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SIMATIC je spregledal pred nekaj leti z elektronskim vidom VS710.
Danes SIMATIC elektronsko prepoznava enostavne objekte s pomočjo
sistemov VS110, 120 in 130. Kadar potrebuje "močnejša očala", so mu
na voljo poleg VS710 tudi nov elektronski vid serije VS72x.

Za avtomatsko prepoznavanje objektov v industriji združite SIMATIC
krmilnike s SIMATIC elektronskim vidom.

OObbiiššččiittee  nnaass  nnaa  sspplleettnniihh  ssttrraanneehh::  wwwwww..ssiieemmeennss..ddee//mmaacchhiinnee--vviissiioonn

s

Ostanite v žarišču s 
SIMATIC elektronskim vidom
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Kolofon/Uvodnik

Spoštovani,

kaj se dogaja v dolini Šentflorjanski? O tem, predvsem pa o stanju
avtomatizacije se je spraševala tudi skupina avtorjev, ki je izvedla
razizkavo na podlagi ankete, ki so jo razposlali v večino malih in
srednjih podjetij (velikih pravzaprav niti nimamo). Vrnilo se je
skromnih 27% anket! O razlogih za tako skromno udeležbo in tudi
o rezultatih, pa več v omenjeni raziskavi.

Tale izvod ste, če niste naročnik, najbrž dobili na sejmu TeleINFOS,
ki se pravkar odvija v Cankarjevem domu. Naslednji mesec pa se
bodo v Celju začeli sejmi Energetika, Vzdrževanje in Naš dom, ki se
jih tematsko dotika tudi naša revija, zato bomo tudi tam prisotni.
Lepo vabljeni, saj se obeta zanimiv dogodek! 

Na svidenje na sejmih!
Vaš urednik

Založba: HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@hydra-co.si - http://www.hydra-co.si
tel. 01/5428-571 - tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa - tel.: 031/460-871 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Tehnični urednik: DDrraaggaann  SSeellaann
e-mail: studio@hydra-co.si

Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..,,  RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA

P.P. 5807, 1261 Ljubljana
www.avtomatika.com - e-mail: stik@hydra-co.si

Grafična oprema in filmi:
TTiisskkaarrnnaa  MMAA--TTIISSKK  dd..dd.., Maribor

TTiisskk::  MMAA--TTIISSKK  dd..dd.., Maribor

Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznava-
mo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta
vključena v ceno. Naročnikom je brezplačno

priložena zgoščenka z elektronsko revijo
AVTOMATIKA Online v kolikor izide ob izidu revije!

Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem
založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane

fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije
Avtomatika. 

Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je dvojna
številka.
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PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač.
Vodja projektov, INEA d.o.o.
alenka.znidarsic@inea.si, tel. 01 513 81 23
Svetuje: vodenje projektov s področja višjih
nivojev vodenja v vseh fazah od analize do
implementacije, proizvodni informacijski
sistemi (MES). Telefonsko svetuje vsak
ponedeljek med 10. in 12. uro, vprašanja pa
lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50, e-pošta: damijan.jager
@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var-
nostnih elementov kot so svetlobne zavese,
svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni
vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala,
senzorika. Pokličete ga lahko po telefonu ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., 
vodja projektov v Robotina d.o.o.

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regula-
torjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Compu-
ter Vision Group, tel. 01/589-75-81, e-pošta:
francelj.trdic@fdsresearch.com. 
Je vrhunski strokovnjak na področju raču-
nalniškega vida in direktor mednarodno pri-
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in-
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direk-
tor ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44, 
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhron-
skih elektromotorjev ter pri dimenzioniran-
ju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-
pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica Inter-
national d.o.o., tel. (01) 5680 833

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko iden-
tifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologi-
jo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvo-
dnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.
tel. 01/83-10-425. 

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elek-
troinstalacij (EIB instalacije) v vseh fazah
od projektiranja do izvedbe.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedel-
jek med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami
z izvedbo sistemov/projektov avtomatizaci-
je. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOST EL. INST., STROJEV, APARATOV,...
Janez Guzelj, Sales Product Manager, 
METREL d.d., Tel. 01 7558 311, e-mail:
janez.guzelj@metrel.si.

Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni
uporabi merilnih metod, zagotavljanju var-
nosti električnih instalacij, strojev, aparatov
in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov,
frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih kr-
milnikov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@syna-
tec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podat-
kov v proizvodnji, posredovanju podatkov v
poslovne informacijske sisteme in pri posre-
dovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje
iz poslovnega informacijskega sistema v
proizvodnjo ter pri avtomatizaciji strojev in
naprav.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor v Robotina d.o.o.

Tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@
robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije
za merjenje nivojev (nivojska stikala, meril-
niki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-70-341 ali e-mail: fbs.elektronik@
siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka-
pacitivnih in opto  senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokli-
čete ga lahko na telefon:  03 - 89 70 341. E-
pošta: fbs.elektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomati-
zacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih iz-
vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing,  tehnični direktor 
SILON d.o.o., 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.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij-
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11. do 12. ure na telefonu: 01/721-80-20,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-
pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA
dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in
nadzor (SCADA sistemi - programska opre-
ma). Pokličete lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o., 
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 
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Express novice

OMRON-YASKAWA
frekvenčni pretvorniki za prihranek električne energije

Informacije: MIEL Elektronika d.o.o., Velenje

Z adnja generacija OYMC (Omron Yaskawa Motion Con-
trol) frekvenčnih pretvornikov serije Varispeed E7 se

ponaša s funkcijo energijskega varčevanja. E7 je primeren
predvsem za aplikacije v prezračevalnih sistemih, ogreva-
njih, ventilacijah in za pogon črpalk.
Nizka nosilna frekvenca zagotavlja v
kombinaciji z motorjem zelo tiho de-
lovanje pretvornika. Funkcija avto-
matskega energetskega varčevanja
in edinstvena tehnika zaviranja (Yas-
kawa) z visokim slipom, omogočata
periodično zaviranje brez dodatnih
zavor ali zaviralnih uporov.

Nova vgrajena elektronika se odraža
v manjši velikosti pretvornika, kot je
bila pri prejšnjem modelu. V/I termi-
nal tako omogoča enostavnejšo
instalacijo in kasnejše servisiranje.
DC reaktor je serijsko vgrajen v vse
frekvenčne pretvornike moči večjih
od 22kW, pri čemer se je zmanjšala

velikost in cena pogona. Pogon ima vgrajeno termično kon-
trolo motorja in regulacijsko upravljanje hladilnega ventila-
torja, kar omogoča maksimalno življenjsko dobo pretvorni-
ka. 

Vgrajena funkcija hitrosti vrtenja om-
ogoča tudi ugotavljanje smeri vrte-
nja motorja, npr. pri ventilacijskem
sistemu, kjer bi se ventilator zaradi
zračnega toka vrtel v obratno smer.
Programiranje E7 je preprosto, lahko
ga izvajamo on-line ali off-line. Z vg-
rajeno programirno enoto lahko pa-
rametre enostavno kopiramo. 
Nabor programirnih funkcij se lahko
poveča z uporabo programskega
paketa na osebnem računalnika, s
katerim se preko serijskega priključ-
ka povežemo s frekvenčnim pretvor-
nikom. LCD operaterski panel omo-
goča nastavljanje parametrov v
enem izmed sedmih svetovnih jezi-
kov. A
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Express novice

Ericsson in Svema na TeleINFOS-u
Informacije: Svema Co. d.o.o.

I nnssttaanntt  MMeessssaaggiinngg je z uporabo preko
interneta v zadnjih desetih letih, skupaj

z SMS - kratkimi tekstovnimi sporočili
preko mobilnih telefonov, dosegel visoko
priljubljenost. Instant Messaging uporab-
nikom omogoča pošiljanje sporočil ene-
mu ali več prejemnikom hkrati ter spreje-
manje sporočil enega ali več pošiljateljev.
Ericsson Instant Messaging in Presence
Services Solution (IMPS) sta povezala
mobilno in fiksno omrežje, kar uporabni-
kom omogoča nemoteno prehajanje
med različnimi tipi naprav ter komunikaci-
jo z drugimi, ne glede na to ali so priklju-
čeni na mobilno ali fiksno omrežje.

E rriiccssssoonn  IInnssttaanntt  TTaallkk - "push to talk"
nudi neposredno enosmerno komu-

nikacijo s posamezniki ali skupinami.
Sporočanje je preprosto - klic se prične z
izbiro kontakta, naj bo  to le eden ali več
naenkrat. Zaradi možnosti preprostejše in
verjetno tudi cenejše alternative tradicio-
nalnemu glasovnemu komuniciranju ter
bolj neposreden, emocionalen in hitrejši
način storitve, kot je SMS, je Ericssonova
Instant Talk storitev privlačna tako za po-
trošnike kot poslovne segmente. Rešitev
Instant Talk, ki deluje prek standardnih
omrežij in terminalov in je izredno prepro-
sta za uporabo, je ravno zaradi naštetih
lastnosti pripravljena za globalni trg in
številne uporabniške segmente.

S ttrreeaammiinngg  --  mmoobbiillnnii  vviiddeeoo.. Ericsson si
prizadeva, da bi operaterjem mobil-

ne telefonije zagotavljal čim bogatejši
portfelj rešitev za podporo storitev v real-
nem času. V okviru teh ambicij je podpi-
sal licenčno pogodbo o distribuciji s pod-
jetjem RealNetworks. Ponudba bo del
Ericssonove nove rešitve za mobilne
medije, imenovane Ericsson Content
Delivery Solution for Mobile Media. Gre
za celovito rešitev, ki zagotavlja prenos in

nalaganje mobilnih medijskih storitev.

S ttrreeaammiinngg  MMoobbiillee  MMeeddiiaa bo Ericsso-
nova razločevalna odlika v novi ge-

neraciji mobilnih komunikacij. Napredne
storitve v realnem času, ki so zajete v
rešitvi Ericsson Content Delivery Solution
for Mobile Media, bodo uporabnikom iz-
boljšale dostop do vsebin, operaterjem
pa omogočile enostavnejše zagotavljanje
dobičkonosnih mobilnih medijskih stori-
tev. 

K ot naš partner na razstavišču bo
podjetje SSvveemmaa  CCoo..  dd..oo..oo.. na sejmu

predstavilo novosti v prodajnem sortima-
nu Sony Ericsson: mobilni telefonski apa-
rat Sony Ericsson K700 -telefon z vgraje-
no kamero, ki vključuje najnovejše slikov-
ne, multimedijske in zabavne funkcije in s
tem nudi bogato ponudbo naprednih teh-
nologij za izmenjavo slik in povezovanja.
Uporabniki bodo lahko na svojem mobil-
nem aparatu K700 pregledovali video po-
snetke, fotografirali, snemali kratke filme
in poslušali radio. V tem atraktivno obliko-
vanem telefonu oblika sledi vsebini, zato
ima dve licenci: eno za funkcije telefona
in drugo za delo s kamero. Sony Ericsson
Z1010 - dual mode telefon UMTS/GSM -
GPRS, preklopni telefon tretje generacije,
s katerim bo lahko uporabnik spoznal pri-
hodnost mobilne telefonije preko video
telefonije in drugih aplikacij, ki jih v naša
življenja prinaša UMTS. Telefone bodo
lahko uporabniki na razstavnem prostoru
tudi preizkusili. 

P oleg teh dveh novosti bodo pred-
stavljeni tudi telefonski aparati, ki so

na slovenskem trgu že prisotni: P900,
Z600, T610, T630 in T230. Ob vseh tele-
fonskih novosti, pa se bodo obiskovalci
lahko "poigrali" tudi z Sonyjevim psičkom
AIBO. A
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Proizvodna avtomatizacija

Robotska strega
stroja za tlačno litje aluminija

Hubert Kosler, univ.dipl.inž., Aljoša Zupanc, univ.dipl.inž.el.
Motoman robotec d.o.o.

Aplikativne možnosti robotov so številne,
najbolj značilne med njimi pa so:

• obločno varjenje
• uporovno varjenje
• strega
• brušenje
• poliranje
• paletiranje
• montaža
• lasersko in plazemsko rezanje

V podjetju Motoman Robotec d.o.o. se zave-
damo, da kakovostna in celovita ponudba
ne zajema samo prodaje robotov, ampak tu-
di svetovanje, razvoj celotne aplikacije in za-
nesljive servisne storitve. Eden številnih pri-
merov izdelave celovite robotske rešitve na
področju avtomatizacije procesov, ki jih apli-
cira podjetje Motoman Robotec d.o.o. pa je
tudi: Robotska celica za strego stroja Bűhler
za tlačno litje aluminija v podjetju Danfoss
Compressors d.o.o. iz Črnomlja.

2. Namen in izvedba robot-
ske celice

Robotska celica je namenjena popolni avto-
matizaciji strege stroja Bűhler za tlačno litje
aluminija in jo sestavljajo naslednje osnovne
komponente:
• Industrijski robot MOTOMAN UP50
• Robotski krmilnik Yasnac XRC
• Robotsko dvojno prijemalo
• Štiristezni gravitacijski zalogovnik
• Hladilni bazen
• Prilagodno krmilje robotske celice (PLC)
• Posluževalni pult
• Varovalna ograja in varnostni elementi
• Gravitacijska drča na izhodu

3. Zasnova rešitve

3.1 Definicija naloge – zahteve kupca
Glavna zahteva kupca je bila, da se ročni
način posluževanja stroja Bűhler za tlačno
litjealuminija na rotorske pakete, ki so sesta-
vljeni iz transformatorske pločevine avtoma-
tizira.

Slika 1 prikazuje stanje pred uvedbo avto-
matizacije in robotske strege.

SSlliikkaa  11 - Stanje pred uvedbo avtomatizacije

3.2 Opis zatečenega stanja
Stroj za tlačno litje aluminija ima nalogo, da
na štiri rotorske pakete iz vzmetne pločevine
tlačno nalije aluminij na vrhnjo in spodnjo
stran paketa. Rotorske pakete se v stroj
vlaga v aksialni smeri.

Pri ročnem posluževanju stroja je bilo delo
razdeljeno med dva posluževalca. Prvi je
nadziral talilno peč na stroju in skrbel za pol-
nost vhodne drče z rotorskimi paketi, drugi
pa je izvajal strego stroja. Iz tristezne vhodne
gravitacijske drče je drugi delavec pobiral
rotorske pakete in po štiri kose zlagal v lese-
no prijemalo, katero mu je omogočalo pravil-
no vlaganje paketov v stroj. Takoj zatem, ko
je stroj za tlačno litje končal svoj cikel, se je
orodje odprlo in sočasno z pomočjo izbijal
izbilo vse štiri rotorske pakete iz orodja, ki so
nato padli v hladilni bazen pod strojem.

Operater je nato ročno izvedel pranje orodja
in vstavljanje novih štirih rotorskih paketov v
stroj. Med delovanjem stroja (nalivanjem alu-
minija), pa je operater v leseno prijemalo
vstavil nove štiri rotorske pakete za vstavlja-
nje v stroj. Že odlite rotorje pa je elevator dvi-
gal iz haldilnega bazena ter jih transportiral
do mesta, od koder jih je operater odvzemal
in jih polagal natransportni trak, ki je pakete
transportiral pod stroj za žigosanje.

V zadnjih letih
smo bili priča
izjemno naglemu
razvoju na
področju indu-
strijske avtomati-
zacije
in robotizacije.
Tako roboti, kot
tudi krmilniki
se danes odliku-
jejo po zaneslji-
vosti in izjemnih
zmogljivostih.
Na tržišču je
ponujen širok
spekter robotov
različnih nosilno-
sti in delovnih
območij. Tako je
omogočena opti-
malna izbira
za vsako kon-
kretno aplikacijo.



