095 je 32 kanalni zaključni modul za priključitev temperaturnih zaznaval
• SH-96 zaščiten kabel za povezavo SCXI-1102 in TC-2095
• SCXI-1180 modul nudi neposreden dostop do merilne kartice AT-MIO-16XE-50 na

katere števčne vhode vežemo frekvenčne vhodne signale (signal za vrtilno hitrost
TTL) in analogni izhod pa služi za nastavljanje vrtilne hitrosti pogonskega elektro-
motorja

• SCXI-1302 zaključni modul, ki je pritrjen na SCXI-1180 modul
• SCXI-1162 modul z 32 digitalnimi optično ločenimi vhodi, na katerega je pritrjen

modul SCXI-1326
• SCXI-1326 kot 32 kanalni zaključni modul za SCXI-1162, na katere so priključeni

signali iz krmilne omare in nas seznanjajo o stanju krmiljenja (frekvenčni pretvorni-
ki, stop stikala, hlajenje motorja in zavore, nivo vode) 

• SCXI-1161 je 8 kanalni relejski modul, na katerega priključujemo izhodne digitalne



signale (vklop sistema in frekvenčnih pretvornikov  ter vklop relejev grelnikov)
• Labview 6i

Slika 1 - Shema merilne opreme NI

Meritve trenja v MNZ so zahtevne. Opravka imamo z več merjenimi veličinami kot so
navor, vrtilna hitrost, tlak in temperatura. Potrebno pa je tudi nadzorovati sistem.
Nastavljati je potrebno vrtilno hitrost preskušanega motorja in nadzorovati ter regulirati
toplotno stanje MNZ. Vse je odvisno od sestave in zahtevanega režima MNZ. Tako je
potrebno včasih segrevanje, včasih pa tudi hlajenje. MRS, ki ga imamo na razpolago
nam to delno omogoča. Merjene veličine je potrebno izmeriti dovolj natančno in jih
shraniti, za kar smo imeli dovolj velike zmogljivosti. Več težav je z reguliranimi vred-
nostmi saj nimamo dovolj analognih izhodov za reguliranje moči grelnikov, obtočnih
črpalk in ventilatorjev. Kljub temu smo se odločili, da bomo z obstoječim MRS vodili
meritve in shranjevali izmerjene vrednosti. Nezadostne zmogljivosti MRS smo nado-
mestili z ročnimi nastavitvami.

Izvedba meritev: 

Na varjen podstavek smo pritrdili preskušani MNZ, kateremu poganjamo motorno
gred. Poganjali smo ga z EMS preko dveh jermenic in rebrastega jermena. Z jermen-
skim pogonom (prestavno razmerje v hitreje - multiplikacija) smo lahko dosegli potreb-
no vrtilno hitrost 7000 min-1. EMS zmore samo 6000 min-1. Vrtilno hitrost EMS nas-
tavljamo s frekvenčnim pretvornikom, ki ga prav tako vodimo z MRS. Med vretenom
druge jermenice in motorno gredjo je med izravnalnima grednima vezema nameščena
merilna gred za merjenje vrtilnega momenta in vrtilne hitrosti. Merili smo še temper-
aturno stanje MNZ (temperature valja (2x), glave (2x), ohišja MNZ, ležajev motorne
gredi in olja), tlak mazalnega olja ter temperaturo okolice in olja v izmenjevalniku
toplote. Temperaturi valja in mazalnega olja sta služili kot izhodiščni temperaturi za
regulacijo toplotnega stanja MNZ. 

Uvod
Pri reševanju te naloge smo pripravili več "vi" programov: "zagon.vi", "hitrost.vi" in
"motest.vi". Program "zagon.vi" služi za nadzor delovanja frekvenčnih pretvornikov in
hladilnega sistema EMS. S programom "hitrost.vi" smo uravnavali vrtilno hitrost vrtenja
EMS in s tem tudi MNZ. Program "motest.vi" je namenjen vodenju preskušanja, regu-
laciji temperatur in shranjevanju rezultatov merjenja trenja MNZ. Tega bomo tudi
natančneje predstavili. (slika 2)

Merilne veličine
Merilne veličine, ki smo jih morali meriti, ustrezno pripraviti signal, jih statistično obde-
lati in seveda shraniti, so naslednje:
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Preglednica 1 - Merilne veličine s pomembnejšimi lastnostmi

To pomeni približno 1 584 000 izmerjenih in 6 720 shranjenih vrednosti v enem meril-
nem ciklu trajanja približno 20 minut. Vse vrednosti so se zbirale tabeli v tekstovnem
zapisu, ki smo ga za analize uvozili v MS Excel.

Slika 2 - Kontrolna plošča programa "motest:vi" z vidnimi prikazi izmerjenih in reguliranih vred-
nosti

Merjenje navora
Kot zaznavalo navora smo uporabili momentno gred znamke Staiger Mohilo tip 0160
DML z območjem 10 Nm v obe smeri vrtenja. Izhodni signal je analogna napetost -5V
do 5V. Signal vodimo skozi SCXI 1305 in SCXI 1120 na merilno kartico. Zaradi visok-
ih zahtev po natančnosti izmerjenih vrednosti in spremenljivega vrtenja zaradi vpliva
vztrajnostnih sil MNZ smo zajeli v dveh sekundah 2000 vrednosti in shranili poprečno
vrednost (slika 3). To smo lahko ponovili v približno vsake 2,5 sekunde. 

Slika 3 - Del dia-
grama za merjenje
navora

Merjenje in nastavljanje vrtilne hitrosti
Na vstopno gred v MNZ smo simetrično pritrdili dve krilci iz jeklene pločevine, ki sta
vzbujali induktivno sondo tipa 12 4609K. Sondo napajamo z enosmerno stabilizirano
napetostjo 24V. Izhodni signal iz sonde je oblike TTL (pravokotni impulz). Signal smo
vodili preko upora (da smo dosegli padec napetosti  iz 24V na 5V) in optičnega ločil-
nika na števčni vhod merilne kartice. V nekaj desetinkah sekunde smo izmerili deset
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vrednosti, izračunali poprečno vrednost (sliki 2 in 4), rezultat pa
prikazovali na zaslonu in ga tudi shranjevali. Poprečenje je
potrebno zaradi neenakomernega vrtenja MNZ podobno kot
pri merjenju navora.

Slika 5:   Kontrolna plošča za nastavljanje vrtilne hitrosti

Če nam izmerjene vrednosti niso ustrezale smo popravili hitrost
vrtenja. Nastavljanje želene vrtilne hitrosti je potekalo s pomočjo
programa "hitrost.vi" (sliki 2 in 5), ki je tekel neodvisno od pro-
grama "motest.vi", samo takrat, ko smo spreminjali hitrost vrtenja.
"Hitrost.vi" je spreminjal napetostni signal, s katerim smo preko
analognega izhoda iz merilne kartice nastavljali frekvenco
pogonskega toka EMS. Da je vrtilna hitrost naraščala (padala)
enakomerno smo interval nastavljanja razdelili na 100 delov,
tako da se je vrtilna hitrost spremenila v nekaj sekundah iz nas-
tavljene na novo želeno vrednost.

Merjenje tlaka olja
Med zahtevami za izvedbo meritev je bilo tudi merjenje tlaka
mazalnega olja MNZ. MNZ ima lastno zobniško črpalko, ki
skrbi, da je na ključnih mestih vedno dovolj olja za mazanje in
hlajenje. Tlak olja se spreminja v odvisnosti od temperature in
hitrosti vrtenja MNZ. Merili smo tudi tlak olja, ki ga daje obtoč-
na črpalka. Zaznavali tlaka mazalnega olja znamke WIKA
ECO-1 z merilnim območjem 0 bar do10 bar in TERMO MR PC-

30 z merilnim območjem 0 bar do 5 bar dajeta pri napajanju s
tokom napetosti 24 V analogni tokovni signal jakosti 4 mA do 20
mA. Tokovni signal smo z uporom 249 Ohm pretvorili na
napetostnega od 1 V do 5 V. Vodili smo ga preko analognega
vhoda (SCXI 1305 in SCXI 1120) na merilno kartico. S pro-
gramom "motest.vi" smo napetostni signal spremenili v tlak in
100 izmerjenih vrednosti v desetinki sekunde poprečili, ga
prikazali na ekranu in shranili na trdi disk. Zobniška črpalka daje
pulzirajoč tlak, ki ga upori v cevovodih sicer precej zgladijo,
dodatno pa ga še s poprečenjem (sliki 2 in 6).

Merjenje temperatur
Merili smo termoelektrično napetost, ki jo dajejo termo členi Ni-
CrNi. Merili smo deset različnih temperatur in jih preko TC2095
in SCXI 1102 ter merilne kartice prikazovali in shranjevali. Tudi
vrednosti izmerjenih temperatur smo poprečili (slika 7). Merili
smo dve temperaturi na valju MNZ (referenčno na desni strani
valja in na zgornji strani valja), tri na glavi MNZ (zgoraj, spodaj
in pri verigi za pogon odmične gredi), eno v neposredni bližini
ležaja motorne gredi, temperaturo olja v koritu MNZ in izmenje-
valniku toplote in dve temperaturi okolice. V zahtevah za meritve
s strani naročnika so bile vse merilne točke in njihov položaj
natančno določeni.

Slika 6 - Del diagrama za merjenje tlaka

Slika 7 - Del diagrama za merjenje temperatur

Regulacija temperature valja
Kot odločilna (referenčna) vrednost nam je služila temperatura
valja MNZ. Potrebno je bilo vzdrževati temperature 60 °C, 120
°C in 140 °C, ki so lahko odstopale za  ±1°C. Odvisno od
vrtilne hitrosti in sestavljenosti MNZ je bilo potrebno MNZ
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šanja bi bilo potrebno nekoliko dograditi
in izboljšati naš MRS. Predvsem bi potre-
bovali še nekaj analognih izhodov za
regulacijo temperatur valja in olja. Sku-
paj z elektronskim regulatorjem bi lahko
moč grelca uravnavali brezstopenjsko.
Moč bi bila odvisna od razlike tempera-
ture valja (olja) in želeno temperaturo. S
krmiljenjem frekvenčnega pretvornika je
mogoče brezstopenjsko upravljati z venti-
latorjem in obtočno črpalko olja in
hladilne vode. Prav tako je določen prob-
lem predstavljala temperatura okolice -
merilnega prostora, ki je poleti večkrat
presegla 30°C pozimi pa padla pod
26°C. Vendar tega ni tako težko
obvladovati z zračenjem in vlaženjem ter
dodatnimi električnimi grelniki.

Če k temu dodamo še natančnejše ter-
moelemente in zmogljivejšo merilno karti-
co bi lahko temperature obvladovali še
za nekaj desetink stopinje natančneje, pa
tudi izmerjene vrednosti vrtilnih momen-
tov in vrtilnih hitrosti bi lahko preverjali z
večjo časovno pogostostjo. Tako bi lahko
med samim delom posvetili več časa
analizi rezultatov, manj meritev bi bilo
neustreznih, celoten sklop meritev pa
hitreje zaključen. Porabo energije bi lah-
ko zmanjšali za 5 % do 20 %, če upošte-
vamo še hitrejšo izvedbo meritev, pa celo
do 50 %. 

Dodamo lahko še to, da je pravilna in
kvalitetna priprava meritev (namestitev
tipal, izvedba ožičenja, ozemljitve, izo-
lacije…) prav tako pomembna kot ustrez-
na merilna oprema.

Članek je bil objavljen v slovenskem zbor-
niku konference NIdan podjetja National
Instruments. 

dodatno greti ali hladiti. Temperaturo valja smo vzdrževali tako, da smo MNZ zaprli v
posodo, ki je imela dve odprtini, skozi kateri je lahko tekel zrak. 

Slika 8 - Del diagra-
ma za vklop grelnikov

Posoda je bila navzven dobro izolirana z mineralno volno (novoterm). V notranjosti je
nameščen električni grelnik moči približno 2500W, ki je bil vklopljen, kadar smo MNZ
morali greti. Kadar smo motor morali hladiti je skozi omenjeni odprtini tekel hladilni
zrak. Dovajali smo ga z ventilatorjem zmogljivosti 200m3 na uro. Zmogljivost ventila-
torja je bilo mogoče brezstopenjsko spreminjati, prav tako tudi moč grelnika. Vodenje
moči grelnika zraka in zmogljivosti ventilatorja je bila ročna.
V programu "motest.vi" smo nastavili želeno temperaturo valja. To temperaturo smo
primerjali z izmerjeno vrednostjo. Če je bilo potrebno gretje, se je  preko relejskega
izhoda na SCXI 1161 vklopil rele grelnika zraka in s tem tudi grelnik (sliki 2 in 8). Ko
je temperatura valja dosegla zahtevano, se je grelnik izklopil. V primeru, da je bilo
potrebno valj hladiti, smo ročno vklopili ventilator in nastavili njegovo zmogljivost. Tako
smo za vsak različni režim pri testiranju MNZ določili ročne nastavitve grelnika in ven-
tilatorja tako, da je merilni sistem pravilno deloval. Program "motest.vi" je skrbel za
vklop in izklop grelnika. Na ta način se je temperatura ustalila v območju do ±0,7°C
(slika 2). To pomeni, da smo izpolnili pogoj za temperaturo valja ±1°C, ob upošte-
vanju natančnosti termo členov ±0,2°C z nekoliko rezerve.

Regulacija temperature olja
Kot odločilna (referenčna) vrednost nam je služila temperatura olja v oljnem koritu
MNZ. Potrebno je bilo vzdrževati temperature 40°C, 90°C in 105°C, ki so lahko
odstopale za  ±1°C. Odvisno od vrtilne hitrosti in sestavljenosti MNZ je potrebno olje
dodatno greti ali hladiti. Temperaturo olja smo vzdrževali z gretjem ali hlajenjem v
izmenjevalniku toplote. Izmenjevalnik je navzven z mineralno volno dobro izolirana
posoda. 
V notranjosti je nameščen električni grelnik moči približno 1500W, ki je bil vklopljen
kadar smo olje morali dogrevati. Kadar smo olje morali hladiti je skozi bakreno v
vijačnico zvito cev v izmenjevalniku tekla hladna voda. Elektromagnetni ventil za odpi-
ranje pretoka vode se vklopi ročno v programu "motest.vi" Hitrost spreminjanja tempe-
rature smo uravnavali z različno hitrostjo vrtenja obtočne črpalke olja, ki smo jo lahko
nastavljali ročno, prav tako kot moč grelnika. Ročno, z delnim zapiranjem kroglične
pipe, se lahko spreminja tudi pretok hladilne vode skozi izmenjevalnik toplote.
V programu "motest.vi" smo nastavili želeno temperaturo olja. To temperaturo smo
primerjali z izmerjeno vrednostjo. Če je bilo potrebno gretje, se je  preko relejskega
izhoda na SCXI 1161 vklopil rele grelnika olja in s tem tudi grelnik (sliki 2 in 8). Ko je
temperatura olja dosegla zahtevano, se je grelnik izklopil. V primeru, da je bilo potreb-
no olje hladiti, smo ročno povečali hitrost vrtenja obtočne črpalke olja ali pa pretok
hladilne vode skozi izmenjevalnik toplote. Tako smo za vsak režim pri testiranju MNZ
določili ročne nastavitve moči grelnika olja, obtočne črpalke in odprtost kroglične pipe
tako, da je krmilni sistem pravilno deloval. Program pa je skrbel za vklop in izklop grel-
nika. Na ta način smo regulirali temperaturo olja v območju do ±0,8°C (slika 2). To
pomeni, da smo izpolnili pogoj za temperaturo olja ±1°C tudi ob upoštevanju
natančnosti termo členov ±0,2°C.