AVTOMATIKA 944/2004

Robotska strega

3.3 Zahteve kupca oz. robni pogoji
robotske celice
• Zahtevana količina 2000 nalitih ro-

torskih paketov na izmeno (povpre-
čni čas cikla 50,4sek); trajanje izme-
ne 7ur

• Na stroju za tlačno litje aluminija bo
delal le en delavec (operater), ki bo
skrbel tudi za nemoteno delovanje
talilne peči

• Avtonomija stroja 30 minut
• Ročno vlaganje rotorskih paketov na

vhodno gravitacijsko drčo (kapacite-
ta vhodne drče - 30 minutno avto-
nomno delovanje )

• Ročno nalaganje nalitih rotorskih
paketov iz izhodne gravitacijske
drče na paleto (kapaciteta izhodne
drče - 30 minutno avtonomno delo-
vanje )

• Robot mora opravljati manipulacijo
surovih rotorskih paketov in nalitih
rotorskih paketov med delovnimi
operacijami litja

• Med odvzemom nalitih rotorskih pa-
ketov in vstavljanju novih surovcev
mora biti obvezno izvedeno čiščenje
orodja v stroju

• Po končanem ciklusu tlačnega litja,
takojšen prenos odlitih rotorskih
paketov v hladilni

• Odliti rotorski paketi se morajo v hla-
dilnem bazenu ohlajati najmanj
60sek

• Maksimalna širina robotske celice
2500 mm (omejitev zaradi obstoje-
čih transportnih

• Robotsko prijemalo mora zagotavlja-
ti prijemanje štirih tipov rotorskih pa-
ketov, ki se med seboj razlikujejo po
višini valja, imajo pa isti premer. 

• Maksimalna masa enega rotorskega
paketa pred litjem znaša 0,8 kg, po
litju pa 1,1 kg

• Kontaktna temperatura litega alumi-
nija znaša 300°C

• Kontaktna temperatura rotorske plo-

SSlliikkaa  22 - Risba rotorskega paketa



AVTOMATIKA10 44/2004

Proizvodna avtomatizacija

čevine od 260°C do 280°C.
• Robotska celica bo obratovala v treh izmenah
• Zahtevana odzivnost dobavitelja 12 ur od pisne prijave

okvare

3.4 Opis delovanja robotske celice
V robotski celici za tlacn o litje smo predvideli vse kompo-
nente, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje in 30 minutno
avtonomno delovanje robotske celice za tlačno litje. Stalna
navzočnost operaterja ni potrebna !
Na osnovi izvedene študije in preračuna momentov smo
izbrali robota MOTOMAN UP50, ki je opremljen s special-
nim dvojnim prijemalom. Robotsko prijemalo je zasnovano
tako, da lahko le-to istočasno drži 2 x 4 rotorske pakete.
Robot opravlja strego rotorskih paketov, in sicer tako, da iz
gravitacijskega štiri-steznega zalogovnika s prijemalom
zagrabi 4 rotorske pakete, jih prenese do stroja za tlacno
litje, kjer najprej odvzame iz orodja že odlite rotorske pake-
te, jih zatem takoj prenese in vstavi v hladilni bazen, (med
tem časom pa se z enoosnim pnevmatskim manipulatorjem
izvede pranje orodja), se nato vrne nazaj v stroj za tlačno
litje in v orodje vstavi nove rotorske pakete. Nato pa se
ponovno vrne do bazena, iz katerega vzame tiste 4 rotorske
pakete, ki se v bazenu najdlje nahajajo in so tudi najbolj
ohlajeni. Od tu robot prenese rotorske pakete na tekoči trak
po katerem gredo v napravo za žigosanje. Iz naprave za
žigosanje pa gredo rotorski paketi po tekočem traku v
izhodni zalogovnik.
Pri odvzemanju že nalitih rotorskih paketov iz stroja smo
uporabili specialno robotsko funkcijo SERVO FLOAT, ki jo
omogoča robotski krmilnik Yasnac XRC. Ta funkcija omo-
goča mehak vklop robota. Tako lahko robot pod vplivom
zunanje sile zapusti svojo programirano trajektorijo (občut-
ljivost se nastavlja poljubno). To pomeni, da robot najprej
zagrabi štiri nalite rotorske pakete predno so leti izbiti iz
orodja. Ko izbijalo stroja izbije rotorske pakete iz orodja se

robotska roka v tem trenutku ”pusti” odmakniti - torej ne
pride do preobremenitve roke oz. reduktorjev in motorjev.
Ko robot pride do programirane točke, pa nadaljuje pot po
programirani trajektoriji.

V celici se poleg stroja za tlačno litje, ki je opremljen z eno-
osnim pneumtskim manipulatorjem za pranje orodja naha-
ja tudi hladilni bazen s tremi pozicionirnimi mesti za rotorje,
štiristezna vhodna gravitacijska drča, tekoči trak, naprava
za žigosanje in zalogovnik, kjer se zbirajo žigosani odlitki.
Oba zalogovnika – tako vhodna gravitacijska drča za dozi-
ranje rotorskih paketov, kakor tudi odlagalno mesto že odli-
tih rotorjev (gravitacijska drča na izhodu) – omogočata avto-
nomno delovanje celice - brez stalne prisotnosti človeka
cca 30 min.
Na liniji je predviden en operater, ki mora biti prisoten na
vsakih 30 min.
Tako ima operater oz. polnilec nalogo, da pred iztekom 30
minut avtonomnega delovanja ročno zloži že odlite rotorske
pakete v palete in napolni vhodno gravitacijsko drčo z rotor-
skimi paketi. To delo potem ciklično ponavlja na cca 30min.
Celica je opremljena s svetlobnimi semaforji, ki so vidni na
daljavo in sporočajo polnost oz. praznost zalogovnikov,
kakor tudi motnje oz. zastoje delovanja celice. Prav tako
smo skladno evropskim normam upoštevali vse varnostne
elemente in zaščito delovnega mesta, ki so obvezni sestav-
ni del vsake robotske aplikacije.

4. Opis posameznih komponent
robotske celice

4.1 Robot Motoman UP50
Industrijski robot Motoman UP50 z nosilnostjo 50 kg odliku-
je lita aluminijasta konstrukcija, izmenični pogoni vseh
robotskih osi, izredna hitrost ter dinamika podajalnih gibov.
Zaradi svoje kinematike ima odlično fleksibilnost. Glede na

SSlliikkaa  33 - Layout robotske celice za strego stroja za litje aluminija
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konstrukcijo je robot 6-členkasti, kar
mu omogoča velik delovni prostor in
veliko statično in dinamično reproduk-
cijo.

Osnovni tehnični podatki:
število osi: 6 
max. polmer dosega: 2046 mm
nosilnost: 50 kg
postavitev; stoječa
ponovljiva natančnost: +/-0.07 mm
teža: 550 kg
priklop zraka: 6 bar
delovna temperatura: 0 do 45 °C
vlažnost: 20 do 80 %
dovoljene vibracije: do 0.5 G
priključna moč: 5.0 kVA

4.2 Robotski krmilnik Yasnac XRC
Robotski krmilnik Yasnac XRC je naj-
novejša generacija krmilnikov z 32
bitno multiprocesorsko zasnovo.
Osnovne značilnosti:
• multitasking
• istočasno krmiljenje štirih robotov

32-bitni procesor
• Možnost krmiljenja do 27 osi
• 5000 točk razširitev na 60000 točk
• 3000 ukazov razširitev na 20000

ukazov
• linearna interpolacija
• krožna interpolacija
• vzorci pendlanja
• TCP
• EXT TCP
• PMT
• izhodi analognih napetosti
• 40 vhodov (opcija 256 vhodov)
• 40 izhodov (opcija 256 izhodov)

Krmilnik podpira uporabo absolutnih
dajalnikov pozicije. Tako ni potrebno
iskanje referenčne lege pri vklopu
robota ali pri izpadu električne energi-
je. Krmilnik zagotavlja enostavno upo-
rabo v celotnem spektru možnih indu-
strijskih aplikacij. Vsebuje standardna
pomagala kot so: linearna in krožna
interpolacija in različni vzorci pendla-
nja. Pri pendlanju se predpiše ampli-
tudo, čas, frekvenco.
Programiramo lahko do 16 različnih
vzorcev. Robota programiramo s
pomočjo programskega jezika Imform
II, ki je lahek za razumevanje.
Obvestila na zaslonu pa nas vodijo pri
uporabi robota. Krmilnik in robot
zadovoljujeta v celoti vedno ostrejše
varnostne pogoje kot so: varnostna
nižja hitrost pri programiranju, pomiki

osi s pomočjo tipk, zavore na robot-
skih oseh. Pomik izbrane osi se ustavi
takoj, ko tipko spustimo. Krmilnik
Yasnac XRC omogoča povezavo s
celo vrsto standardnih komunikacij
kot je na primer RS 232C, Ethernet,
Profibus, Interbus, omogoča senzori-
ranje preko varilnega obloka, priklop
tiskalnika, senzorja sile, robotskega
vida ali povezavo z nadrejenim raču-
nalnikom.

4.3 Štiristezni vhodni gravitacijski
zalogovnik
Štiristezni vhodni gravitacijski zalo-
govnik zagotavlja avtonomnost delo-
vanja robotske celice 30 minut.
Naklon zalogovnika je možno poljub-
no nastavljati. Steze oz. kanali na drči
zagotavljajo medsebojno razdaljo ro-
torskih paketov 80 mm (razdalja v
orodju stroja).
Rotorski paketi se naslonijo na prvo
pregrado drče, ki se dviga in spušča s
pomočjo pnevmatike. Spuščanje rotor-
jev na pozicionirno – odjemno mesto je
izvedeno s pnevmatskimi pregradami.
Prva pregrada se spusti in prvi štirje ro-
torji zdrsnejo do odjemnega mesta. Od-
jemno mesto na drči je izdelano tako,
da se hkrati rotorji delno tudi pozicioni-
rajo, končno centriranje pa se izvede v
robotskem prijemalu. Prisotnost rotor-
skih paketov na odvzemnem mestu je
senzorirana. Prav tako je senzorirana
polnost zalogovnika.

4.4 Hladilni bazen
100 litrski jekleni hladilni bazen stoji
ob stroju za tlačno litje. Bazen ima tri
odlagalne dvižne plošče, vsaka ima
po štiri centrirne trne, na katere robot
odlaga še vroče nalite rotorske pake-
te. Tudi plošče so opremljene s sen-
zorji za ugotavljanje prisotnosti rotor-
skih paketov. Plošče z rotorskimi
paketi se spuščajo in dvigajo iz baze-
na s pomočjo pnevmatike. Iz bazena
se dvigne le ena plošča z rotorskimi
paketi, in sicer tista, ki je bila najdlje v
bazenu za hlajenje. Med hlajenjem je
plošča spuščena v bazen, med odla-
ganjem in jemanjem rotorskih paketov
pa je dvignjena. Ohlajene nalite rotor-
ske pakete robot vzame in odloži na
trak, ki teče skozi napravo za žigosa-
nje.

4.5 Robotsko dvojno prijemalo
Prijemanje rotorskih paketov je izve-
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deno s posebnim dvojnim prijemalom
pritrjenim na robota MOTOMAN
UP50. Paralelno robotsko prijemalo je
izdelano tako, da omogoča prijema-
nje štirih rotorskih paketov hkrati na
medsebojni razdalji 80mm z zunanje
strani - na premeru 63,1mm. V ta
namen je prijemalo opremljeno s
posebno izdelanimi prijemalnimi
čeljustmi, ki so toplotno izolirane od
osnovnega ohišja.
Zasnova dvojnega prijemala je nujna
zaradi doseganja zahtevanega časa
cikla, saj robot v določenem trenutku
nosi v prijemalu že nalite in tudi suro-
ve rotorske pakete.

4.6 Prilagodno krmilje robotske celi-
ce in posluževalni pult
Robotska celica se je prigradila na
obstoječi stroj za tlačno litje. Vse
komunikacijske povezave med krmil-
nikom stroja za litje aluminija in robot-
skim krmilnikom yasnac XRC ter krmi-
ljenje okoliških komponent je izvede-
no preko prilagodnega krmilja. Le-to
omogoča dva osnovna načina delova-
nja robotske celice, in sicer avtomat-
ski in ročni način. Način delovanja
robotske celice izbiramo preko poslu-
ževalnega pulta na katerem se naha-
jajo tudi tipke za osnovne komande
delovanja (start, stop, izklop v sili,
reset, vpni, izpni…). Preko komandne-
ga pulta pa je omogočeno tudi ročno
izvajanje operacij (po korakih).

4.7 Zaščitna ograja
Varnostna ograja je mrežasta s kovin-
skim ogrodjem, višine 2m. Vstop v
celico omogočajo servisna vrata, ki
so nadzorovana z varnostnim stika-
lom.

5. Rezultati

Projekt robotske strege stroja za tlač-
no litje aluminija v podjetju Danfoss
Compressors d.o.o. iz Črnomlja je bil
uspešno zaključen in predan v redno
proizvodnjo v avgustu leta 2002.
Glede na to, da je bil projekt razvojne-
ga značaja je od podpisa pogodbe pa
do realizacije minilo natanko 4 mese-
ce. Rezultati doseženi z uvedbo robo-
tizacije so po 6 mesečnem obratova-
nju in opravljeni analizi izjemni:
Produktivnost celice za tlačno litje se
je z uvedbo robotizacije povečala za
več kot 20% (iz planiranih 2000kosov

smo dosegli produkcijo povprečno
2500kosov odlitih rotorskih paketov
na izmeno), saj se zaradi 30 minutne
avtonomije robotska celica v 8 urni
izmeni ne ustavlja – stroj proizvaja pol-
nih 8ur.
Z optimiranjem vseh gibov robota smo
dodatno skrajšali čas cikla celotnega
sistema na 38 sek (v ponudbeni fazi
smo zagotavljali čas cikla 40 sek).
Glede na dosežene rezultate je projekt v
celoti opravičil investicijo v robotizacijo
strege stroja za tlačno litje saj je dejan-
ska ekonomičnost investicije boljša od
načrtovane. Tudi in predvsem zaradi
uspešno zaključenega zgoraj opisane-
ga projekta je bila s podjetjem Danfoss
Compressors d.o.o. v začetku tega leta
podpisana nova pogodba za robotsko
strego naslednjega stroja za tlačno litje
aluminija.

6. Zaključek

V članku je predstavljena robotska
strega stroja za tlačno litje aluminija,
ki jo je podjetje Motoman Robotec
d.o.o. izdelalo za podjetje Danfoss
Compressors d.o.o. v Črnomlju. Celi-
ca je le en od številnih primerov izde-
lave celovite rešitve na področju robo-
tizacije proizvodnih procesov. O tem
pričajo številne reference, ki jih ima
podjetje doma in v tujini.

SSlliikkaa  44 - Robotska strega stroja za tla-
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Podjetje Motoman Robotec d.o.o. za-
gotavlja kakovost svojih storitev s stal-
nim izobraževanjem ter zaposlovan-
jem ustrezno usposobljenih kadrov
kakor tudi z ustrezno opremljenostjo
svojih proizvodnih in razvojnih enot.
Osnovna filozofija podjetja pa je
usmerjenost h kupcu. Odraz stalnih
prizadevanj za zagotavljanje celovite
kakovosti pa je poslovanje po sistemu
ISO 9001. Certifikat ISO 9001 ima po-
djetje že od leta 1999, v letu 2003 pa
je bilo podjetje certificirano po stan-
dardih ISO 9001: 2000. A
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Stanje avtomatizacije v Sloveniji
skozi prizmo izvajalcev

Boris Tovornik, Nenad Muškinja, Marjan Golob
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Smetanova 17  Maribor

V okviru projekta
formiranja
tehnološke mreže
Tehnologija voden-
ja procesov,  ki ga
je predlagalo in ga
sofinancira
Ministrstvo za
gospodarstvo, smo
prišli do slike o
stanju na področju
avtomatizacije v
Sloveniji.