Zaključek
Mnogokrat imamo opraviti z zahtevnimi problemi, ki jih z obstoječo opremo ni mogoče
rešiti. Zato je potrebno izkoristiti druge možnosti. Za "popolno" avtomatizacijo presku-
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• 1 RS232/485 serijski priključek (nas-
tavljivo s pomočjo jumperjev)

Krmilnik M91-19-R2C je izboljšan in se-
daj na voljo po nižji ceni:
• 3 vhodi za dajalnike pomika
• pnp/npn vhodi
• napajalna napetost 12/24 VDC
• baterijski back up

Po novem bo serijski priključek RS232/
485 vgrajen v vse modele M91, pri če-
mer bodo krmilniki dobavljeni z nastavit-
vijo RS232, RS485 pa bo možno nasta-
viti s pomočjo jumperjev.

Kot odgovor na vse večje zanimanje za
zmogljivejše krmilnike s tekstovnim prika-
zovalnikom je Unitronics pripravil krmilnik
M91-2-T38, ki ima dvovrstični tekstovni
prikazovalnik ter kar 22 digitalnih vhodov
in 16 tranzistorskih izhodov.

Tudi v družini Vision
je kar nekaj novosti.
Tako so skupini V120
dodani novi modeli
V120-12-T1 (12 tran-
zistorskih izhodov),
V120-12-UA2 (2 analogna izhoda) ter
V120-12-T38 (22 digitalnih vhodov in 16
tranzistorskih izhodov).

Poleg navedenega imajo sedaj krmilniki
V230, V260 in V280 možnost Ethernet
priključka.

Novosti pa so tudi pri razširitvenih mod-
ulih. Tako so v letošnjem letu novi modeli
IO-RO16 s 16 relejskimi izhodi, IO-AO6X
s šestimi izoliranimi 12 bitnimi analognimi
izhodi (0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA) in IO-
ATC8 z osmimi 12/14 bitnimi termočlen-
skimi (J, K, T, B, E, N, R, S)/analognimi (0-
10V, 0-20 mA, 4-20 mA) vhodi.
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Izdelki izraelskega proizvajalca programirljivih logičnih krmilnikov

Unitronics si vse bolj utirajo pot v industrijske procese. Ena pomembne-

jših prednosti sta vsekakor integrirana PLC in operaterski panel

(OPLC), ponašajo pa se tudi s cenovno konkurenčnostjo. V tem sestavku

bomo predstavili novosti, ki so jih v drugi polovici letošnjega leta

pripravili v Unitronicsu in ki so že dostopne tudi na slovenskem trgu.

Kot je že znano, program krmilnikov ses-
tavljata družini M90/M91 in Vision. Pro-
gram krmilnikov družine M90/M91 je
precej spremenjen, predvsem v smislu
zmanjšanja števila različnih vrst krmilni-
kov, vendar spremenjena paleta ponuja
vsaj takšne zmogljivosti, kot predhodni
(širši) program. Tako med krmilniki M90
ostajajo M90-T, M90-T1, M90-T1-CAN,
M90-TA2-CAN in M90-19-B1A, med
krmilniki M91 pa M91-19-4R1, M91-19-
4R2C, M91-19-4TC2 in M91-19-4UN2,
katerim so dodani še krmilniki M91-19-
4T1, M91-19-4UA2 in M91-2-T38.

Izločene krmilnike M90-R1-CAN, M90-
R2-CAN, M90-R2L-CAN in M91-19-R2
zamenjuje krmilnik M91-19-4R2C, krmil-
nik M90-R1 pa je sedaj zamenjan z M91-
19-4R1.

Krmilnik M91-19-4UA2 je prvi model v
okviru M91, ki ima vgrajena analogna
izhoda. Karakteristike so sledeče:
• 10 pnp/npn vhodov (24 VDC)
• 2 vhoda za dajalnike pomika
• 2 dodatna univerzalna vhoda (ter-

močlen, analogni ali digitalni)
• 10 tranzistorskih izhodov (24 VDC)
• 2 hitra izhoda
• 2 analogna izho-

da
• 1 RS232/485

serijski priključek
(nastavljivo s po-
močjo jumper-
jev)

OPLC M91-19-4T1 je cenovno ugodna
rešitev za vse tiste, ki potrebujete tranzis-
torske izhode, prepričajo pa tudi ostale
karakteristike:
• 12 pnp/npn vhodov (12/24 VDC)
• 2 vhoda za dajalnike pomika
• 12 tranzistorskih izhodov (12/24 VDC)
• 2 hitra izhoda

Novosti pri Unitronicsu
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Neven Rusković, dipl. inž, Špica Sustavi

Registracijski terminali Sistema za evidenco delovnega časa in kon-

trolo pristopa Time & Space so odslej v ladjedelnici edini merodajni ka-

zalci začetka delovnega časa, ki se po novem začenja in končuje v pogo-

nu, in ne na glavnem vhodu. Najobsežnejši sistem za evidenco delovne-

ga časa in kontrolo pristopa na Hrvaškem je rezultat večletnega dela

razvojne in projektne skupine Špice Sustavi. S pomočjo sistema Time &

Space zdaj v ladjedelnici v Splitu registrira delovni čas skoraj 6.000 upo-

rabnikov, ki delajo v treh izmenah.

Time & Space v
ladjedelnici v Splitu

SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO - Novice iz Špice

Predstavitev ladjedelnice Split
Ladjedelnica Split je nastala leta 1922 z združitvijo nekaj manjših splitskih ladjedelnic.
Danes je Brodosplit sodobno podjetje z okrog 4.200 zaposlenimi. Med njihove najbolj
zahtevne projekte v preteklosti sodi serija potniških ladij, izdelanih za švedsko pod-
jetje Viking Line. Poslovna usmeritev Brodogradilišta Split predvideva opustitev seri-
jske proizvodnje preprostejših ladij in prehod na bolj kompleksno izdelavo tankerjev.
Projektirali jih bodo v ladjedelnici, porok uspešnosti pa sta med drugim tudi dolgo-
letna tradicija in posebna znanja zaposlenih.

Time & Space v ladjedelnici Split
Pri realizaciji projekta smo uporabili najsodobnejše rešitve. Registracijski terminali so
bili priključeni na obstoječo mrežo Ethernet, za registracijo pa se uporabljajo brezkon-
taktne kartice. Posebej za ladjedelnico smo razvili poseben sistemski softver, ki
preprečuje nepravilnosti pri registriranju vhoda in izhoda. Omogoča tudi registriran-
je vozil in voznikov. 

Na vhodu v ladjedelnico je nameščenih
18 trirogelnikov s čitalniki brezkontakt-
nih kartic. Na podlagi preverjanja iden-
tifikacijske kartice se odobri ali zavrne

vstop na območje ladjedelnice. Registracija na vhodih v ladjedelnico je torej namen-
jena kontroli pristopa, kot začetek delovnega časa pa se jemlje registracija na de-
lovnem mestu. Registracijski terminali (skupaj 42) so zato nameščeni v vseh delovnih
obratih. Kot je komentirala Slobodna Dalmacija, so ti terminali "odslej v ladjedelnici
edini merodajni kazalci začetka delovnega časa, ki se po novem začenja in končuje v
pogonu, in ne na glavnem vhodu". 

Sistem podpira tudi kontrolo vozil ob vstopu in izstopu. Namesto klasičnih kartic se
uporabljajo radiofrekvenčni oddajniki, s pomočjo katerih se preveri prijavljena iden-
tifikacijska številka, na podlagi izida preverjanja pa se vhod odobri ali zavrne. S tem
projektom smo uresničili željo uprave ladjedelnice, da imajo celovit nadzor nad vhodi
in izhodi in začetkom delovnega časa na samem delovnem mestu.