V sodobnih razmerah poslovanja sta
za konkurenčnost proizvodnega po-
djetja bistveni proizvodnja kakovost-

nega izdelka s čim manjšimi stroški in sočas-
na sposobnost hitrega prilagajanja razme-
ram na tržišču ali spreminjajočim se zahte-
vam kupcev. Osnovna zahteva sodobne pro-
izvodnje sta učinkovitost in prilagodljivost, ki
ju lahko dosežemo z ustrezno organizira-
nostjo tehnoloških procesov in na proizvod-
njo vezanih poslovnih funkcij. 

Informacijska tehnologija in tehnologija
vodenja sistemov pri tem predstavljata ključ-
ni infrastrukturni tehnologiji za realizacijo
celovitega računalniško podprtega vodenja
proizvodnega podjetja, ki je eden od ključ-
nih vzvodov za zagotavljanje učinkovitosti
proizvodnje in njene prilagodljivosti v
Sloveniji.

V okviru projekta formiranja tehnološke
mreže Tehnologija vodenja procesov, ki ga
je predlagalo in ga sofinancira Ministrstvo za
gospodarstvo, smo prišli do slike o stanju na
področju avtomatizacije v Sloveniji. V pro-
jekt, ki ga vodi INEA, je vključenih 11 najvid-
nejših slovenskih podjetij s področja avtoma-
tike in industrijske informatike, obe fakulteti
in Inštitut Jozef Stefan. Predstavljeni rezultati
so nastali na osnovi ankete, ki smo jo opravi-
li med izvajalskimi podjetji v letu 2003. 

Istočasno z nastajanjem teh rezultatov
so kolegi na IJS opravili podobno anketo
med uporabniki, torej tistimi, ki investirajo v
posodobitev svojih podjetij. Na ta način smo
v Sloveniji dobili najnovejši posnetek stanja
in potreb na področju avtomatizacije v slo-
venskih podjetjih. Rezultati študije bodo
pomembno vplivali na oblikovanje prihodnje-
ga razvoja področja tehnologije vodenja, ki
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povezujejo avtomatizacijo in informati-
zacijo procesov v Sloveniji.

Anketna vprašanja je izpolnilo
samo 27% anketiranih podjetij, kar je
tudi eden od kazalcev, ki govorijo o
stanju pri nas. Analizirali smo vzroke
za slab odziv in prišli do naslednjih
zaključkov:
• čeprav je sestavljena v obliki naprej

pripravljenih odgovorov, je bila za
nekatere vprašane preobsežna in
prezahtevna, 

• podjetja so specializirana in ne ob-
vladajo vseh področij iz vprašalni-
ka,

• v podjetjih nimajo ustrezno kvalifici-
ranih ljudi, ki bi lahko dali odgovore
na nekatera strokovna  vprašanja,

• zaradi prezasedenosti niso imeli
časa, 

• žal v nekaterih podjetjih niso sma-
trali kot potrebno odgovoriti na
anketo, ker zato nimajo časa.  Z ozi-
rom na to, da bo Ministrstvo za gos-
podarstvo gradilo svoje razvojne
prioritete tudi na osnovi te študije,
smatramo tako razmišljanje kot
kratkovidno.

Nismo pa dobili nesmiselnih odgovo-
rov kot pri prejšnji anketi pred petimi
leti, ko so na vprašanje o industrijskih
komunikacijah nekateri odgovorili, da
imajo telefon in fax.

Stanje avtomatizacije v Sloveniji
ocenjujemo skozi oči malih in sred-
njih podjetij, katerih osnovna dejav-
nost je izvajanje projektov avtomatiza-
cije in informatizacije v slovenskem
gospodarstvu.

2. Današnje stanje

Večina podjetij se je formirala v času
osamosvajanja Slovenije in so nastala
iz majhnih enot ter se nekatera bolj,
druga manj razvila v srednja in mala
podjetja na celotnem prostoru Slo-
venije. Večini je tudi skupna razvojna
pot, s prvimi začetki kot zastopniki  in
prodajalci tuje opreme, ki so se z leti
razvili v podjetja, ki izvajajo inženiring,
zastopstvo, pa vse do stopnje, ko
imajo lasten razvoj in lastne izdelke
programske ali pa strojne narave. Če
razdelimo podjetja na mala in srednja
in smatramo, da je podjetje malo z do
15 zaposlenih, je v študiji sodelovalo
več srednjih kot malih podjetij. In to je

razumljivo, če upoštevamo omenjena
dejstva, da imajo srednja podjetja več
in bolj izobražene kadre, ki so lažje
sodelovali,  bili tudi bolj osveščeni in
čutili interes za sodelovanje.

Zanimiv je podatek, da mala in
srednja podjetja največ dela opravijo
s prodajo storitev na domačem trgu, v
zadnjih letih pa raste delež storitev na

tujem trgu. Storitvam sledi (pre)proda-
ja produktov. Najbolj zastopana je
avtomatizacija naprav in procesov,
sledi avtomatizacija in informatizacija
proizvodnje, vedno bolj pa prvima
dvema sledi informatizacija poslovno
upravljalskih procesov. Slika 1 podaja
porazdelitev področij delovanja za
srednja podjetja.

SSlliikkaa  11 - Področja delovanja

SSlliikkaa  22 - Ponudba za slovenski trg
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Za mala in srednja podjetja je značilno, da jih v prvi vrsti
zanimajo izvedbe projektov, saj obsegajo 30% njihovih
osnovnih storitev. Poleg tega pa še zastopanje in prodaja
tujih izdelkov ter prodaja lastnih izdelkov, vendar so slednji
v veliko manjšem obsegu.

Najbolj pogosti projekti na področju procesne avtoma-
tizacije v katerih ponujajo avtomatizacijo/računalniško pod-
poro na funkcijah osnovnega nivoja so namenjeni nadzoru
tehnološkega procesa, nadzoru posameznih naprav in sklo-
pov naprav, strojev, izvajanju posameznih sekvenc, zbiranju
in obdelavi podatkov ter regulaciji posameznih delovnih
operacij.

Pri proizvodni avtomatizaciji in informatizaciji v največ-
jem številu ponujajo spremljanje (upravljanje) proizvodnega
procesa in zajemanje in arhiviranje podatkov. Na področju
informatizacije poslovno-upravljavskih procesov podjetja
opravljajo v večini le upravljanje proizvodnje (kosovnice,
tehnološki postopki, delovni nalogi,  proizvodna dokumen-
tacija) ter podporo pri vzdrževanju.

Slovenska podjetja izvajajo naslednje tehnološke pro-
jekte: sistem SCADA, visoko zmogljive digitalne komunika-
cije, inteligentne senzorje in aktuatorje, mreže osebnih raču-
nalnikov in programabilne logične krmilnike (PLK-je), kar se
vidi na sliki 2.

Pri ponudbi zahtevnih postopkov oziroma metod, ki jih
ponujajo strankam še vedno največ uporabljajo klasične
regulacijske algoritme (PID, on-off), vendar opažamo trend,
vse pogostejšo uporabo sodobnih regulacijskih algoritmov
(samonastavljivi in adaptivni regulacijski algoritmi, nelinear-
ni regulacijski algoritmi, gain scheduling, prediktivni in opti-
malni regulacijski algoritmi, mehki (fuzzy) regulacijski algo-
ritmi), zraven tega so za podjetja zanimiva orodja za podpo-
ro pri odločanju, dočim so druge rešitve ponujene v manj-
šem obsegu.

SSlliikkaa  33 - Ponudba  z ozirom na zahtevnost postopka.

Vlaganje v razvoj podjetij v preteklih letih je pri malih
podjetjih v večini obsegalo med 2,5 in 12,5 mio sit, teh je

kar 73%. Enak % srednjih  podjetij je povprečno  vlagalo od
12,5 do 50 mio sit/leto.  15% malih podjetij je vlagalo v
lasten razvoj manj kot 2,5 mio sit in 10% je takih, ki so vloži-
li  med 12 in 50 mio sit/leto, med tem ko ni bilo nikogar, ki
bi vložil več kot 50 mio sit/leto. Pri srednjih podjetjih je
lestvica premaknjena na desno in imamo 20% takih, ki so
vložili več kot 50 mio sit/leto in nikogar z manj kot 2,5 mio
sit/leto. 

Ko razdelimo Slovenijo na vzhod in zahod ugotovimo,
da na zahodu vlagajo več (med 12 in 50 mio sit/leto) kot na
vzhodu države, kjer je vložek med 2,5 in 12 mio sit/leto.

Podjetja na katera so vplivali učinki avtomatizacije in
informatizacije preko projektov izvajalskih podjetij, so v
zadnjih petih letih največ pridobila na: konkurenčnosti,
povečalo se je zadovoljstvo kupcev, zaposlenih ter poziti-
ven vpliv na okolje.

Prav tako ugotavljamo, da je avtomatizacija/informati-
zacija oziroma njen učinek, najbolj vplivala na izboljšanje
kakovosti izdelkov, zmanjšanje porabe surovin, zmanjšanje
porabe energije ter povečanje obsega proizvodnje. Vendar
je treba poudariti, da so vsi zgoraj našteti učinki, ki jih je
povzročila avtomatizacija/informatizacija približno v istem
razmerju. Učinki so vidni na sliki 4.

SSlliikkaa  44 - Ocena učinkov avtomatizacije.

Rezultati so pokazali, da so podjetja, zaradi učinka avtoma-
tizacije/informatizacije, v povprečju zadnjih pet let izboljša-
la oziroma povečala prihodke za 5,5%, zmanjšala stroške za
7% ter povečala dodano vrednost oziroma dobiček za dob-
rih 6%. 

Največji problem podjetjem pri izvedbi projektov avto-
matizacije in informatizacije predstavlja zagotovitev finanč-
nih sredstev, analiza potreb, ocena upravičenosti projekta,
ter specifikacija sistema (določitev funkcionalnosti).
Zanimivo je, da mala podjetja povprečno izvedejo 12 pro-
jektov avtomatizacije naprav in procesov na leto in večina
ima vrednost do 10.000 EUR. Nad 200.000 EUR so samo
izjeme. 

Srednje velika podjetja povprečno na leto izvedejo 17
projektov avtomatizacije procesov. 40% je vrednih med
10.000 in 50.000 EUR. Z vrednostjo nad 200.000 EUR jih je
12%.
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Pri uvajanju informatizacije v proizvodnjo izvedejo mala
podjetja 2 projekta na leto v vrednosti do 50.000 EUR/
letno. Srednje velika podjetja pa letno izvedejo 10 projektov,
od  katerih večina ne presega 50.00 EUR. Manj kot 10%
projektov je vrednih več kot 200. 000EUR. 

Na področju informatizacije poslovno-upravljavskih pro-
cesov ni niti enega projekta med malimi podjetji, medtem
ko srednje velika podjetja izvedejo osem projektov letno.
Njihova vrednost večinoma ne presega 50.000 EUR.

3. Načrti za prihodnost

Pri vlaganju v avtomatizacijo naprav in procesov na osnov-
nem nivoju, so zanimiva vlaganja v kosovno proizvodnjo
(premeščanje obdelovancev, skladiščenje, pozicioniranje,
obdelovanje materiala, sestavljanje (pol) izdelkov, transport
materiala ), vlaganja, v procesno proizvodnjo (krmiljenje
sekvenc delovnih operacij, zbiranje, obdelava in shranjeva-
nje podatkov, nadzor nad delovanjem posamezne naprave,
nadzor nad sklopom povezanih naprav, nadzor tehnološke-
ga procesa, izvajanje posameznih sekvenc v procesu, regu-
lacija posameznih spremenljivk ) in vlaganja v sisteme
vodenja posamezne naprave, izvajanja postopkov na posa-
mezni napravi, celovito vodenje sklopa naprav.

Pri vlaganju v avtomatizacijo naprav in procesov na
fizičnem nivoju je značilno, da bodo podjetja največ vlagala
v avtomatizacijo, ki se nanaša na procesno proizvodnjo, to
je v nadzor nad sklopom povezanih strojev ali naprav, nad-
zor nad delovanjem posamezne naprave, nadzor tehnolo-
škega procesa (linije), zbiranje, obdelava in shranjevanje
podatkov. Pri skupini, ki se nanaša na kosovno proizvodnjo
bo vlaganja veliko manj. Največ vlaganja bo pri skupini, kjer
se nanaša na obe, torej kosovna in procesna proizvodnja,
to je vlaganje v celovito in usklajeno vodenje sklopa posa-
meznih naprav, strojev ali tehnološke linije, vlaganje v vode-
nje posamezne naprave, stroja ali tehnološkega procesa in
vlaganje v izvajanje postopkov (receptur) na posamezni
napravi, stroju, tehnološki opremi.

Na področju informatizacije proizvodnje  bodo največ
vlagali v spremljanje in nadzor nad proizvodnimi viri,  zbira-
nje in arhiviranje podatkov ter kakovost.

Pri vlaganju v informatizacijo poslovno-upravljavskih
procesov bodo podjetja v največjem obsegu vlagala v pri-
pravo poslovne strategije, logistiko, upravljanje proizvodnje
(kosovnice, tehnološki postopki, delovni nalogi, proizvodna
dokumentacija), odnosi s kupci in podporo poslovnega
odločanja, kar je razvidno iz slike 5.

Lastna oprema je vezana na delež lastnega znanja, ki
je vrgajeno v produkte in to je vezano na stopnjo vlaganja v
kadre in izobraževanje. Ko smo Slovenijo razpolovili na
vzhodni in zahodni del se je pokazalo, da se na vzhodu še
vedno največ ukvarjajo s prodajo uvožene robe, na zahodu
pa je večji delež produktov, ki ima vgrajeno lastno znanje.

Ugotavljamo tudi, da ima 50% anketiranih podjetij svojo
lastno razvojno skupino za področje raziskovanja novih teh-
nologij in produktov, večina jih ima tudi lastne kadre. To
pomeni, da se anketirana podjetja zavedajo dejstva, da je
kvaliteten kader pogoj za uspešno delovanje podjetja in je
tudi bolj poceni kot znanje, ki ga kupiš. Vendar moramo

opozoriti, da so v dajanju podatkov sodelovala v večini
dobra in napredna podjetja, zato realni odstotek ni tako
vzpodbuden. Kaže pa na to, da se na tem področju dogaja-
jo velike in pozitivne spremembe in za pričakovati je, da bo
v bodoče ta odstotek veljal.

Pomembno je povedati, da ima 43% delavcev univerzi-
tetno izobrazbo, medtem ko jih ima srednje šolsko izobra-
zbo le še 20%. Ljudi s končanim magistrskim in doktorskim
študijem je 10%. Največ, ali 39% je avtomatikov, 19%
elektronikov in 17% je informatikov, drugih je občutno manj,
kar je tudi logično saj delajo na področju avtomatike.

SSlliikkaa  55 - Ocena pomembnosti vlaganja v informatizacijo pro-
izvodnje.