Slobodna Dalmacija je izpostavila še eno prednost, ki jo prinaša sistem Time & Space.
"Z izdajo kartic kooperantom bo laže zatirati pošast dela na črno. V starem sistemu se
je registriralo okrog 400 od skupnega števila približno tisoč kooperantov. Služba
kooperacije Brodosplita bo lahko primerjala podatke Mirovinskega zavoda
[Pokojninskega zavoda] s tistimi na identifikacijskih karticah in tako ugotovila, ali je
posamezni kooperant pravilno prijavljen in zavarovan". A



Skupne značilnosti panelov:
• IP65 zaščita prednje plošče,
• RS485, RS422 in RS232 PLC vmesnik,
• 512 kB spomina,
• povezava v industrijske mreže,
• programiranje z UniOP Designer 6.

V nadaljevanju sledi nekaj tehničnih
podrobnosti o novih panelih.

eTOP03
Najmanjši panel z zaslonom na dotik ta
trenutek na tržišču.

Nekaj značilnosti:
• 3.8 " monokromatski LCD zaslon,
• 1/4 VGA resolucija - 320 x 240 točk,
• prikaz 16 x 40 znakov teksta,
• vgrajena ura in datum (RTC).

ePAD03 / 04
Nova panela v najnižjem cenovnem raz-
redu (naslednika serije MD00)
Nekaj značilnosti:
• monokromatski LCD zaslon 70x21 mm,
• grafična resolucija 120 x 32 točk,

• prikaz 4 x 20 znakov teksta,
• 4 smerne in 4 funkcijske tipke,
• 5 programabilnih LED,
• pri modelu ePAD03 vgrajena RTC,

ePAD05 / 06
Nova modela panelov z numerično tip-
kovnico

Nekaj značilnosti:
• monokromatski LCD zaslon 70 x 21

mm,
• grafična resolucija 120 x 32 točk,
• prikaz 4 x 20 znakov teksta,
• 4 smerne in 9 funkcijskih tipk,
• 10 programabilnih LED,
• pri modelu ePAD05 vgrajen RTC.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Operaterski paneli

Informacije: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o., Koper

Na sejmu Sodobna elektronika 2003 v Ljubljani smo predstavili nove

modele operaterskih panelov, ki nudijo bogate zmogljivosti za zelo spre-

jemljivo ceno. Paneli so enakih zunanjih dimenzij (149 x 109 mm),

glede na zahteve krmiljenja pa se odločamo med zaslonom, občutljivim

na dotik ali grafičnimi zasloni s tipkovnico.

Novi modeli
operaterskih panelov

A

POZOR! NOVOLETNA AKCIJA!

eTOP-03 paneli v akciji. Cena: 380 EUR + DDV
Akcija velja za naročila do vključno 15. januarja
2004.
Dobava v februarju 2004. 
Šifra pri naročilu: AK-AVT.



• Preprost priklop kablov za regulacijo
(cage-clamp)

• Možnost dobave s kratkostično zaščito
• Zaščita pred dotikom brez dodatkov

SIRIUS SC 22.5 mm polprevod-
niški releji
Polprevodniški kontaktorji SIRIUS SC vse-
bujejo polprevodniški rele ter hladilno re-
bro, zaradi tega so primerni za takojšno
uporabo (ready-to-use). Glede na izved-
bo, lahko preklapljajo tokove do 90A.
Prav tako kot releji so tudi kontaktorji oz-
kih dimenzij in s tem prihranimo na pros-
toru. Montaža je možna na letev ali pritr-
ditev z vijaki pri uporabi izolacijskih pritr-
dilnih ploščic. Prav zaradi te izolacijske
ploščice pa jih lahko uporabite tudi v to-
kokrogih z izredno nizko napetostjo, kot
se uporablja v stavbnih sistemih. Za za-
gotavljanje optimalnih kontrolnih proce-
sov različnih bremen, so polprevodniški
kontaktorji dobavljivi v različnih verzijah.
Kot primer, za preklapljanje omskih bre-
men se priporoča "zero switching".

Glavne značilnosti  polprevodniških rele-
jev SIRIUS SC:
• Prostorski prihranek zahvaljujoč ozki

obliki
• Različne možnosti

priklopa na glavne
sponke

• Preprost priklop
kablov za regulaci-
jo (cage-clamp)

• Možna takojšna
uporaba

• Možnost dobave s
kratkostično zaščito

• Zaščita pred doti-
kom brez dodatkov

SIRIUS SC funkcijski moduli
Različne aplikacije zahtevajo možnost
različnih funkcij. S SIRIUS SC funkcijskimi
moduli je možno ugoditi različnim funkcij-

SIRIUS SC polprevodniške preklopne naprave ne vsebujejo mehanskih delov, in prav
zaradi tega je življenska doba  polprevodniških kontaktorjev SIRIUS SC skoraj neome-
jena.
Poleg tega so novi polprevodniški kontaktorji še:
• Robustne izvedbe in odporni na tresljaje, vibracije ter elektromagnetna polja
• Delujejo v vlažnem in prašnem okolju
• Preklapljajo brez iskrenja in z minimalnimi motnjami na okolico
• Njihovo delovanje je tiho

Namenjeni so za naslednje aplikacije:
• Regulacija električnih grelcev v predelavi plastičnih mas
• Regulacija ventilov in motorjev v transportnih sistemih
• Zardi tihega delovanja so primerni za bolnice in upravne stavbe

SIRIUS SC polprevodniški kontaktorji
in releji so optimizirani za veliko števi-
lo preklopov enofaznih (omskih) bre-
men do 90A. Kontaktorji in releji ima-
jo vgrajen enak močnostni polprevod-
niški element. Glavne priključne spon-
ke so na voljo v  različnih izvedbah:
SIGUT tehnologija, cage-clamp
(vzmet) tehnologija ter možnost pri-
ključka s kabelskim čevljem. Polprevo-
dniške releje SIRIUS SC lahko monti-
rate na že obstoječe hladilna rebra, medtem ko polprevodniški kontaktorji vsebujejo
polprevodniški rele in hladilno rebro.

SIRIUS SC 22.5 mm polprevodniški releji
Kot smo že omenili lahko polprevodniške releje SIRIUS SC montirate na
že obstoječa hladilna rebra. Glede na hladilno karakteristiko hladilnih
reber, se delovna zmožnost relejev lahko poveča do 90A pri omskih
bremenih.
Montaža je izredno hitra, saj je pritrditev omogočena samo z dvema
vijakoma. Posebna tehnologija močnostnih polprevodnikov zagotavlja
zelo dobro odvajanje temperature na hladilno rebro.

Glavne značilnosti  polprevodniških relejev SIRIUS SC:
• Prostorski prihranek zahvaljujoč ozki obliki
• Različne možnosti priklopa na glavne sponke
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SIRIUS - SC
Robustne polprevodniške preklopne naprave 

z veliko frekvenco preklopov
Informacije: Zoran Novak, Peter Grubar, SIEMENS d.o.o.

Pri velikem  številu vklopov in izklopov se življenska doba navadnih

preklopnih naprav (kontaktorjev) zelo zmanjša. Prav za takšne

aplikacije z velikim številom preklopov, Siemens ponuja novo rešitev. 

SIRIUS SC, novi polprevodniški kontaktorji, s katerimi lahko bistveno

znižate stroške in prihranite na prostoru.
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skim zahtevam. Preprostost uporabe,
(snap-on), funkcijskih modulov omogoča
regulacijo polprevodniškega kontaktorja
ali releja.

Vrste funkcijskih modulov:

• konverter (pretvornik)
Omogoča pretvorbo
analognih vrednosti,
kot so običajni izhodni
signali pri temperatur-
nih regulatorjih, v pulz-
no širinsko modulacijo.
S tem je omogočena
regulacija moči polpre-
vodniškega kontaktorja
ali releja.