4. Uporaba in razširjanje  znanja

V naslednjih treh do petih letih želijo zaposliti ljudi pred-
vsem z univerzitetno izobrazbo, kar 43% podjetij je takih.
Zelo visoko 23% je povpraševanje po kadru z visoko stro-
kovno izobrazbo. Delež tistih z magisterijem ali doktoratom
se ne bo bistveno povečal. Zmanjšuje se povpraševanje po
ljudeh  s srednješolsko izobrazbo. Razmere podaja slika 6.
V bližnji prihodnosti bo največje povpraševanje po ljudeh, ki
imajo dokončano študijsko smer avtomatike 39%, računal-
ništva in informatike 25%, strojništva 12% in elektronike
10%. 

Pri malih podjetjih se približno 70% podjetij strinja s
politiko izobraževanja in meni, da so obstoječi študijski pro-
grami primerni. Srednje velika podjetje so bolj skeptična,
saj kar 53% le teh meni, da študijski programi niso primer-
ni.

Podjetja nameravajo nove kadre oziroma znanje prido-
biti v večini z razpisom novih delovnih mest, nato z dodat-
nim praktičnim izobraževanjem, z dodatnim institucionalnim
izobraževanjem in s štipendiranjem.

Rezultati o dopolnilnem izobraževanju so pokazali, da
se 48% strokovnjakov dopolnilno izobražuje na tečajih in
seminarjih (pri proizvajalcu opreme), 14% se jih izobražuje
na simpozijih, konferencah in s študijem ob delu. Zanimivo
je tudi, da se le 13% strokovnjakov dopolnilno izobražuje na
tečajih in seminarjih, ki potekajo na univerzah, visokih šo-
lah, inštitutih.
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Povprečen letni obseg dopolnilnega izobraževanja avtoma-
tikov znaša od dva do štiri tedne letno.

Povpraševanje po sodelovanju podjetij z raziskovalnimi
organizacijami kaže na to, da bodo podjetja iskala sodelo-
vanje največ z univerzami, nato z inštituti, medtem ko nekaj
podjetij meni, da ne potrebujejo tega sodelovanja.

Večina naših podjetij sklepa, da poznajo oziroma jih
zanima prenos znanja med podjetji in raziskovalnimi organi-

zacijami in nekatera podjetja že
imajo kontakte s fakultetami in
se nameravajo aktivno vključiti v
te programe, vendar jih večina
med njimi meni, da so potrebni
sogovorniki s strani fakultet in
inštitutov, nekatera od njih pa
teh oblih prenosa znanja sploh
ne poznajo, vendar si želijo več
informacij. Malo je takih podjetij,
ki jih to sploh ne zanima.

5. ZAKLJUČEK

V študiji so sodelovala samo do-
bra, napredna in hitro razvijajo-
ča se podjetja, zato je slika, ki
smo jo prikazali presek najbolj-
šega, kar v Sloveniji premore-
mo. Gledano globalno, je po

oceni Tehnološke mreže zaostanek Slovenije za najbolj raz-
vitimi gospodarstvi približno 10 let. Kar pa ne velja za vsa
podjetja. Nekatera podjetja med sodelujočimi v opisani štu-
diji sploh ne zaostajajo. Stanje na področju avtomatizacije v
Sloveniji z vidika izvajalskih podjetij kaže na velik del takih z
zelo dobro in hitro napredujočo strukturo, ki ima cilje in ve
kje so problemi. Naš bodoči razvoj mora temeljiti na tem, da
bo ta slika postala splošna podoba Slovenije.

Slika 6 - Bodoče potrebe po kadrih pri izvajalcih

A
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Članek je name-
njen inženirjem v
graditeljstvu ob
vstopu Slovenije
v EU. V Uniji je
cenjena poslov-
na  sposobnost.
Njej se podreja
vse ostalo.
Inženir raziskuje
novosti iz znano-
sti in tehnike,
poslovne inovaci-
je, ponuja sposo-
bnim podjetjem
svoje storitve,
organizira ali se
vključuje v pro-
jektne skupine. 

M OOPPEE je končalo veliko delo posodobitve zakonov o urejanju prostora in graditvi
objektov z večino tehničnih predpisov in pravilnikov.  Podane so zakonske osnove
za  urejanje prostora in graditev po smernicah Evropske unije. V srečanjih s pred-

stavniki združenj za svetovalni in izvedbeni inženiring pri GZS je povabilo združenji, da ponu-
dita liste podjetij za  storitve občinam za izvajanje obveznih aktivnosti po obeh zakonih.
Posebej so aktualni razvojni in prostorski plani občin ter iz njih izhajajoče nove investicijske
dejavnosti. Za konkurenčna podjetja bo veliko strokovnega dela. Po končani planski fazi
bodo sledile konkretne investicije v urejanje okolja, občinske infrastrukture in novogradnje
naselij in objektov.

Zakoni so danost. Velika neznanka je podjetniška konkurenčna sposobnost Slovenije v
Evropski uniji. Tuja podjetja bodo imela enake poslovne možnosti v Sloveniji in naša v Evropi.
Na oboje se bodo podjetja hitro privajala. Hitre prilagoditve na novo poslovno prakso bodo
nujne. Največ bodo pridobili investitorji in uporabniki oz. državljani. Prav zaradi izboljšanja
razvojnih možnosti in dviga standarda se je Slovenija odločila in usposabljala za izpolnitev
vseh pogojev za včlanitev v unijo. Za zanesljivostjo lahko rečemo, da se tekma začenja.
Štartna zastavica je dvignjena. Živčnost je velika, pričakovanja še večja. Najboljši so priprav-
ljeni za uspešen start.  Kdo so to?  Tisti, ki so že do sedaj izvajali dela na mednarodnem trgu. 

Sodobna gradnja
Razmišljanja ob vstopu v Evropsko skupnost

Franc Žle, GZS - Združenje za izvajalski inženiring

CILJI

Prvi cilj naj bo doseči vsaj povprečje razvito-
sti v uniji. Razvitost ima več vidikov. Na pr-
vem mestu so kadri, ki obvladujejo evropsko
poslovno prakso, zadnje stanje tehnike, zna-

jo evropske jezike, znajo globalno komunici-
rati in imajo zgledno kulturo. Za državo na
prehodu narodov in mednarodnih transport-
nih poti se stalno porajajo nove poslovne pri-
ložnosti. 
Slovenija se bo v celoti odprla in dovolila pri-
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hod tujcev k nam, naši pa bodo šli v nova evropska okolja,
se razgledovali, zaposloval in vzpostavljali nova poslovna
sodelovanja. To bo prijetno in hitro. Imamo izkustva iz pol-
pretekle zgodovine, v kateri je bila Slovenija zaradi večje
mednarodne komunikativnosti tudi nadpovprečno poslov-
no uspešna in multikulturna. Odprtost se bo prepoznavala
v novih projektnih pristopih, visokih in inženirskih gradnjah,
novi kulturi bivanja in dela v novi internetni dobi. 

NOVA GRADITELJSKA  PRAKSA

Doba  zaporednega izvajanja gradbenih projektov je konča-
na. Sedaj je doba  gradnje na ključ. Veliki interdisciplinarni
inženirski  teami prevzemajo celotno naročilo. Izdelajo raz-
vojne plane, urbanistične zasnove, okoljske varstvene študi-
je, študije tehnične izvedljivosti in izračune ekonomičnosti
projektov, načrtujejo, organizirajo vire financiranja, vodijo
projekt, usposobijo uporabnike za tehnično in poslovno
upravljanje objektov in naselij. Organizirajo in usposobijo
vse servise za celostno izvajanje storitev za vse potrebe
naselij. 

Naročila pridobijo velika podjetja z najboljšimi referencami.
Na trgu je prostor samo za velika podjetja s sodobno tehni-
ko, kadri za izvajanje del v vseh klimatskih pogojih in z
izvedbami, ki so mednarodno konkurenčne po funkciji, eko-
nomičnosti in sodobnem designu.
Gradi se samo specializirane objekte za točno znane upo-
rabnike za določene namembnosti, kvaliteto,  za vnaprej
določene tehnične, ekonomske in funkcionalne parametre.

INTEGRALNA INFRASTRUKTURA
Največja sprememba v graditeljstvu se dogaja v organizaci-
ji izvajanja projektov. Razvojni plan  širše regije opredeljuje
namenbnost prostora, k jo določijo  integralni razvojniki.
Oni predvidijo časovni plan rasti naseilj in razvoj vseh dejav-
nosti, ki naj bodo v medsebojni uravnosteženosti. Razvojni
plan je osnova za zazidalni plan in celotno infrastrukturo
naselij. To se lahko na kratko izrazi s stavkom:  Na komplet-
no komunalno infrastrukturo, katero se je zgradilo v prvi
fazi, naenkrat in v celoti, se na priključne postaje priključi
objekte. Vse sestavine infeastrukture se komunikacijsko
poveže v eno upravno središče, ki tehnično in poslovno
oskrbuje celotno mesto.  

CELOSTNI  PRISTOP NAČRTOVANJA IN GRADNJE
Celostni pristop v načrtovanje in graditev naselij pomeni, da
se z razvojnim planom predvidi končno urejeno in delujoče
naselje z vsemi servisi za konkurenčno izvajanje vseh dejav-
nosti naselja za kvalitetno, ekonomsko, kulturno in intelek-
tualno uspešno družbo.

Naselje se začenja načrtovati kot celoto za daljše časovno
obdobje po najboljših zgledih zgrajenih naselij. Cilj  gradnje
je ustvarjanje vseh pogojev za sodoben način bivanja in
dela, ki bo zagotavljal celovit razvoj in konkurenčnost mest
ne samo v sloveniji, ampak v Uniji. To vzpodbuja načrtoval-
ce, da prevzemajo preskušene rešitve in jim dodajajo preiz-
kušene novosti, ki bodo inovativno prispevale k povečanju
celovite uspešnosti mest.

KAKO SE  SEDAJ GRADI V  SLOVENIJI
Na to vprašanje se ne dobi celovitih odgovorov, vsak vpra-
šani ponudi svojo neargumentirano in neprepričljivo razla-
go. Celovito prostorsko načrtovanje nima tradicije. Nobeno
mesto ali naselje nima kompletne komunalne infrastrukture,
ki bi bila grajena po enotnem in integralnem načelu, da bi
se jo v končni fazi lahko integralno tehnično in poslovno
upravljalo. Energetsko omrežje je nepovezano z vodovod-
nim, kanalizacijskim in kominikacijskim omrežjem. 

Vzdrževanje, obnavljanje in novogradnje ne potekajo uskla-
jeno. Dogaja se, da se gradi primarno kanalizacijsko omrež-
je, v naslednji fazi se obnovi ceste, nato pa začne Telekom
graditi svoje kabelsko omrežje, vmes se postavlja novo
cestno razsvetljavo in zanjo koplje električne priključke.
Javna podjetja niso dosegla razvojne stopnje za celovito
načrtovanje vseh sestavin infrastrukture, enkratno graditev
vseh njenih delov in v nadaljevanju racionalno vzdrževanje
ter konkurenčne cene  storitev.  Površinski pogled na seda-
njo graditev ima notranje vzvode, ki tako prakso generirajo.
Javni naročniki sami izvajajo notranji inženiring na nekonku-
renčni osnovi. Naročila ne izvajajo na osnovi odprtih razpi-
sov za vse faze projekta po sodobni metodologiji gradnje
javnih sistemov. Pri nas ni razvit svetovalni inženiring, kate-
rega prva funkcija je izdelovanje investicijskih študij, študij
tehnične izvedljivosti na inovativne načine in študij ekono-
mičnosti investicij in eksploatacije sistemov. Svetovalni inže-
niring  izdela ocene in določi jamstva izvajalcem ali konce-
sionarjem, da bodo javni sistemi tehnično zanesljivi, varni in
da so njihove cene storitev konkurenčne v vnaprej določe-
nih okvirih. 

Morda samo za  opozorilo na pomembnost celovitega pla-
niranja. Sistem za varovanje okolja, voda, mestnih in okolj-
skih površin je prioriteten in ga je potrebno najprej v podro-
bnostih planirati in dosledno izvesti.  Pokazatelj kvalitete in
ekonomičnosti okoljskega sistema so cene komunalnih sto-
ritev za vodo, kanalizacijo, telekomunikacije, zbiranje, pre-
delavo in nevtralizacijo odpadkov ter stroški upravljanja
ostalih javnih servisov. Na področju organiziranja mesta za
konkurenčno izvajanje vseh okoljskih obveznosti za funkci-
oniranje mesta se pokaže sposobnost njegovega vodstva.
Iščemo zgledne primere !
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INTEGRALNO TEHNIČNO
IN POSLOVNO UPRAV-
LJANJE NASELIJ IN AV-
TOMATIZACIJA ZGRADB

Vprašanje: "Ali smo sposobni načrto-
vati, graditi in upravljati integralne
sistem v naseljih, komunalni infrastru-
kturi in industriji?" Odgovor je: "Inže-
nirji da, naročniki prostorski planerji,
konzultanti in investitorji pa  še nekaj
časa ne!"  Integralne sisteme načrtuje-
jo razvojne koalicije urbanistov, socio-
logov, kulturnikov, profesorjev, podjet-
nikov, finančnih ustanov, varstvenikov
okolja in drugih, pri čemer imajo inže-
nirji pomembno vlogo, vendar samo v
tistih sestavinah planov, za kar je nji-
hovo inženirsko znanje potrebno in
prispeva k optimizaciji plana. 

Ko so ustvarjeni pogoji za celosten
vstop v projekte razvoja naselij, se
začne načrtovati informacijska infra-
struktura, ki omogoča integralno
upravljanje naselij in njihove infra-
strukture. Sposobnost  mestnih vod-
stev za  razvojno planiranje mest vpli-
va na pogoje za uvajanje novih uprav-
ljalskih sistemov. 

MOTIVIRANJE PODJETIJ 
Unija  uporablja dva pojma za razvoj
konkurenčnosti podjetij in sicer:  raz-
voj specializacije in združevanje kapa-
citet za mednarodno konkurenčno
trženje.  Na začetku je medpodjetniški
dogovor za tržno in razvojno strategi-
jo. Strategija je osnova za usposablja-
nje specializiranih storitvenih in proiz-
vodnih skupin, ki bodo nudile nove
konkurenčne skupine proizvodov in
storitev za globalno trženje. Torej nič
več kvazi razvoj in proizvodnja za
domačo občino, unikatno in ročno
izdelano.
Ministrstvo za gospodarstvo je začelo
pred tremi leti izvajati razpise za razvoj
grozdov. Funkcija grozdov je vertikal-
no združevanje podjetij za doseganje
nadkritične velikosti podjetniških sku-
pin za mednarodno trženje. 
Na področju avtomatizacije zgradb in
integralne infrastrukture je ustanov-
ljen grozd pod vodstvom Robotine iz
Kopra, podobno deluje tudi okoljski
grozd pod vodstvom Esotech Velenje.
Tretji zelo pomemben je grozd emba-
lažne industrije iz Ljubljane, ki bo

pospeševal konkurenčnost industrije
in trgovine na področju sodobne
embalaže, zbiranja in recikliranja
embalažnih odpadkov. V  nastajanju
so še trije grozdi iz področja sodobne-
ga graditeljstva. 
Kakšno prihodnost se lahko napove-
duje grozdom?  Prvo stopnjo, da so
se organizirali in oblikujejo poslovno
razvojno strategijo, so dosegli. Druga
stopnja bo njihovo povezovanje za
skupno mednarodno trženje celotne
slovenske inženirsko svetovalne, izva-
jalske in industrijske ponudbe.  Novi
izzivi iz unije in nepredvidljiva povezo-
vanja naših podjetij s podjetji iz unije
bodo vnašali velike turbulentne spre-
membe v procesih trženja, novega
povezovanja in razvojno industrijske
kooperacije. Sedaj je trenutek za veli-
ke podjetniške ideje in novo evropsko
poslovno prakso.

PRILOŽNOSTI  ZA  MALA IN SRED-
NJA PODJETJA
Področje urejanja okolja in graditelj-
stva omogoča neomejen razvoj novih
podjetniških dejavnosti. Pobude lahko
prihajajo iz velikih podjetij, ki imajo
največ kapacitet za hitro udejanjanje
pobud, pa tudi od manjših podjetij, ki
vidijo novo podjetniško priložnost
zaradi tržne niše ali pa  tehnično sto-
ritvene inovacije, ki bodo  povečale ali
izboljšale neko rešitev ali bolje rešile
probleme.  
Vitalnost gospodarstva se dokazuje s
pritokom novih podjetij na trg, ki hitro
in uspešno izrabljajo tržne in tehnične
priložnosti. Podjetništvo je domena in-
ženirjev. Tu se dokazuje njihova spo-
sobnost organizacije in vodenja sku-
pin za nove dejavnosti. Prva sposob-
nost podjetnika je oblikovanje prepri-
čljive predstave o ideje o novi dejav-
nosti tako v ekonomskem smislu kot v
tehnično organizacijski izvedljivosti.
Ministrstvo za gospodarstvo nudi
vsem pobudnikom  vzorno pomoč za
uspešen začetek podjetja. Inženirji se
hitro spreminjajo in se usposabljajo za
sodobno podjetništvo. Denarja je na
pretek - za dobro organizirane in do-
kazljivo perspektivne projekte. Temu
se reče - odličen poslovni načrt!

GOSPODARSKA ZBORNICA IN
ZDRUŽENJA
GZS z združenji nudi podjetjem izdat-
no pomoč za razvoj novih podjetij, raz-
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voj konkurenčnosti in usposabljanje za mednarodno poslo-
vanje. V GZS in ministrstvu za gospodarstvo je skoraj 400
mednarodnih skupinskih poslovnih srečanj, enkrat tujci k
nam, drugič mi k njim. Poleg poslovnih srečanj podjetja
skupinsko nastopajo na sejmih in strokovnih kongresih
doma in v tujini. Več podjetniških skupin je razvilo visoko
stopnjo organizacijske in komunikacijske uspešnosti izvaja-
nja mednarodnih srečanj, kar ima za rezultat povečano
poslovno uspešnost.

Mali in srednji podjetniki imajo stalno povabilo za vključeva-
nje v poslovne skupine. Povabila so redno objavljena v
Glasu gospodarstva. Kaj je lahko korist ali pa tudi edina pot
v  mednarodni trg? Podjetnik bi rad imel njemu prilagojene
storitve zbornice ali združenja. Priporočljivo je, da se udele-
ži najmanj pet mednarodnih srečanj in tam vidi kako deluje-
jo tuji in naši uspešni poslovneži. V enem letu bo dobil vse
informacije, se naučil postopkov za skupinsko ali grozdno
trženje, ter postal vešč mednarodni poslovnež.  Ni na odmet
priporočilo, da naj bo predstavnik konkurenčnega grozda
ali zelo specializiran inženiring za celoto storitveno ali pro-
duktno ponudbo.

NOVA POSLOVNA FILOZOFIJA INŽENIRJEV
Članek je namenjen inženirjem v graditeljstvu ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo. V Uniji je cenjena poslovna  spo-
sobnost. Njej se podreja vse ostalo. Podjetje mora biti spo-
sobno razvijati in ohranjati konkurenčno sposobnost.

Inženirji se usposabljajo za teamsko delo, za organizatorje
poslovnih in inženirskih skupin za nove podjetniške medna-
rodne dejavnosti.

Inženir raziskuje novosti iz znanosti in tehnike, poslovne ino-
vacije, ponuja sposobnim podjetjem svoje storitve, organizi-
ra ali se vključuje v projektne skupine.  Postaja osveščen,
zaveda se svojih sposobnosti in razvija podjetniške talente,
kot pobudnik in organizator, vedno tisti, ki je prvi z novost-
jo. Vedno deluje kot organizator interdisciplinarnih  teamov,
ki nudijo inovativne integralne rešitve, katere imajo izgleda
za trženje in kooperacije na mednarodnem trgu.
Inženir posameznik, kot inovator ali povzročitelj problemov
je izumrl. Na njegovo mesto vstopa inženir podjetnik, orga-
nizator velikih interdisciplinarnih podjetniških skupin in
grozdov, ki sodelujejo z ministrstvi,  razvojnimi agencijami in
GZS, da skupaj razvijajo konkurenčne produkte in storitve
za globalni trg.
Pravzaprav nič novega. To vse smo že slišali in videli zgle-
de. Vendar je v tem sporočilu veliko novega. Inženirji naj
postanejo podjetniki in graditelji razvojnih koalicij v regijah
in občinah za sodobno slovensko konkurenčno graditelj-
stvo.

Inženirji bodo organizirali inženiring šolo po smernicah
EFCA - evropske federacije za inženirng, ki je skupna šola
evropskega inženiringa. Spričevalo te šole bo pogoj za op-
ravljanje dejavnosti v graditeljstvu. A
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V podjetjih z večjim številom poslovnih
enot in poslovnih partnerjev so stro-
ški telefonskega in telefaks prometa

med enotami in partnerji lahko zelo veliki.
Sodobne komunikacijske tehnologije omo-
gočajo učinkovito konvergenco telefonske-
ga in informacijskega podatkovnega omrež-
ja, ki omogoča preusmeritev telefonskega
prometa na IP podatkovno omrežje.

Obstoječe analogno in digitalno (ISDN)
telefonsko omrežje (PSTN-Public Switched
Telephone Network) in naprave je možno
preko ustreznih vmesnikov povezati na ob-
stoječe IP informacijsko - podatkovno omre-
žje. Kot IP podatkovno omrežje se lahko
uporabi obstoječe interno Intranet omrežje
ali pa javno globalno Internet omrežje. Pre-
usmeritev telefonskega in telefaks prometa
na IP podatkovno omrežje bistveno zmanjša
direktne stroške tega prometa. Za prenos
govora po že obstoječim IP omrežju ni nobe-
nih dodatnih stroškov. Prenos govora po IP
omrežju je le dodatni servis k že obstoječem
prenosu podatkov. Praktično je telefonija
preko IP brezplačna. Investicija v opremo za
povezovanje naprav telefonskega omrežja
na IP omrežje se običajno povrne v nekaj
mesecih. 

Sodobne naprave za povezovanje tele-
fonskega in IP podatkovnega omrežja in so-
dobna oprema v samem IP omrežju  omogo-
čajo zadovoljivo kvaliteto in varnost prenosa
telefonskega prometa preko IP omrežja z
uporabo ustrezne QQooSS (Quality of Service)
in VPN (Virtual Privat Network) tehnologije.

Vmesniki (Gateway) omogočajo poveza-
vo obstoječih naprav telefonskega omrežja
(analogni in ISDN telefonski aparati, faksimi-
le aparati, analogne in ISDN telefonske cen-
trale ) na IP podatkovno omrežje. Ti vmesni-
ki VoIP  Gateway pretvarjajo govorne signale
( Voice ) v digitalne IP pakete na oddajni stra-
ni on obratno IP govorne pakete nazaj v go-
vorni signal na sprejemni strani. Na ta način
omogočajo prenos govora preko IP omrežja

(VoIP- Voice over IP). Pri pretvorbi govorne-
ga signala v digitalne IP pakete je pomemb-
na kvaliteta te pretvorbe  z uporabo ustrezne
kodirne tehnologije. Digitalnim IP paketom je
potrebno tudi dodati posebno oznako v IP
paketu, ki omogoča, da naprave v IP omrež-
ju obravnavajo te govorne IP pakete pred-
nostno in tako preprečujejo prevelike zakas-
nitve prenosa govornih paketov. Ta mehani-
zem omogoča QoS in tako zadovoljivo kvali-
teto prenosa govora preko IP omrežja. 

Za zaščito prenosa govora preko IP om-
režja se uporabi VPN IPSec tehnologija, ki
preprečuje nepooblaščenim prisluškovanje
telefonskega prometa v IP omrežju.

VoIP tehnologija

VoIP tehnologija omogoča preusmerjanje te-
lefonskega in faksimile prometa na IP omrež-
je. Z uporabo VoIP tehnologije dosežemo
konvergenco klasičnega telefonskega omre-
žja z IP omrežjem. Danes dostopna široko-
pasovna IP omrežja omogočajo kvaliteten
prenos telefonskega prometa.

Pretvorba govora v IP pakete

Naprave VoIP tehnologije izvajajo na izvorni
strani pretvorbo analognega govornega sig-
nala v IP podatkovne pakete. Posebne nap-
rave CODEC (Compression Decompress-
ion) na oddajni strani razsekajo analogni
govorni signal v male koščke ( segmente)
dolžine 10 do 60 ms in jih pretvorijo v  digi-
talne IP pakete, ki jih pošiljajo v IP omrežje.
Ti govorni IP paketi se obravnavajo v IP
omrežju enako, kot IP paketi podatkovnega
prometa.Na sprejemni strani pa te IP pakete
pretvorijo nazaj v analogni govorni signal.

CODEC uporablja različne algoritme
digitalizacije govora. Izvajajo različne stop-
nje stiskanja (kompresije) s ciljem čim bolj
zmanjšati potrebno pasovno širino za kvali-
teten prenos po IP omrežju. Različni kompre-
sijski standardi zahtevajo prenosne hitrosti
od 14 do 100 kb/s za en govorni kanal. Na
primer CODEC standard GG..772233 omogoča
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največjo stopnjo kompresije in zahteva prenosne hitrosti 5.3
kb/s za govor in dodatno 8 kb/s za IP overhead. Torej sku-
paj 14 kb/s za en govorni kanal. Za 10 istočasnih govornih
kanalov je torej potrebna pasovna širina 140 kb/s. 

GG..771111 standard, ki se običajno uporablja, omogoča
manjšo stopnjo kompresije in zato je potrebna večja pre-
nosna hitrost - 64 kb/s za govor. Omogoča pa manjše za-
kasnitve in boljšo kvaliteto prenosa govora. V širokopasov-
nih omrežjih (xDSL) v katerih pasovna širina ni problematič-
na je priporočljivo uporabiti CODEC z implementiranim G.
711 kompresijskim standardom.

Povezljivost VoIP opreme

VoIP oprema različnih proizvajalcev mora biti povezljiva
med seboj. Poznani standardi, ki zagotavljajo to povezljivost
so:
• HH..332233 je prvi standard, ki standardiziral povezljivost VoIP

opreme in je trenutno najbolj razširjen. Večina sedaj do-
segljive opreme podpira ta stanard

• SSIIPP (Session Initiation Protocol) je novejši standard prila-
gojen za Internet telefonijo, multimedijo in druge vrste ko-
municiranja preko Interneta. Sodobnejša oprema ima im-
plementiran tudi SIP standard.

• MMGGCCPP je najnovejši standard, ki je predvsem usmerjen k
arhitekturi uporabe centralnega klicnega strežnika (Call
Server). Sodobna oprema ima že implementiran ta stan-
dard.

Kvaliteta prenosa govora po IP omrežju.

Osnovna zahteva pri uvajanju prenosa govora po IP omrež-
ju je, da mora biti kvaliteta prenosa enaka kot pri prenosu
po klasičnem telefonskem omrežju.

Prenos govora po IP omrežju ne zahteva izjemno viso-
kih prenosnih hitrosti, pomembno pa je zagotoviti prenos v
realnem času. Prevelike zakasnitve govornih IP paketov v IP
omrežju povzročijo nesprejemljivo kvaliteto prenosa govora
po IP omrežju. Da bi zmanjšali eventuelne prevelike zakas-
nitve prenosa govornih IP paketov po IP omrežju moramo
zagotoviti ustrezno propustnost vseh elementov IP omrežja
in vključiti ustrezne QoS (Quality of Service) mehanizme.
Najbolj je uporabljen Differentiated Service (DiffServ) QoS
protokol. Ta protokol daje posameznim vrstam IP paketov
različne prioritete. Govorni IP paketom da ustrezno visoko
prioriteto. Naprave v IP omrežju (usmerjevalniki, stikala,
DSLAM), ki imajo vgrajen mehanizem DiffServ dajejo tem
prioritetnim IP paketom prednost pred ostalimi IP prome-
tom in na ta način preprečijo prevelike zakasnitve pri preno-
su govornih IP paketov skozi IP omrežje.

Varnost prenosa govora po IP omrežju

Za varen prenos govora preko IP Internet omrežja uporabi-
mo VPN (Virtual Private Network) tehnologijo, ki omogoča
povezavo uporabnikov preko Internet omrežja in varen pre-
nos podatkov med uporabniki. VPN uporablja " navidezno"
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povezavo, ki se vzpostavlja preko In-
ternet omrežja. Za uporabnike je ta
"navidezna" povezava funkcijsko pov-
sem enaka direktni fizični povezavi
najete linije. Po VPN povezavi lahko
pošiljamo vse vrste prometa: elektron-
sko pošto, podatke, govor, video.

VPN tehnologija deluje na način
vzpostavitve tunela skozi IP omrežje.
Tunel se vzpostavi na način , da se cel
IP paket vstavi (zapakira) v drugi,
nosilni (tunelni) IP paket, ki vsebuje
potrebne informacije za usmerjanje
tega paketa in tak paket pošlje v IP
omrežje. Pot po kateri po kateri potuje
tak  paket po IP omrežju imenujemo
"tunel". Za vzpostavitev takega tunela
morati napravi na obeh koncih tunela
uporabljati isti protokol za vzpostavi-
tev tunela. Na sprejemni strani napra-
va, priključena na Internet omrežje,
izloči iz tunelnega IP paketa pravi
podatkovni paket.

Poznana sta dva tunelska proto-
kola: Point-to-Point Tunneling Protocol
(PPTP) in Internet Protocol Security
(IPSec). PPTP protokol je vgrajen v
Windows operacijske sisteme. IPSec
protokol omogoča večjo varnost in
boljšo enkripcijo ter večjo sposobnost
kot PPTP.

Za zaščito tunelskega prenosa
skozi IP omrežje pred neželenimi pri-
sluškovanji, se podatkovni promet
skozi VPN enkriptira. Enkripcija je pro-
ces pri katerem se podatki na strani
pošiljatelja kodirajo v obliko, ki jo
lahko dekodira le prava sprejemna
stran, ki ima ustrezen dekodirni ključ.
Pred pošiljanjem podatkov v VPN
tunel se podatki najprej enkriptirajo,
potem pa se vložijo (zapakirajo) v
nosile IP pakete, ki se pošljejo v In-
ternet omrežje. Oprema v Internet om-
režju (usmerjevalniki, stikala) vidijo le
nosilne pakete in jih ustrezno obdelu-
jejo. Enkriptirani podatki pa so varno
zapakirani v nosilnih IP paketih.

IPSec protokol uporablja Data En-
cription Standard (DES ) za enkripcijo
podatkov. Enkripcijski ključ ima dolži-
no 56 bitov (DES)  do 168 bitov
(3DES). Danes je 3DES enkripcijski
standard, ki zagotavlja največjo stop-
njo zaščite.

Zelo pomemben element varnosti
pri VPN je identifikacija uporabnikov
(Authentication). Naprave, ki uporab-
ljajo IPSec protokol uporabljajo posto-
pek imenovan Internet Key Exchange
(IKE) za prenos varnostnih ključev

VPN rešitev mora vsebovati tudi
učinkovito zaščito pred vdori:

• Požarni zid: omogoča močno oviro
med postavljeno med privatnim in
Internetnim omrežjem. Ta zaščita
omejuje: število odprtih priključkov,
tipe paketov, ki jih spušča skozi,
naslove neželenih uporabnikov
(NAT) in dodatno na aplikacijskem
nivoju omejevanje določenih Inter-
netnih vsebin (Content Filtering).