• kontrolnik bremena
Omogoča kontrolo
toka, napetosti, kontro-
lo tiristorjev ter napak v
mreži. Napake signali-
zira na LED prikazoval-
niku oz. preko PLC
kompatibilnega izho-
da.

• izhodni regulator
Omogoča regula-
cijo moči priključe-
nega bremena v
primeru nihanja
napetosti oziroma
spremembe impe-
dance bremena.

Več informacij lahko dobite na naslovu:
SIEMENS d.o.o., www.ad.siemens.de/
cd/sirius_sc in www.siemens.si.

dr. Saša Sokolić, mag. Erik Ott, mag. Borut Štrancar

Čeprav je iHistorian
razmeroma nov pro-

dukt, smo si v preteklih

dveh letih dela z njim

nabrali kar precej pozi-

tivnih izkušenj. Kjerko-

li smo v sistem vgradili

iHistorian, se je to izkazalo kot odlična rešitev. Pri tem pa je treba priz-

nati, da smo se pogosto soočali z dvomi in vprašanji, zakaj sploh potre-

bujemo iHistorian. To ne preseneča, saj uporaba iHistoriana v sistemih

avtomatizacije in informatizacije procesov prinaša določene konceptu-

alne spremembe. V nadaljevanju podajamo najpogostejša področja

uporabe iHistoriana, na katere smo naleteli v dosedanji praksi, ob tem

pa bomo skušali pojasniti, zakaj je za reševanje posameznega proble-

ma potreben iHistorian. Hkrati bi radi poudarili, da iHistorian ni le so-

dobna zamenjava okrnelih klasičnih historianov, temveč postaja zara-

di svoje zasnove osrednji vir informacij o procesu in s tem jedro pro-

izvodne informatike.

iHistorian - področja
uporabe

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - Področja uporabe iHistorian

A

iHistorian kot učinkovit arhiv procesnih podatkov
Če pri procesnem vodenju potrebujemo učinkovito arhiviranje, je prava rešitev
iHistorian. Lastnosti iHistoriana (glej naslednji prispevek) nazorno kažejo, da so inter-
na podatkovna struktura skupaj z mehanizmi zapisovanja v historian in mehanizmi
branja iz historiana optimirani za velike količine in visoke hitrosti podatkov. Praktični
primeri uporabe iHistoriana kot arhiva procesnih podatkov (Krka, TEŠ, ...) to trditev
potrjujejo v celoti.

iHistorian kot osnova za poročilni sistem
Če podatke arhiviramo v iHistorian, nam le-ta lahko služi kot dobra osnova za generi-
ranje poročil. Pri tem je na voljo več pristopov:
• Do podatkov v iHistorian-u lahko dostopa-

mo neposredno iz katerega od orodij za
generiranje poročil (Crystal Reports,
Access, VB, Excel, ...). Iz teh orodij vidimo
iHistorian kot tabelo relacijske baze poda-
tkov. Poročilo se generira tako, da na pri-
pravljeno povpraševanje iHistorian vrne
ustrezen podatek ali niz podatkov. Podatki v
iHistorianu so v tem primeru "surovi" vzor-
ci procesnih signalov. Ta način je zato pri-
meren za enostavnejša poročila v smislu dnevnih in urnih povprečij posameznih
procesnih meritev (recimo dnevno poročilo o klimatskih razmerah v proizv. pros-
torih).

• Surove podatke iz procesa lahko predhodno pripravljamo znotraj iHistoriana (upo-
raba Calculation Collector-ja). Do predhodno pripravljenih podatkov še vedno
dostopamo iz katerega od zgoraj naštetih orodij za generiranje poročil. Z enostav-
nejšimi in hitrejšimi povpraševanji pridemo do kompleksnejših poročil (na primer
šaržno poročilo za izdelek N0123).

• Poročilni sistem lahko temelji na arhitekturi iHistorian + RDB. iHistorian kot arhiv
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časovno vzorčenih procesnih meritev predstavlja idealen komplement relacijski
podatkovni bazi z aplikacijskimi podatki (plan, delovni nalog, materiali,...).
Mehanizmi obdelave podatkov (tudi večnivojski) se vršijo v RDB, kamor se shranju-
jejo tudi rezultati. Poročila se nato generirajo nad podatki v relacijski bazi (spet z
enim od orodij za generiranje poročil). Razlog za uporabo opisane arhitekture je
običajno povezan s kompleksnostjo transformacije od surovega podatka v
iHistorian-u do podatka na poročilu. V bistvu je ta pristop zelo soroden prejšnjemu
(večnivojski), ko za prvi nivo obdelave podatkov skrbi Calculation Collector znotraj
iHistorian-a, pri tem pa se tudi rezultati obdelave shranjujejo v iHistorian-u. Tak pri-
stop je primeren za najbolj kompleksna poročila.

Kateri od pristopov za generiranje poročil je najustreznejši, je odvisno od konkretne-
ga primera, vsekakor pa se iHistorian kaže kot zelo uporabna komponenta poročilnih
sistemov.

iHistorian kot osnova za proizvodni informacijski sistem
Predstavljajmo si primer, ko želimo iz množice podatkov na procesnem nivoju (poda-
tki o delovanju/nedelovanju naprave) generirati dogodek v proizvodnem informacij-
skem sistemu (zapis o zastoju, ki vsebuje čas zastoja, lokacijo in vzrok). K reševanju
tega problema lahko pristopimo vsaj na dva načina: (1) podatke lahko obdelamo že na
nivoju procesa, generiramo dogodek v PLC-ju ali SCADA sistemu ter ga zapišemo v
relacijsko bazo, ali (2) surove podatke zapisujemo v iHistorian in iz njih samodejno ali
kot odgovor na povpraševanje "izluščimo" dogodke ter jih vpišemo v podatkovno
bazo. 
Prednost drugega pristopa je predvsem v tem, da ni treba posegati na nivo procesa
(PLC in SCADA) vsakič, ko se definicija dogodka spremeni ali ko želimo v proizvod-
nem informacijskem sistemu obravnavati novi dogodek. To prihaja še posebej do izra-
za v primerih, ko je podatkov in dogodkov veliko, oziroma ko si enostavno ne more-
mo ali ne smemo privoščiti sprememb na procesnem nivoju. Ko proizvodni informa-
cijski sistem uvajamo na obstoječo proizvodnjo, je težko opravičevati razkopavanje po
preverjenem in delujočem krmilnem in nadzornem sistemu. Metronikov proizvodni
informacijski sistem MePIS temelji na uporabi iHistorian-a in omenimo lahko, da so
dosedanji praktični primeri uporabe (Droga, Termo, Trimo,...) ustreznost pristopa
vedno potrdili.
Namesto zaključka si lahko zastavimo vprašanje, ali se lahko na vseh treh področjih
izognemo iHistorian-u? Ali lahko vse rešimo z relacijsko bazo in veliko aplikativnega
dela na njej? Seveda lahko, vprašanje pa je, kako učinkovito in za kakšno ceno.  A
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Informacije: Metronik d.o.o.

iHistorian predstavlja sistem za arhiviranje in analizo procesnih podatkov, ki ga

sestavljajo štiri osnovne komponente:

iHistorian - sistem za arhiviranje
in analizo procesnih podatkov

• arhiv procesnih podatkov,
• zbiralci, ki zajemajo procesne podatke,
• komponenta za administriranje sistema,
• odjemalci in tehnologije, s pomočjo katerih je mogoča anali-

za arhiviranih podatkov oziroma poizvedovanje po njih. 

Glavne lastnosti iHistorian-a
• namenjen je uporabi v majhnih in velikih sistemih, saj je na

voljo v velikostih od 100 do 100.000 točk na strežnik.
Funkcija Server to Server Collector (iHistorian 2.0) pa omo-
goča povezovanje različnih samostojnih iHistorian-ov v cen-
tralni iHistorian,

• je zelo učinkovit tako v majhnih kot velikih aplikacijah, saj
zmore shranjevati in brati do 20.000 podatkov v sekundi,

• podpira zbiranje podatkov v časovnih intervalih, krajših od
sekunde. Vsi podatki, ki jih shranjuje iHistorian, so opremlje-
ni s časovno značko ločljivosti 1 ms. Periodični zajem poda-
tkov lahko poteka s periodo 100 ms, podprto pa je tudi
dogodkovno gnano zbiranje podatkov, ki lahko dosega tudi
bistveno višje hitrosti zbiranja podatkov,

• arhitektura iHistorian-a je zelo prilagodljiva. Komponente
iHistorian-a se lahko izvajajo na enem samem računalniku,
lahko pa so poljubno razpršene po mreži,

• iHistorian shranjuje podatke v izredno komprimirani obliki, 
• iHistorian lahko shranjuje podatke različnih tipov, tudi zna-

kovne nize oziroma tekstovne zapise,
• celoten sistem je možno preprosto konfigurirati in vzdrževa-

ti. Administriranje sistema lahko poteka prek Intraneta/In-
terneta,

• časovne značke iz različnih zbiralcev so sinhronizirane z uro

na strežniku iHistorian, zajema pa lahko tudi podatke, ki so z
uro opremljeni eksterno,

• iHistorian je zelo robusten sistem, saj zbiralci omogočajo
shranjevanje in naknadno posredovanje zbranih podatkov v
pri meru prekinjene zveze med zbiralcem in strežnikom
iHistorian-a,

• dostop do podatkov prek različnih odjemalcev in tehnologij
(iHistorian API, iFix, Excel Add-In, SDK, OLE DB, infoAgent),

• skladnost s priporočili 21 CFR Part 11 (pomembno za reguli-
rane industrije).

Novosti
Nova verzija sistema iHistorian (iHistorian 2.0) prinaša nove
funkcije in lastnosti (podpora za zbiralca FIX 7.0 ali FIX 6.15,
izboljšana administratorska funkcionalnost, ...), med katerimi
sta najpomembnejši t.i. Calculation Collector in Server to Server
Collector. 

Calculation Collector 
Calculation Collector je namenjen izvajanju logičnih in račun-
skih operacij nad podatki v iHistorian-u, pri tem pa se rezultati
omenjenih operacij shranjujejo v samem iHistorian-u. Calcula-
tion Collector omogoča: 
• enostavne matematične operacije nad poljubnim številom

blokov (npr. seštevanje, odštevanje,...),
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• logične operacije (npr. If - Then -
Else),

• računanje dnevnih, urnih in drugih
povprečij, minimalne, maksimalne
vrednosti, ... 

• razpoznavanje znakovnih nizov in
časovnih sintaks.

Calculation Collector uporabljamo pov-
sod tam, kjer je treba surove podatke
sproti obdelovati in rezultate obdelav
shranjevati v iHistorian-u (na primer
predpriprava podatkov za kompleksna
sporočila). 

Server to Server Collector
Server to Server Collector vsebuje vse
lastnosti Calculation Collector-ja, razliku-
je se le po tem, da omogoča shranjevanje
rezultatov na drugem (destinacijskem)
iHistorian strežniku. Omenjene zbiralce
lahko namestimo na poljubno število
izvornih iHistorian strežnikov, njihovo
konfiguriranje pa poteka iz destinacijske-
ga strežnika. 

Pomembna lastnost zbiralca je tudi funk-
cija "store and forward", ki v primeru
izpada mreže med izvornimi strežniki in
destinacijskim strežnikom poskrbi, da se
vsi podatki prenesejo na destinacijski
strežnik takoj, ko se mreža ponovno
vzpostavi. 

Nekaj primerov uporabe Server to Server
Collector-ja:
• informiranje destinacijskega strežnika

v primeru spremembe določene vred-
nosti na izvornem iHistorian strežni-
ku,

• pošiljanje informacije, kot je na pri-
mer dnevno povprečje določene
vrednosti, na destinacijski strežnik ob
vnaprej določenem času ali vsakič ob
izteku časovnega intervala. A

Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

Verifikatorji - kontrolni čitalniki črtne kode se uporablajo za meritev

kakovosti črtne kode. Rezultat je podatek o čitljivosti. Verifikacija črtne

kode je pomemben element vsakega sistema, ki temelji na črtni kodi.

Pomislimo samo, koliko sredstev je namenjeno za programsko in stroj-

no opremo in nenazadnje za izpopolnjevanje kadrov, za uspešno imple-

mentacijo sistema za zajem podatkov, zasnovanega na črtni kodi. Pra-

viloma pa se trgovci zavedo pomembnosti verifikacije črtne kode šele,

ko se nekomu zgodi nepopravljiva monetarna škoda zaradi nečitljivih

črtnih kod. Verifikatorji so danes relativno poceni in postajajo nepo-

grešljiv del sistema za zajemanje podatkov s črtno kodo. Verifikacija črt-

ne kode je "most" med kreiranjem črtne kode in uspešnostjo točnega od-

čitavanja.

Verifikatorji črtne
kode

Peresni verifikator
Quick Check® - QC 200 je kompakten, prenosni verifikator za
analiziranje značilnih parametrov kakovosti črtne kode, sklad-
no z navodili, ki jih predpisujejo ANSI/CEN/ISO standardi za
kakovost odtisa črtne kode. QC 200 je enostaven za uporabo
in omogoča branje vseh pomembnejših simbologij črtnih kod.
Vključuje hitro ugotavljanje zmožnosti čitanja določene črtne
kode, hkrati pa izvede hitro analizo le-te. Lastnosti prebrane
črtne kode lahko prikličemo na LCD zaslon s pomočjo dveh

tipk, pri hitrem preverjanju kakovosti črtne kode pa imamo na voljo še indikacijo s
pomočjo dveh svetlečih diod (zelene in rdeče). 
QC 200 torej uporabniku predstavi optične karakteristike določene črtne kode, in
ima vgrajen samodejni izklop, ki se vključi pa eni minuti nedelovanja.
Verifikator lahko uporabljamo tudi kot reflektometer. 

Verifikator nam ob prečitanju črtne kode izpiše sledeče poda-
tke:
• prečitana črtna koda oz. njena vsebina,
• simbologija oziroma tip črtne kode,
• kakovost odtisa črtne kode,
• širina črtne kode,
• parametrični prikaz področij črtne kode z napakami oziro-

ma odstopanji;

Quick Check® 200 lahko priključimo direktno na tiskalnik, ki
zmore izpisovati ASCII znake, in sicer preko serijskega RS-232
ali paralelnega Centronics vmesnika. V primeru, da verificiramo črtne kode in Quick
Check® 200 ni priključen na tiskalnik, imamo možnost shranjevanja podatkov v pom-
nilnik verifikatorja.

QC 600 in QC 800 namizna verifikatorja
S Quick Check® - QC 600 in QC 800 verifikatorjem analiziramo
kakovost črtne kode skladno s parametri za kakovost tiska po
ANSI/CEN/ISO standardih. Vsaka enota vključuje vse standardne
simbologije črtnih kod. 
S serijo QC 600 testiramo običajne ANSI/CEN/ISO parametre in
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izvedemo preverjanje gradacije - vrednosti, ki odražajo verjetno
zmožnost odčitavanja simbolov črtne kode. Oceno meritve ozi-
roma rezultat preverjanja sprejmemo ali zavrnemo. Rezultati
testa so prikazani na 4 vrstičnem LCD zaslonu z 20 znaki na
vrstico. Model QC 600 je kompatibilen z RS-232 vmesnikom in
je združljiv s programskim paketom za verifikacijo na Windows-
ovi platformi.

Serija verifikatorjev QC 800 omogoča enostavno in hitro verifi-
kacijo črtne kode z načelom "nameri in streljaj". Z uporabo
modela QC 3800V, ki je pravzaprav prirejen IT 3800 CCD čital-
nik črtne kode, lahko hitro izvajamo preverjanje kakovosti črtne
kode po metodi sprejem/zavrnitev, ali pa rezultat preverjanja
uporabimo kot izhodišče za detajlnejšo analizo.