• Proti virusna zaščita: dobra VPN
rešitev vsebuje tudi učinkovito proti
virusno zaščito v realnem času.

Telefonija preko IP

Telefonija preko IP (ToIP)  uporab-
lja tehnologijo VoIP, dodatno pa vklju-
čuje funkcije, ki so značilne za oprav-
ljanje telefoniranja preko klasičnega
telefonskega omrežja (znak centrale-
znak za začetek izbiranja, znak zase-
deno, zvonjenje, oštevilčenje naročni-
kov in funkcije preusmerjanja pozivov,
poziv na čakanju ter tako omogoča
uporabnikom enako obnašanje kot pri
telefoniranju preko klasičnega telefon-
skega omrežja. Naprave, ki omogoča-
jo ToIP umetno generirajo šum, ki na-
domešča šum, ki je običajen na kla-
sični telefonski liniji tako, da ima upo-
rabnik prijeten občutek pri telefonira-
nju in ni popolnoma tihih prekinitev
med pogovorom zaradi digitalnega
prenosa govora (Silence suppression
and comfort noise generation).To om-
ogoča zelo kvaliteten prenos govora.

Naprave , ki omogočajo
ToIP  

VoIP Gateway
Je naprava (vmesnik), ki povezuje
telefonsko okolje (analogne ali ISDN
telefonske aparate, analogne ali ISDN
hišne centrale, analogne ali ISND jav-
ne PSTN telefonske priključke, faksi-
mile aparate)  na Ethernet IP omrežje.
Z vgrajeno VoIP tehnologijo pretvarja

NNaaddaalljjeevvaannjjee  nnaa  ssttrraannii  2288......





Podjetje Ema iz Celja je nadgradilo
svoj prodajni program s Sistemom za sle-
denje in upravljanje voznega parka (Fleet
Management System), ki omogoča slede-
nje pošiljk, vozil in voznikov. Sistem omo-
goča prenos  geografske pozicije vozila v
dispečerski center (za vozila kjerkoli v
Evropi - tudi vzhodna Evropa), prenos
podatkov o vozilu in stanj na storitveni poti
(Cycle of Service: naložil, natočil gorivo,
prispel na cilj, razložil...). Z optimizacijskimi
algoritmi pa upravlja in usmerja vozila gle-
de na optimalno izkoriščenost in najnižje
stroške. Ema ponuja odprt sistem upravlja-
nja flote, ki temelji na sprejetih industrijskih standardih programske in stroj-
ne opreme. Dvosmerna komunikacija med vozilom in dispečerskim cen-
trom lahko poteka preko GSM/GPRS mobilnega omrežja ali preko Satelit-
skega komunikacijskega omrežja tipa LEO (Low Earth Orbit). 

V Ameriki večinoma uporabljajo satelitsko komunikacijo vozila z
dispečerskim centom in GPS merjenje pozicije, v Evropi pa GPS in eno-
smerno/dvosmerno GSM komunikacijo. GSM/GPRS komunikacija vozila
z dispečerskim centrom povzroča v Evropi precej težav, saj zaradi različnih
operaterjev stroški gostovanja v tujih omrežjih niso zanemarljivi. Hkrati pa
so marsikje še mrtve cone, kjer mobilni signal ni na voljo.

Sistem upravljanja voznega parka (FMS) lahko prikažemo s sedem
nivojskim modelom, kjer je prvi nivo najosnovnejši nivo, sedmi pa maksi-
malna izvedba. Uporabnik lahko določen nivo tudi preskoči (navigacija) v
kolikor za njega ni bistven:
11.. sledenje in spremljanje vozil omogoča
pregled in sledenje gibanja vozila za nazaj
in v realnem času (npr. gibanje znotraj Geo
mej), spletno (web based) sledenje in iden-
tifikacijo šoferskega ID (biometrični senzor
ali kartica) 
22.. navigacija na mobilnem mestu omogo-
ča prikaz pozicije na karti v vozilu, usmer-
janje voznika k cilju, glasovno vodenje,
kompenzacijo izgube GPS signala z upo-
rabo žiroskopa in odometra
33.. enosmerna telematika omogoča sprem-
ljanje goriva, vžiga in izklopa motorja, sne-
manje temperature, detekcijo in identifika-
cijo priklopnika, odprta/zaprta vrata hladil-
nikov; na voljo je tudi osebna Alarm tipka
44.. dvosmerna komunikacija in upravljanje omogoča izmenjavo kratkih spo-
ročil, glasovno komunikacijo s centrom (možnost preusmerjanja v telefon-
sko omrežja), Cycle of servis - voznik pošilja v dispečerski center stanja
(naložil, razložil, počivam...), usmerjanje in preusmerjanje z elektronskimi

potnimi nalogi, povezavo usmerjanja in
preusmerjanja iz centrale z lokalnim navi-
gacijskim sistemom (uporabljena komuni-
kacijska tehnologija: mobilno omrežje ali
sistem nizkoorbitnih satelitov )
55.. programski paket Back office Routing &
Scheduling na osnovi naročil in geograf-
skih podatkov optimalno določi maršrute
in najprimernejša vozila ter jih posreduje
osnovnemu dispečerskemu programu;
hkrati dinamično javlja pričakovan čas pri-
hoda (ETA - expected time of arrival)
66.. TMS (transport management system) je
celovit programski paket za upravljanje

flote vozil s planiranjem, zaračunavanjem, vzdrževanjem vozil in voznega
parka; omogoči analitiko nad vsemi podatki vozil (izračun cene kilometra,
profitabilnost za posamezno vozilo, regijo, progo...) in tako učinkovito izra-
bo prevoznih kapacitet
77.. TMS integriran z ERP - integracija v poslovno informacijski sistem (SAP,
BaaN...)

Ema ponuja sistem (ki se prilagodi zahtevam kupca) sestavljen iz
naslednjih gradnikov:
• SafeTrak oprema v vozilu omogoča na grafičnem prikazovalniku navigi-

ranje voznika in izmenjavo sporočil z dispečerskim centrom,
• SafeFleet oprema v dispečerskem centru omogoča prikaz in sledenje

vozil po pozicijah na zemljevidu,
• SafeManager (Polaris) programska oprema omogoča prenos poda-

tkov iz dispečerskega centra do vozila in s
tem upravljanje flote vozil v realnem času.

Tehnična izvedba se razlikuje od
ravni zahtevnosti sistema, skupno pa je da
je v vozilu priročna naprava z enim tipom
komunikacije (satelitska ali GSM/GPRS) in
pozicioniranjem vozila (GPS in/ali Glo-
nass). V dispečerskem centru je program-
ska oprema ki sledi, pri dvosmerni komuni-
kaciji tudi upravlja in pri najvišjih ravneh
izmenjuje podatke s poslovno informacij-
skimi sistemi.

Spremembe, ki nam jih je v vsakda-
nje življenje prinesla mobilna komunikacij-

ska tehnologija se močno odražajo tudi v logistiki in transportu. V pogojih
poostrene konkurence lahko le z uvajanjem novih tehnologij, ki omogoča-
jo optimizacijo in obvladovanje stroškov, kompetentno konkuriramo na
novem globalnem tržišču logističnih storitev.

Iztok Pirnat, univ.dipl.inž., EMA d.o.o. Celje

EMA d.o.o.
Mariborska 1, 3000 Celje

Tel.:  03/ 428-48-00
Fax:  03/ 428-48-24

e-mail: sales@ema.si
www.ema.si

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se bo transport v ostale države Evropske unije za naše prevoznike poenostavil, hkrati pa se bodo resneje
srečali z mednarodno konkurenco. Na področju transporta tako v lokalnih okoljih, še posebej pa pri prevozih na daljše proge in večjem voznem parku
je že nekaj časa nepogrešljiva informacijska tehnologija. Z dostopnostjo tehnologij za natančno pozicioniranje kjerkoli na zemeljski obli in mobilnih
komunikacij pa poostrene zahteve po obvladovanju stroškov v transportu zahtevajo uvedbo sistemov za upravljanje voznih parkov. 

Shematski prikaz delovanja FMS

Enota v kabini je namenjena za navigiranje na poti in usmerjanje
voznika direktno iz dispečerskega centra
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analogni govor v digitalne IP govorne
pakete. 

Nekateri VoIP Gateway imajo vgr-
ajeno funkcionalnost Gatekeeper, ki
omogoča lokalno administriranje in
upravljanje telefonskega prometa in
lokalno izvajanje funkcij ToIP. V prime-
ru izpada centralnega Gatekeeprja oz
Klicnega strežnika ali prekinitve pove-
zave do njih, tak Gateway sam prevza-
me funkcije lokalnega Gatekeeperja.
Pri ponovni vzpostavitvi delovanja
centralnega Gatekeeperja oz Klicne-
ga strežnika se te funkcije ponovno
prenesejo na centralno napravo in
VoIP Gateway izvaja le VoIP funkcije.
V primeru izpada povezave na IP om-
režje lahko preusmeri telefonske pozi-
ve na PSTN javno telefonsko omrežje
in nazaj, ko se povezava na IP omrež-
je ponovno vzpostavi. 

Za usmerjanje govornih IP pake-
tov v IP omrežje je potrebno lokalno
Ethernet omrežje povezati z usmerje-
valnikom( Router). 

VoIP Gateway/Router
Je VoIP Gateway, ki ima vgrajeno tudi
funkcijo IP usmerjevalnika (Router).
VoIP Gateway/Router lahko preko us-
treznega modema direktno poveže-
mo na v IP omrežje in na Ethernet lo-
kalno mrežo. 

VoIP kombinirani Gateway
Je VoIP gateway, ki ima vgrajene
dodatne funkcije: 

Ethernet stikalo, usmerjevalnik,
Wi-Fi dostopovno točko in xDSL mo-
dem. Omogoča žično in brezžično po-
vezavo več IP uporabnikov  in telefon-
ske naprave na IP omrežje preko
xDSL modema.

IP telefon
IP telefonski aparat je naprava, ki
združuje funkcije VoIP Gateway in kla-
sičnega telefonskega aparata. Priklju-
či se direktno kjerkoli na IP Ethernet
lokalno mrežo in omogoča uporabni-
kom enak način in kvaliteto telefonira-
nja kot s klasičnim telefonskim apara-
tom.Lahko ima vgrajeno tudi funkcijo
Gatekeeperja. Povezan z centralnim
klicnim strežnikom (Call Server) omo-
goča uporabnikom dodatni nabor za-
nimivih funkcij (telefonski imenik) in
funkcij, ki so značilne za IP terminale.
Z vgrajenim zaslonom omogočajo po-

dobne funkcionalnosti kot osebni
računalnik.

IP telefon z vgrajeno miniaturno
video kamero omogoča funkcional-
nost Video telefona in implementacijo
funkcij video telefonije, video konfe-
rence in video nadzora.

IP telefon je lahko vrvični (žično
povezan z Ethernet mrežo) ali pa tudi
Wi-Fi brezžični, povezan na Ethernet
mrežo preko Wi-Fi dostopovne napra-
ve.

Soft telefon
Osebni računalnik s priključenim mik-
rofonom in slušalko, instalirano ustre-
zno programsko opremo, priključen
na Ethernet mrežo lahko vrši funkcijo
IP telefona.

Gatekeeper
Je komplementarna naprava VoIP Ga-
teway em. Funkcije te naprave je cen-
tralno upravljanje, administriranje in
nadzor telefonskega prometa po IP
omrežju in omogoča povezljivost med
naslavljanjem v telefonskem prometu
(telefonske številke naročnikov) in
naslavljanjem IP naprav (IP naslovi).
Pretvarja telefonske številke v IP
naslove in obratno. S tem omogoča
uporabnikom  uporabo običajne tele-
fonske številke naročnikov in mu ni
treba uporabljati zapletene IP naslo-
ve. Izvaja tudi usmerjanje telefonskih
pozivov med telefonskim in IP omrež-
jem. Gatekeeper je običajno standar-
dni Strežnik z vgrajeno ustrezno apli-
kacijsko programsko opremo za upra-
vljanje telefonskega prometa.

Klicni Strežnik (Call server)
Je komleksnješa  naprava za central-
no upravljanje,administriranje in nad-
zor telefonskega in podatkovnega  IP
prometa v IP omrežju. Centralno ob-
deluje IP promet iz vseh priključenih
Gateway, IP telefonov in drugih IP na-
prav. Osnovne funkcije Klicnega
Strežnika so:
• kontrola in usmerjanje pozivov
• kontrola in upravljanje prenosnih

pasovnih širin
• obračunavanje prometa 

Ponudniki storitve tele-
fonije preko Interneta

Ponudniki storitve telefonije preko In-
terneta so običajno ponudniki Inter-

neta (ISP). Ti ponudniki imajo na cen-
tralni lokaciji instalirano ustrezno
opremo Klicnega Strežnika. Klicni
strežnik je lahko standardni strežnik z
vgrajeno ustrezno aplikacijsko opre-
mo za upravljanje telefonskega pro-
meta z dodatno opremo VoIP gate-
way oz. Trunking Gateway za poveza-
vo s telefonskim omrežjem. Pri upo-
rabnikih pa instalirajo uporabniško
opremo, ki omogoča prehod iz tele-
fonskega sveta v IP svet ( VoIP gate-
way). Storitev telefonije preko Inter-
neta nudijo ponudniki rezidenčnim
uporabnikom kot dodatno storitev
dostopa na Internet in storitve Videa
(živa TV in VoD - video na zahtevo).
Tako celovito storitev imenujemo Tri-
ple play (govor, video, podatki).

Telefonija preko
Interneta  v SOHO okoljih

V okolju doma ali v okoljih manjših in
srednje velikih podjetjih je implemen-
tacija telefonije preko Interneta eno-
stavna in ne zahteva velikih stroškov
investicije. V primerih ko v teh okoljih
že obstoja širokopasovna Internet po-
vezava (npr. ADSL ali kabeljska) je
potrebno le dodatno vključiti  ustrez-
no VoIP opremo (VoIP Gateway), pri-
ključiti obstoječe naprave za telefoni-
ranje in funkcija telefonije preko
Interneta se lahko takoj aktivira brez
vednosti in soglasje ponudnika Inter-
neta. Telefonija preko Interneta je v bi-
stvu le prenos podatkov za ponudni-
ka Interneta in je le dodatna funkcija
osnovni funkciji dostopa na Internet in
prenosa podatkov preko Interneta (
VPN ). 

Podjetja z več dislociranimi pos-
lovnimi enotami, ki so že med seboj
podatkovno povezani preko Interneta
(VPN) na enostaven način preusmeri-
jo telefonski promet na VPN omrežje
in so s tem tekoči stroški za telefonijo
zanemarljivi. Investicija v opremo za
telefonijo preko Interneta se običajno
povrne že v nekaj mesecih.

IP pisarna

Zlitje govorne in podatkovne tehnolo-
gije omogoča postavitev IP pisarne v
kateri se tako telefonski in podatkovni
promet odvija preko IP omrežja. Nap-
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rave v IP pisarni povezujemo med seboj in na širokopasovno IP omrežje žično
(UTP ožičenje, Power line - obstoječe 220 V ožičenje, kabelsko BNC ožičenje)
in/ali brezžično ( Wi-Fi  22/54/108  Mb/s).

Zaključek

Uporaba širokopasovnega dostopa (xDSL, kabelskega, Wi-Fi brezžičnega) do glo-
balnega Internet omrežja omogoča učinkovito povezovanje uporabnikov na In-
ternet in povezovanje uporabnikov med seboj preko Internet omrežja. Z uporabo
VPN tehnologije je možno učinkovito, ceneno in varno povezovanje uporabnikov
med seboj  za prenos podatkov in tako nadomestiti drage najete vode. Z dodatno
uporabo VoIP tehnologije pa je možno učinkovito uvesti tudi telefonijo preko
Interneta. Uvedba telefonije preko Interneta pri uporabnikih Interneta je zelo eno-
stavna in predstavlja zelo majhen strošek. Uporabi se lahko obstoječa telefonska
oprema z enostavno dograditvijo ustreznih VoIP vmesnikov. Investicije se povrne
že v nekaj mesecih. Prenos podatkov preko Interneta in telefonija preko Interneta
so dodatne storitve poleg osnovne storitve dostopa do Interneta in ne predstavlja-
jo dodatnega stroška uporabe. Uporabnik plačuje ponudniku Interneta le fiksno
mesečno ceno za uporabo dostopa na Internet.

Podjetje Telos d.o.o. nudi v sodelovanju s svojimi partnerji Draytek, Allieddata,
Multitech, Patton celovite rešitve povezovanja uporabnikov v domačem okolju in
okoljih malih ter srednjih podjetij preko Internet omrežja za izvajanje funkcij dosto-
pa na Internet, prenosa podatkov preko Interneta (VPN) in telefonije preko Inter-
neta. A
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S povečanimi zahtevami po zmogljivo-
sti in karakteristikah in hkrati zmanj-
šanju dimenzij postavlja novi LMS

400 (Laser Measurement System) nove
standarde v primerjavi s svojim predhodni-
kom LMS 200. Kotna ločljivost, ki je bila
povečana na samo 0.1, omogoča bolj
natančno zaznavanje predmetov.

Z novim skenerjem se lahko zaznava meje
predmetov ali skupine predmetov, predmeti
se lahko zaznavajo v dveh ali treh dimenzijah
in se sortirajo. Zanesljiv nadzor embalaže in
zalogovnikov na transportnih sistemih je
sedaj možen s hitrostmi, ki presegajo vsa pri-
čakovanja, kajti s frekvenco skeniranja 500
Hz lahko novi LMS zajema podatke o razda-
lji več kot šest krat hitreje od predhodnika in
tako omogoča merjenje predmetov, ki se
gibljejo z velikimi hitrostmi.

Gostejša kotna mreža in izboljšana ločljivost
pri merjenju razdalje sedaj omogoča upora-
bo celo pri zahtevnih "pick & place" aplikaci-
jah: avtomatski paletizaciji in depaletizaciji
ali zanesljivem prijemanju posameznih pred-
metov iz množice naključno orientiranih

predmetov. Na sliki 1 vidimo območje delo-
vanja laserskega skenerja, na sliki 3 pa je
primerjava karakteristik med starejšim LMS
200 in novim LMS 400.

LMS 400 pa ni izredno prilagodljiv samo
glede na različne aplikacije ampak tudi

Laserski merilni skenerji LMS
400 postavljajo nove standarde

Božidar Zajc, IR Electronic d.o.o.

Zaznavanje pri-

sotnosti predme-

tov, razvrščanje

predmetov, pre-

verjanje obrisov,

nadzor naprav

za prijemanje -

področja upora-

be novih laser-

skih merilnih

LMS 400
Slika 1 - Območje delovanja laserskega skenerja
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glede na priključitev na različne sisteme za nadaljnjo obdelavo podatkov: ether-
net, RS232, RS422, CAN ali digitalni vhodi ali izhodi. Ne nazadnje se v povezavi z
LMS 400 lahko uporabljajo tudi Sickovi priključni moduli, ki se uporabljajo za
povezavo bralnikov črtnih kod.
Program za nastavitev parametrov je prijazen do uporabnika in omogoča enostav-
no nastavitev in diagnostiko, enostaven prikaz, domiselno pomoč uporabniku in
samodiagnostiko.

Glavne odlike LMS 400:
• majhna kompaktna izvedba
• ni potrebe po zunanji osvetlitvi
• raznolikost območij
• zelo natančno merjenje do razda-

lje 3m 
• hitra obdelava in kratki odzivni

časi
• meritev neodvisna od barvnega

ozadja
• enostavna montaža in nastavitev
• izboljšana ločljivost
• dodatna informacija o refleksiji
• prilagodljivost glede na priključitev 
• prilagodljivost glede na uporabo

LMS 400 postavlja nove standarde kjerkoli je potrebno hitro, zanesljivo in natanč-
no zaznavanje predmetov v industrijskih pogojih delovanja.   

Za dodatne informacije pokličite g. Božidarja Zajca v podjetje IR Electronic d.o.o.
na tel.: 01 420 13 84, fax: 01 283 56 05 ali na e-mail: bzajc@arrowslovenia.com.

SSlliikkaa  22 - Primerjava karakteristik

A
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SIMATIC Machine Vision
SSiisstteemm  zzaa  pprroocceessiirraannjjee  sslliikkee  vv  iinndduussttrriijjsskkeemm  ookkoolljjuu

PPrriimmeerr  aapplliikkaacciijjee  vv  aavvttoommoobbiillsskkii  iinndduussttrriijjii

Igor Mrdavšič univ.dipl.inž., I.M. Inženiring d.o.o., podjetje za 
procesno krmiljenje in avtomatizacijo proizvodnje,Ravne na Koroškem
mag. Andrej Maselj univ.dipl.inž., Siemens d.o.o., Ljubljana

Z domišljeno sim-
biozo obstoječih
komponent sklo-
pa, integracijo
novih sodobnih
komponent in
uporabo lastne-
ga znanja, smo
realizirali sodo-
ben, visoko
zmogljiv, zanes-
ljiv, fleksibilen in
informacijsko
podprt  avtomati-
ziran sklop za
nalivanje komolč-
nikov.

Podjetje GGrraammmmeerr  AAuuttoommoottiivvee  SSlloovveenniijjaa  dd..oo..oo.. iz Slovenj Gradca je eno izmed najhitreje se raz-
vijajočih podjetij v Sloveniji. Izdeluje različne dele za
notranjo opremo avtomobilov. Komolčniki, vzglavniki
in deli sedežev, večinoma s poliuretanskim polnilom,
so namenjeni prvi vgradnji v avtomobile prestižnih
znamk. V delovno zelo  intenzivni proizvodnji morajo
z nenehno avtomatizacijo proizvodnih procesov ohra-
njati svoj konkurenčni položaj na trgu.

Opis začetnega stanja:

Na ovalni transportni liniji delavec s pomočjo poliure-
tanskega, brizgalnega stroja ročno naliva izdelke v
pnevmatsko krmiljena orodja. Pri tem se ovalni trans-
port z orodji giblje s konstantno hitrostjo. Delavec iz-
bere recepturo brizga za posamezen tip izdelka s
tipko na ročni konzoli. Med brizgom mora delavec z
brizgalno glavo slediti orodju, kar je fizično zelo
zahtevno opravilo. Možnost nenatančnega brizga ali
izbira napačne recepture ni izključena.
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Zahteve za predelavo:

Nalivanje mora biti izvedeno povsem avto-
matsko. Gibanje ovalnega transporta ostane
kontinuirano z možnostjo povečane dinami-
ke (dvig hitrosti). Sistem se mora sam prila-
gajati spremembi hitrosti transporta. 
Menjava orodij na liniji mora biti enostavna
in hitra. Potreben je sistem prepoznavanja
orodij. Izbira recepture brizga je samodejna.
Hkrati je potrebno spremljanje in arhiviranje
vseh tehnoloških parametrov brizga za zago-
tavljanje kvalitete in učinkovitosti proizvod-
nje.

Ključni problem:

Stroj mora nalivati zelo različne tipe orodij
(vsak izdelek ima svoj tip), ki so lahko na
ovalni transporter poljubno razvrščeni. Po-
samezno orodje je lahko na katerikoli pozici-
ji transporta, poleg tega pa je lahko tudi na
posamezni poziciji v različnih položajih. 

Da bi bil problem še težje rešljiv, so vsa orod-
ja krmiljena pnevmatsko. Če bi želeli  infor-
macijo o stanju posameznih orodij v električ-
ni obliki, bi bila potrebna predelava vseh oro-
dij (preko 50), kar bi bil ogromen strošek.
Glavno informacijo predstavlja pozicija doliv-
ka v prostoru. Hkrati je potrebno preveriti, ali
je orodje pripravljeno za brizg. To praktično
pomeni, da moramo vedeti, kateri je tip orod-
ja, ki se v danem trenutku naliva, ali je orod-
je zaprto, ali je dolivek odprt in kje točno v
prostoru je. 
Dodatni problem predstavlja dejstvo, da se
orodja med samim nalivanjem postopoma
tudi mažejo, kar spreminja razmere na sliki.
Sistem mora biti za te spremembe neobčut-
ljiv.
Kot edina sprejemljiva rešitev se je ponujal
sistem za industrijsko obdelavo slike s kame-
ro. 
Z vidika obdelave slike in algoritmov prepo-
znavanja vzorcev je problem zelo zahteven.

Dolivki so namreč različnih oblik, njihova le-
ga znotraj slike je poljubna, zaradi specifike
orodij ni mogoče doseči nevtralnega ozad-
ja….

Problem smo elegantno in učinkoviti rešili s
pomočjo SIMATIC Machine Vision sistema
podjetja SIEMENS, s kamero VS710, pro-
gramsko opremo ProVision 2.1.2 in ustrez-
nim sistemom leč!

SSlliikkaa  11 - Delujoča aplikacija

SSlliikkaa  22aa - Različni tipi dolivkov (odprti)

SSlliikkaa  22bb - Primer zaprtega dolivka

SSlliikkaa  33 - Programski paket Provision 2.1.2

Nalivanje mora biti izve-
deno povsem avtomat-
sko. Gibanje ovalnega
transporta ostane konti-
nuirano z možnostjo
povečane dinamike
(dvig hitrosti). Sistem se
mora sam prilagajati
spremembi hitrosti
transporta.
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Predlagana in izvedena rešitev:

Brizgalno glavo smo namestili na robota
FANUC R-2000i/165R, ki se samodejno sin-
hronizira s transportnim sistemom.
Prepoznavanje orodij smo izvedli z brezdoti-
čnim identifikacijskim sistemom Siemens
MOBY-E.
Za določanje pripravljenosti orodij smo upo-
rabili  Simatic Machine Vision sistem s kame-
ro VS710, programsko opremo ProVision 2.
1.2 in ustreznim sistemom leč!
Kompletno upravljanje s strojem je izvedeno
s krmilnikom Siemens S7-315-2DP.
Za osnovno posluževanje in vizualizacijo
stroja je bila izdelana aplikacija na posluže-
valni konzoli Siemens OP17.
Robota in kamero smo povezali na centralni
PLC preko Profibus-DP vmesnika.

SSlliikkaa  44 - Shematski prikaz rešitve

Vključili smo lastni informacijski sistem (IM-
CNS) za nadzor in obvladovanje proizvod-
nje, ki v grobem omogoča:
• zajemanje procesnih podatkov z brizgal-

nega stroja in vseh ostalih podsklopov;
• arhiviranje podatkov v relacijsko poda-

tkovno bazo;
• vizualizacijo in nadzor procesa v realnem

času;
• obdelave podatkov (računanje statistike -

sposobnost procesa Cm, Cp, statistike
obratovanja, proizvedenih artiklov, itd.);

• izvoz podatkov v druge aplikacije (npr.
Excel, Access, ipd.) preko ODBC.

Zakjuček

Z domišljeno simbiozo obstoječih kompo-
nent naprave (brizgalni stroj, ovalni trans-
portni sistem, nosilci z orodji ipd), integracijo
novih sodobnih komponent (osrednji krmil-
nik Simatic S7-315-2DP, robot FANUC, Sima-
tic Machine Vision sistem s kamero VS710,
brezdotični identifikacijski sistem Siemens
MOBY-E, IM-CNS procesni informacijski sis-
tem) in uporabo lastnega znanja, smo realizi-
rali sodoben, visoko zmogljiv, zanesljiv, flek-
sibilen in informacijsko podprt  avtomatiziran
sklop za nalivanje komolčnikov v podjetju
Grammer Automotive Slovenija d.o.o. iz Slo-
venj Gradca. A

Vključili smo lastni
informacijski sistem
(IM-CNS) za nadzor in
obvladovanje proizvod-
nje

Za določanje pripravlje-
nosti orodij smo upora-
bili  Simatic Machine
Vision sistem s kamero
VS710, programsko
opremo ProVision 2. 1.2
in ustreznim sistemom
leč!

SSlliikkaa  55 - Informacijski sistem - obvladovanje
proizvodnje
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N a tržišču je več različnih ponudnikov
E-CAD opreme, ki največkrat pokri-
vajo le omejen obseg uporabniških

potreb. Ali je programska oprema predraga,
prezahtevna in nudi funkcije, ki jih marsikate-
ri uporabnik ne potrebuje, ali pa je premalo
zmogljiva. Tako so podjetja prisiljena k naku-
pu različne opreme različnih proizvajalcev.
Rezultat je nekompatibilna dokumentacija v
elektronski obliki.

Pri pripravi elektrotehniške dokumentacije
še vedno srečujemo konstrukcijska CAD
orodja, ki se pri pripravi elektotehniške doku-
mentacije večkrat izkažejo kot predraga in
neefektivna. V podjetjih, ki že leta uspešno
uporabljajo elektrotehniške CAD sisteme so
ugotovili, da je strošek nakupa tovrstne opre-
me hitreje upravičen, saj so funkcije, ki jih
ponuja mnogo bolj izkoriščene in čas izdela-
ve projektov je bistveno krajši. Različni nivoji
in moduli omogočajo, da uporabnik izbere

ustrezno orodje, ki najbolj ustreza njegovim
potrebam in obsegu dela.

Nizke zahteve na področju
elektrotehniškega projekti-
ranja
Manj zahtevni uporabniki imajo malo oprav-
ka z izdelavo elektrotehniške projektne
dokumentacije. Kljub temu jim sodobna
orodja omogočajo, da dokumentacija ustre-
za mednarodnim standardom, je izdelana
hitro in brez napak ter je pripravljena v
elektronskem formatu, ki je razširjen v stroki.
Primer programske opreme za uporabnike iz
te skupine je osnovni nivo programske opre-
me CADdy++electrical, ki se imenuje Basic.
Odlikujeta ga izjemo nizka cena in visok nivo
zmogljivosti, ki zadovolji večino uporabnikov
iz te skupine. Osnovni nivo je uporaben v
vzdrževanju, kjer so potrebni manjši poprav-
ki elektro dokumentacije. Razmerje med
funkcionalnostjo in ceno je idealno tudi za

E-CAD programska oprema
na vseh področjih projektiranja v elektrotehniki

Tomaž Stenšak, univ.dipl.gosp.inž.el., IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

MMnnooggaa  ppooddjjeettjjaa  ssoo

vveeččkkrraatt  pprreedd  ddiillee--

mmoo,,  kkaatteerroo  pprroo--
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uuppoorraabbiittii  zzaa  iizzddeellaa--

vvoo  eelleekkttrrootteehhnniišškkee

ddookkuummeennttaacciijjee..  TTaa

ččllaanneekk  ooddkkrriivvaa
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uussttrreezznnee  ttaakkoo  zzaa

mmaajjhhnnaa  ppooddjjeettjjaa
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manjša podjetja, ki izdelajo manjše količine elektro doku-
mentacije.