QC OLV-SV100
Quick Check® - QC OLV-SV100 verifikator
je univerzalna sistemska komponenta za
analiziranje parametrov kakovosti črtne
kode, preverjanje pravilnosti enkodiranja
podatkov (ali je informacija o črtni kodi

pravilna) in odkrivanje napak oziroma nepravilnosti v okviru
simbola črtne kode.

QCOLV-SV100 združuje visoko razvito tehnologijo digitalne
obdelave signalov (DSP), čitalnik črtne kode z laserskim žar-
kom, ki prebere črtno kodo hitro in zanesljivo, ter zmožnost
prilagajanja vhodno/izhodne komunikacije. Zaradi visoko
zmogljive arhitekture je enota primerna za gospodarno upora-
bo v funkciji zagotavljanja kakovosti, za praktično vsakršno
tiskanje črtne kode, ne glede na tehnologijo tiskanja.

Z enoto QCOLV-SV100
lahko izvajamo verifikaci-
jo z raznimi, do danes
znanimi metodami anali-
ziranja kakovosti črtne
kode. Podatki o kakovosti
črtne kode se prenesejo

preko serijske komunikacijske povezave na
PC, notesnik ali direktno na tiskalnik, in
sicer za vsako kodo, ki jo analiziramo. Na ta
način je zagotovljena podpora odgovornosti
za tiskanje črtnih kod.

Ob nakupu enote QCOLV-SV100 je pripo-
ročljivo izbrati programsko orodje QC
ScanView, ki deluje na Windows platformi.
Program nam namreč olajša poenostavljeno
izbiro nastavitev skozi menuje, in omogoča
nadzor nad izvedbo analize v realnem času.

Parametri kakovosti črtne kode, ki jih anali-
ziramo:
• povprečen odklon širine črte,
• minimalni odklon širine črte,
• maksimalni odklon širine črte,
• PCS faktor (Print contrast signal),
• refleksija - svetlost (min),
• refleksija - temnost (max),

• razmerje širokega/ozkega elementa,
• svetli rob,
• X dimenzija (širina ozkega elementa),
• dekodiranje,
• defekti (poškodbe),
• robni kontrast,
• globalni prag občutljivosti,
• modulacija,
• gradacija simbola,
• referenčni dekodirni algoritem,
• odbojni faktor Rmin/Rmax,
• kontrast simbola,
• smer zapisa črtne kode,
• enkodirani podatki,
• tip simbologije,
• % čitljivosti,
• kontrolna cifra;

QC PC600
Quick Check® - QC PC600 verifikator je
profesionalno orodje za verifikacijo kako-
vosti črtne kode in njene čitljivosti. Orodje
je zasnovano na Windows platformi, in
skupaj z miško ali svetlobnim peresom za
čitanje črtne kode predstavlja optično občutljivo napravo, ki
preko serijskega vmesnika omogoča priključitev direktno na
namizni PC računalnik ali notesnik. Rezultati verifikacije se pri-
kažejo direktno na ekranu, informacije o kakovosti črtne kode
pa lahko tudi natisnemo z lokalnim ali mrežnim tiskalnikom.

QC PC600 nam tako prinaša in-
formacijo o kritičnih optičnih ka-
rakteristikah črtne kode. Uporab-
lja se tudi kot reflektometer.

Verifikator QC PC600 je prime-
ren za analizo kakovosti črtne ko-
de na področju aktivnosti tiska-
nja, prejemanja in izdajanja bla-
ga, proizvodne dejavnosti in dis-
tribucije. QC PC600 nudi zmož-
nost hitre, enostavne in pregled-
ne analize branja določene črtne
kode in njenih parametrov, ka-
kor ga predpisuje standard ANSI
X3.128 / CEN 1635 /
ISO IEC 15423-1, ali po
običajni metodi "sprej-
mi/zavrni". Glede na
gostoto črtne kode, ki
zavisi od X-dimenzije,
t.j. specifične širine oz-
kega elementa v simbolu črtne kode (ta širina se spreminja od
ene simbologije do druge), je potrebno na verifikatorju izbrati
primerno velikost svetlobne pike. Le-ta ima naslednje vrednosti:
3, 5, 6, 10 in 20 mil, kjer je enota mil = 0,0010" = 0,0254 mm.

Verifikator je primeren za analizo vseh standardnih simbologij
črtnih kod (Code 39, Interleaved 2 od 5, U.P.C., EAN, Codabar,
Code 128, Telepen in UCC/EAN 128).
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - OPTO22 I/O enote za vodenje procesov na Ethernetu

Ultimate I/O, Enet I/O
Ultimate I/O združuje lastnosti vhodno-izhodne enote in  krmil-
niškega procesorja v eni napravi. Zaradi zmogljivega procesor-
ja, 16MB RAM spomina in 8Mb "flash" spomina omogoča tudi
krmiljenje zahtevnejših procesov. V Ethernet omrežju omogoča
izmenjavo podatkov z drugimi enotami Ultimate I/O, enotami
Enet I/O in samostojnimi krmilniškimi procesorji. Vsak
Ultimate I/O lahko krmili  vhodno-izhodne module na svojem
podnožju in podnožjih ostalih enot Enet I/O in Ultimate I/O v
omrežju, saj so vhodno izhodne točke vseh enot  transparentne.
To omogoča učinkovito distribuirano
vodenje ne glede na položaj priključne
točke v sistemu. Vse vhodno-izhodne
enote imajo vgrajen 10/100 Mb Ethernet
(TCP/IP) vmesnik, ki podpira protokole
FTP, Modbus/TCP, SNMP in odprti IEEE
1394 protokol, posamezna enota pa pri
komunikaciji lahko uporablja tudi več pro-
tokolov hkrati. 

Vhodno-izhodna enota lahko komunicira neposredno s PC
računalnikom s pomočjo OPC strežnika in tako predstavlja
učinkovit sistem za zajem podatkov. Možen je tudi neposreden
prenos zajetih podatkov iz vhodno-izhodnih enot v podatkovne
baze informacijskih sistemov, kjer predstavlja OptoSQL Proxy
most med I/O enoto in OLE DB združljivo podatkovno bazo.
Vhodno-izhodna enota SNAP WLAN-FH-ADS namesto žične
povezave na Ethernet omrežje omogoča radijski prenos (2,4

GHz) podatkov, zagotavlja pa enako funkcionalnost kot druge
enote.

Vhodno-izhodni, PID in serijski komunikacijski moduli
OPTO 22 v družini SNAP ponuja številne analogne in digitalne
module, module s samostojno PID regulacijsko zanko in  seri-
jske komunikacijske module z dvema RS 232 ali RS 485 vmes-
nikoma. Posamezna vhodno-izhodna enota lahko sprejme do 8
serijskih komunikacijskih modulov, kar omogoča komunikacijo
prek 16 neodvisnih kanalov, česar do sedaj ni omogočal noben

krmilni sistem na tržišču. 

Digitalni moduli so optično izolirani do
napetosti 4000 V in omogočajo
priključitev do štirih signalov. Analogni
moduli so dvo- ali štiri-kanalni, imajo gal-
vansko in optično izolacijo (4000 V), na
voljo pa so tudi dvokanalni vhodni moduli
z medsebojno galvansko izolacijo
posameznega kanala. Bogata paleta vhod-
no-izhodnih modulov pokriva širok spek-

ter napetostnih, tokovnih ter frekvenčnih signalov in
priključitev Pt 100 sond ter termočlenov. Vhodno-izhodni mod-
uli OPTO 22 imajo doživljensko garancijo, ki jo proizvajalec
nudi na podlagi zagotavljanja visoke kakovosti pri njihovi
proizvodnji.

Programska oprema 
IoControl(5.0) omogoča enostavno programiranje vhodno-
izhodnih enot z diagrami poteka. Tak način programiranja je
pregleden, vgrajeni učinkovit razhroščevalnik "debugger" pa
omogoča hitro popravljanje napak tudi manj izkušenim pro-
gramerjem. Vsi protokoli in funkcije, ki jih uporabljamo pri
razvoju aplikacije, so odprti in dobro dokumentirani. Za pro-
gramiranje zahtevnejših aplikacij je vgrajen tudi OptoScript,
zmogljiv skriptni jezik zasnovan na programskem jeziku C. 
IoManager (5.0) predstavja novo programsko orodje za konfig-
uriranje parametrov in prenos programov v procesorje,
omogoča pa tudi tekoče "on line" spremljanje in spreminjanje
vrednosti vhodno-izhodnih točk preko svetovnega spleta. Opto
OPC Server (5.0) omogoča standardno povezavo med OPC kli-
enti drugih proizvajalcev nadzornih programov in OPTO 22 sis-
temi. OPC Server ustreza specifikaciji 2.0. Vsa našteta orodja so

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana

OPTO 22 je uveljavljen ameriški proizvajalec robustnih distribuiranih

krmilno-regulacijskih sistemov za industrijsko avtomatizacijo. Prepo-

znaven znak podjetja predstavljajo celostne rešitve za vodenje procesov na Ethernet-u. Vse segmente vodenja

- zajem podatkov, izvajanje krmilne logike in povezavo z nadzornim oziroma informacijskim sistemom - je

OPTO 22 uspešno združil v družini programabilnih vhodno-izhodnih enot Ultimate I/O in vhodno-izhodnih

enot Enet I/O.

OPTO 22 - inteligentne vhodno/izhodne
enote za vodenje procesov na Ethernetu
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Postati naročnik revije
AVTOMATIKA se splača:

Naročniki imajo 10% popusta pri plači-
lu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo na dom/delo-
vno mesto brez plačila poštnine (velja za
Slovenijo)!
Naročnik dobi ob vsaki izdaji zgoščen-
ko 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
naročilnico v reviji ali na spletnih
straneh: http://www.avtomatika.com

uporabniku na voljo brezplačno ob
nakupu enote Ultimate I/O.
Ob uvajanju novih tehnologij in Ethernet
koncepta pa OPTO ni pozabil na uprab-
nike starejših sistemov serije G4. Le ti
lahko svoje Optomux distriburane enote
(B1 in B2) nadgradijo z vmesniki (E1 in
E2), ki omogočajo direkten priklop na
Ethernet omrežje brez potrebe po
zamenjavi vhodno-izhodnih modulov in
ostalih komponent.

vas vabi na enodnevni, brezplačni seminar z naslovom:

Razvoj aplikacij za delo v
realnem času z LabVIEW-jem
Izkoristite prednosti grafičnega programskega okolja LabVIEW za razvoj aplika-
cij za delo v realnem času in vgrajenih aplikacij za meritve in nadzor. LabVIEW
Real-Time in strojna oprema serije RT skrajšujeta čas, ki je potreben za razvoj apli-
kacij kot npr. merjenje in nadzor parametrov pri delovanju strojev, vgrajenih oz.
vgnezdenih aplikacij za zajem in shranjevanje podatkov, simulacije delovanja
strojne opreme...
Seminar bo potekal v četrtek, 11. decembra 2003 v predavalnici Centra za
poslovno usposabljanje, Dimičeva 9, Ljubljana. S pričetkom ob 10. uri in
zaključkom ob 13. uri.

Seminar bo predstavil:
• Osnove pojma »realni čas«
• Najnovejšo strojno in programsko opremo za razvoj zahtevnih nadzornih apli-

kacij: LabVIEW Real-Time, PXI industrijski sisitem, Compact FieldPoint poraz-
deljene V/I, vmesniki za zajem podatkov...

• Arhitekture sistemov za delo v realnem času
• Kako optimizirati izvajanje sistemov z uporabo večnitnosti in prioritet
• Tehnike za razvoj determinističnih aplikacij, vključno s časovnimi strategijami

in metodami prenosa podatkov
• Kako oceniti funkcionalnost in zanesljivost sistemov za delo v realnem času
• Kako LabVIEW Real-Time poveča produktivnost in prinaša izvajanje v realnem

času v tesni povezavi z RT strojno opremo

Na  seminar  ste  vabljeni  vsi,  ki  želite spoznati metode za razvoj bolj
determinističnih  in  zanesljivih  aplikacij  in  tudi vsi, ki že razvijate
vgrajene aplikacije in aplikacije za delo v realnem času.
Prijave  sprejemamo na elektronski naslov ni.slovenia@ni.com in fax: 03 425
4212, potrditev prijave boste prejeli po elektronski pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

National Instruments, Kosovelova 15, 3000 CELJE

A
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SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE - SymmetrE - programska oprema za inteligentne zgradbe

SymmetrE - programska oprema za
nadzor in vodenje procesov v zgradbah

Informacije: Metronik d.o.o.

Sistemska programska oprema SymmetrE je namenjena nadzoru in vodenju sistemov ogrevanja, hlajenja ,

prezračevanja in klimatizacije, razsvetljave ter ostalih energetskih sistemov v zgradbah. Predstavlja novo

generacijo Honeywellovih rešitev za nadzor procesov v zgradbah.

SymmetrE je zgrajen na osnovi industrijskih standardov in internetnih tehnologij. Primeren je tako za majhne in enostavne nadzor-
ne sisteme kot tudi za kompleksne sisteme z več nadzornimi strežniki in večjim številom
operaterskih mest. Jedro nadzornega sistema predstavlja SymmetrE strežnik (server), ki
komunicira s krmilniki v polju. SymmetrE ob Honeywellovem C-Bus-u in LonWorks-u pod-
pira tudi druge standardne komunikacijske protokole na področju avtomatizacije
zgradb in industrije, (BACnet in Modbus), podpira pa tudi  OPC in AdvanceDDE vmes-
nika.

ob klasičnih funkcijah upravljanja, kot so nadzor, vodenje,
arhiviranje podatakov in alarmiranje, vsebuje tudi vrsto reši-

tev, ki uporabnikom zagotavljajo ugodne bivalne razmere ob manjših stroških obratova-
nja. Pri tem pridejo do izraza:
• procesni historian,
• standardna energetska poročila in poročila po želji uporabnika,
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• arhiviranje vseh dogodkov, alarmov
in posegov operaterjev,

• dostop do Intraneta in Interneta ne da
bi zapustili nadzorno okno,

• možnost prenosa arhiviranih poda-
tkov v standardne MS aplikacije (Ex-
cel, Word, Web strani) za potrebe
nadaljne analize podatkov in poroči-
la.

Operaterska postaja (HMIWeb) omogo-
ča prikaz sistemov v okolju web z upora-
bo standardnih Internet brkljalnikov.
Uporaba standardnih Web menijev,
orodjarn in ikon omogoča intuitivno pre-
hajanje skozi aplikacijo ter hiter dostop
do pomembnih podatkov. Takšna zasno-
va ne zahteva posebnih predznanj s po-
dročja nadzornih sistemov in je primerna
tako za nove kot tudi izkušene operaterje.

SymmetrE je opremljen z orodjem za
programiranje lastnih script-ov (izpeljan-
ka Visual Basic-a) ter vsebuje podporo
ActiveX kontrolnikom, s čimer lahko apli-
kacijo popolnoma prilagodimo željam
uporabnika.

Honeywellova tehnologija zaščite ("Safe-
Browse") omogoča SymmetrE opera-
terski postaji varen dostop do strežnika
prek Intraneta oziroma Interneta. Pri tem
lahko s sistemom zaščit (gesla, uporabni-
ška imena) operaterjem omogočamo do-
stop samo do izbranih prikazov in podat-
kov. A
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