Srednji, in višji nivo zahtevnosti upora-
bnikov programske opreme za načrto-
vanje v elektrotehniki
V tej skupini je zajet izjemno širok nabor podjetij in posa-
meznikov. Njihove zahteve so deljene, zato je na voljo več
nivojev in modulov programskih rešitev. V tem primeru
izpolnjujeta zahteve nivoja CADdy++electrical Economy in
Professional. 
Prvi je namenjen predvsem tistim, ki jim je nižja cena
pomembnejša od časa, ki ga namenijo za pripravo elektro
dokumentacije v elektronski obliki. Najvišji nivo ponuja
dodatne funkcionalnosti, ki omogočajo izdelavo projektne
dokumentacije v izjemno kratkem času zlasti v primerih, ko
imajo uporabniki večje število projektov, ki so si med seboj
podobni.

Posebne zahteve elektroinstalaterjev
Zlasti na področju priprave hišnih instalacij smo čutili
pomanjkanje ustreznih orodij, ki omogočajo enostavno
izdelavo enopolnih shem in popisov materiala. Pred nedav-
nim smo na slovenskem tržišču dočakali orodje, ki je izjem-
no enostavno za uporabo in nudi funkcije enostavnega
načrtovanja tlorisov (v primeru, da nimamo pripravljenih
predlog v formatih, kot so DXF ali DWG). Poleg nabora elek-
tričnih simbolov, enostavnega postavljanja in povezovanja,
program nudi avtomatično računanje potrebnih dolžin
kablov in pripravo popisa materiala. S pomočjo uporabe
posebne baze je možno definirati tudi sestavnice in norma-
tive dela. 
Vsekakor dobrodošla rešitev nosi ime CADdy++electrical
House installation, ki je na voljo v obliki dodatnega modula
obstoječim licencam CADdy++electrical ali kot samostojna
programska oprema. V Sloveniji je organiziranih precej
praktičnih seminarjev na to temo, ki jih pripravlja podjetje
IB-PROCADD d.o.o.. Udeleženci prejmejo zaščitni ključ za
potrebe preizkušanja programske opreme in si s tem prido-
bijo številne prednosti pri nakupu.

Slika 1 - Primer
načrtovanja v
modulu Hišne
instalacije

Konstruiranje stikalnih omar
Celoto zaokrožuje dodatni modul za avtomatično izdelavo
izgleda stikalnih omar. Na podlagi popisa vseh elementov iz
projekta projektant postavlja komponente v merilu na pod-
lagi podatkov definiranih v bazi proizvajalcev. Cabinet
Layout deluje kot nadgradnja obstoječi licenci CADdy++
electrical ali kot samostojna aplikacija.

Primer uporabe E-CAD programske
opreme pri načrtovanju elektroener-
getskih sistemov.
V letu 2003 bila zgrajena največja transformatorsko razde-
lilna postaja na Hrvaškem 400/220/110 kV Žerjavinec.
Celotna elektro dokumentacija je bila narejena s program-
sko opremo CADdy++electrical profesional. Izdelali so jo
skupno štirje strokovnjaki v podjetju Končar-KET iz Zagreba
v manj kot 6 mesecih.
Dokumentacija obsega več kot 4750 strani z električnimi
načrti izdelanimi v CADdy++electrical. V dokumentacijo je
vključenih dodatnih 1000 strani dokumentov izdelanih v MS
Office. Tokrat se je izkazala izjemna uporabnost ActiveX
tehnologije, ki omogoča kompatibilnost z vsemi Windows
programi. V vseh poljih postaje je vgrajenih več kot 40.000
sponk, 3.000 kablov, 87 omar sekundarne opreme, 96
odklopnikov ter 227 motorskih pogonov za ločilnike. Ti
podatki dokazujejo, da nivo profesional odlično služi svoje-
mu namenu.

SSlliikkaa  33 - 60% dokumentacije v tiskani obliki za projekt TP
Žerjavinec

Poleg vseh električnih načrtov so v projektno dokumentaci-
jo vključene še DWG in DXF predloge različnih proizvajal-
cev (Siemens, ABB in Končar), ki so uvožene v CADdy++
electrical in shranjene kot aktivni elementi. Posebnost je
tudi specifična oblika projektne dokumentacije, ki zahteva
grafični seznam komponent. 

SSlliikkaa  22 - Primer načrtovanja izgleda stikalnih omar
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Prilagajanje okolja in
dodatne funkcionalnosti 
Zaokrožena funkcionalnost E-CAD
programske opreme običajno zadovo-
ljuje potrebe večine uporabnikov, ven-
dar imajo kljub temu določeni posa-
mezniki in podjetja posebne zahteve.
V večini primerov uporabniki potrebu-
jejo dodatne baze proizvajalcev, do-
datne predloge simbolov (krmilniki,
kontaktorji,...), standardne diagrame
in podobne rešitve. V tem primeru je
pomembna hitra in usposobljena
ekipa strokovnjakov. V podjetju IB-
PROCADD d.o.o. nenehno dopolnju-
jemo rešitve, ki so ključnega pomena
za čim bolj učinkovito izdelavo projek-
tne dokumentacije.
Del razvojne skupine v Ljubljani lahko
programsko opremo prilagaja z do-
programiranjem funkcij na zahtevo
naročnika. Uporabnik lahko z dodatni-
mi znanji razširi funkcionalnost pro-
gramske opreme.

Najvišji nivo, ki ga zahte-
va avtomobilska, letal-
ska in podobna industrija
Izjemno zahtevni projekti v elektroteh-
niki, ki so namenjeni najzahtevnejšim
industrijskim panogam, kot so letal-
ska, avtomobilska in podobne zahte-
vajo dodatne rešitve in najzmogljivej-
šo E-CAD programsko opremo, ki je
razpoložljiva na svetovnem tržišču. V
Sloveniji, Evropi in drugod sta to SEE
Eelectrical Expert in Xelec, oba proiz-
vod francoskega giganta IGE+XAO.
Xelec je orodje, ki je posebej prilago-

jen in ga uporabljajo vsa Renaultova
podjetja po celem svetu. Najvišji nivo
SEE electrical expert uporabljajo v le-
talski, podmorniški, avtomobilski in
drugih večjih podjetjih. Med drugim je
z njim izdelana celotna elektro doku-
mentacija za AIRBUS-ova in EURO-
COPTER-jeva plovila.

Sklep
Ključnega pomena je kompatibilnost
različnih nivojev programskih rešitev,
saj lahko le na ta način dosežemo op-
timalno opremljenost podjetja z E-
CAD programsko opremo glede na
zahteve uporabnikov. Običajno so
proizvajalci tovrstne opreme osredoto-
čeni na ciljne skupine uporabnikov in
ne zajema vseh področij zahtevnosti.
Formati različnih proizvajalcev običaj-
no med seboj niso kompatibilni. 
Vsekakor je izbira E-CAD programske
opreme zahtevna in dolgoročna odlo-
čitev. Odločitev olajša širok nabor reši-
tev podjetja IB-PROCADD d.o.o., ki je
dostopen vsem uporabnikom, tako
cenovno, kot tudi glede zahtevnosti.
Vsi produkti so med sabo kompatibil-
ni in so izjemno razširjenimi v Sloveniji
in državah nekdanje Jugoslavije. Za
izmenjavo dokumentacije so na voljo
tudi druge alternative in sicer izvoz
podatkov v formate DWG, DXF, EMF,
PDF, XML, TXT in drugi. V okviru na-
bora rešitev CADdy++electrical najde-
mo tudi brezplačen CADdy Viewer. Z
njim lahko vsakdo bere in tiska projek-
te izdelane v kateremkoli nivoju pro-
gramske opreme.

SSlliikkaa  44 - Grafični seznam komponent v CADdy++ET

A
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EY3600 CASE
Celosten pristop k računalniškemu vodenju procesov na področju avtomatizacije zgradb

Boris Banfi, u.d.g.i.e., Sauter Automatika d.o.o., Ljubljana

N ačrtovanje in izvedba kompleksnih
nadzornih sistemov na objektih po-
navadi zahteva precejšnja sredstva.

Ker je tudi tu čas denar je podjetje Sauter
razvilo CASE - programski paket za projekti-
ranje z podatkovno bazo. 

Kvaliteten končni izdelek zahteva celostni
pristop k projektu v vseh fazah življenjskega
cikla. Obvladati življenjski cikel pomeni
obvladati stroške in čas ter pri tem zagotovi-
ti da bo sistem deloval v skladu s postavlje-
nimi zahtevami. Življenjski cikel nadzornega
sistema lahko v grobem razdelimo na štiri
faze:
• analiza potreb in specifikacija zahtev

naročnika,
• načrtovanje,
• izvedba in izvedbeni nadzor,
• šolanje in vzdrževanje.

Glavni namen sistemske analize je obravna-
vanje naročnikovih potreb in zahtev, njihovo
pravilno razumevanje in dokumentiranje. V
sistemski analizi izredno pomembno vlogo
igra komunikacija med naročniki in izvajalci.
Osnovni cilj analize je, da se iz neurejenih
informacij izdela usklajen model sistema,
bodisi kot dokument ali prototip.
Načrtovanje nadzornega sistema je proces
skozi katerega se zahteve, ki so bile v fazi
sistemske analize usklajene s potrebami
naročnika, preslikajo v podrobno predstavi-
tev. Sama preslikava predstavlja kreativni
proces, pri katerem so ključnega pomena
znanje in izkušnje.

CASE vsebuje vsa potrebna orodja za anali-
zo, načrtovanje in dokumentiranje nadzornih
sistemov. Predstavlja 32-bitno aplikacijo v
Windows okolju. CASE sestavljajo naslednji
moduli:
• CASE Prj - programski paket za kalkulaci-

jo, specificiranje periferne in regulacijske
opreme, generiranje dokumentacije,…;

• CASE FBD - programsko orodje za grafič-
no programiranje regulatorjev družine
EY3600 po normah IEC1131-3;

• CASE Bibliotheke - knjižnica z standardni-
mi moduli, programi in primeri iz prakse.

SSlliikkaa  22 - EY3600 CASE prihrani čas in stroške
od načrtovanja pa do generiranja projektne
dokumentacije

SSlliikkaa  33 - Zgradba programskega paketa
EY3600 CASE

Za uporabnika predstavlja orodje CASE
naslednje koristi:
• prihranek časa,
• znižanje stroškov,
• povečanje sinergijskega učinka zaradi

uporabe že obstoječih rešitev iz podatkov-
ne baze,

• povečanje kvalitete,
• izboljšana dokumentacija,
• avtomatiziran funkcijski opis naprav,
• ni visokih sistemskih zahtev,

Na podlagi dol-
goletnih izkušenj
na področju
vodenja projek-
tov avtomatizaci-
je energetike v
zgradbah, je
podjetje SAUTER
razvilo program-
ski paket
EY3600 CASE
(Computer
Aided Sauter
Engineering), ki
v veliki meri
avtomatizira
razvojne faze sis-
temov energetike
ter zagotavlja
prijazno in
razumljivo
povezavo z
uporabniki.
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• pomoč pri dimenzioniranju (ventili, senzorji, kabli,…),
• poenotenje dela projektnih skupin,
• izboljšanje komunikacije v projektnih skupinah, …

SSlliikkaa  44 - EY3600 CASE FBD (Function Block Diagram-Editor)

SSlliikkaa  55 - EY3600 CASE Prj (Project-Processing Program)

Prednosti uporabe orodja CASE se pokažejo predvsem pri večjih in kompleksnej-
ših projektih, kjer je uporaba takega orodja skoraj nujna. Orodje CASE zahteva
predpisan način dela. Glede na to, da je vsak posameznik naravnan na sebi lasten
način dela lahko v začetku pride do zmanjšanje učinkovitosti dela. 

Obstaja tudi miselnost, da podobna orodja zaradi predpisanih postopkov zmanj-
šujejo ustvarjalnost. Vendar pa je treba vedeti, da orodje CASE pomaga pri opra-
vilih, ki zahtevajo veliko časa. Čas pa lahko podjetja veliko bolj izrabijo, če se osre-
dotočijo na probleme, katerih reševanje zahteva ustvarjalni pristop.                       

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran oz. pokličite podjetje Sauter
Automatika d.o.o. na tel: 01/ 54 05 460.

www.sauter-controls.com

A



AVTOMATIKA40 44/2004

Oprema za avtomatizacijo

Proizvajalci tako ne morejo več mimo tega
problema, nujna je dokazljivost predvsem v
prehrambeni industriji, kjer se podatki naj-
večkrat obdelujejo s pomočjo črtne kode.
Črtna koda sama po sebi prav gotovo ima
določene prednosti, seveda pa tudi slabosti,
o katerih danes ne bomo razmišljali, saj je
članek namenjene alternativnemu pogledu
na sledenje proizvodnje.

Pri vsakem sledenju imamo opravka z neka-
terimi vedno se ponavljajočimi elementi:

• Predmet, ki se pomika skozi neki proiz-
vodni proces in mu želimo slediti (izdelek)

• Element, s pomočjo katerega zapisujemo
ustrezno kodo na izdelek (tiskalnik)

• Element, s pomočjo katerega zapis prebe-
remo (čitalnik)

• Sistem, s pomočjo katerega povežemo
elemente med seboj in jih krmilimo (nad-
zorni sistem)

V obstoječem proizvodnem procesu največ-
krat že imamo opravka s predstavniki iz prve
(izdelek) in četrte alinee (nadzorni sistem, ki
služi avtomatizaciji proizvodnje), torej je za
naš izbor bistvena seznanitev z rešitvami, ki
jih nudijo tiskalniki in čitalniki.

Z uporabo identifikacijskih sistemov proizva-

jalca PEPPERL+FUCHS dobimo sistem, ki
brezkontaktno poskrbi za zapis in branje
podatkov, ki jih pri določenem izdelku potre-
bujemo. Brezkontaktno branje podatkov
nam je sicer že znano - pri marsikateri regi-
straciji (n.pr.: delovnega časa) že uporablja-
mo takšne rešitve. Vendar nam morda ni toli-
ko znano, da se podobne rešitve lahko učin-
kovito uporabljajo tudi v industrijskem okolju
- in prav tem rešitvam bomo posvetili pred-
stavitev v nadaljevanju.

• Pri brezkontaktih identifikacijskih sistemih
je seveda zelo pomemben podatek, kakš-
na je lahko maksimalno dovoljena razda-
lja med izdelkom in tiskalnikom oz. čitalni-
kom, da bodo zapisi oz. branja zanesljivi.

• Prav gotovo je naslednji zanimiv podatek,
kakšen obseg zapisa si sploh lahko pri-
voščimo.

• Ker se želimo povezovati z obstoječim
nadzornim sistemom, moramo razpolaga-
ti z ustreznimi komunikacijskimi možnost-
mi.

• In nenazadnje nas zanima prav gotovo
tudi to, kakšni so cenovni razredi posa-
meznih rešitev.

Zaradi tega lahko v naslednji tabeli pregle-
damo vse možnosti, ki nam jih Pepperl+
Fuchs nudi:

IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI
Vili GRANDA, univ.dipl.inž.el., ELSING d.o.o.

V zadnjih letih se
je na vseh
področjih
proizvodnje
pojavila in uvel-
javila zahteva
po sledenju
izdelkov skozi
proizvodni pro-
ces. Priča smo
aktivnim doga-
janjem na tem
področju, spre-
membam stan-
dardov in zakon-
odaje, novim
pravilom, zahte-
vam s strani
potrošnikov…

TTaabbeellaa  11 - primerjava med identifikacijskimi sistemi
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Že iz gornje tabele lahko razberemo določene zmožnosti, ki
nam jih sistemi ponujajo, dodatno pa lahko njihove zmožno-
sti predstavimo s pomočjo naslednjega diagrama:

SSlliikkaa  11 - Zmožnosti identifikacijskih sistemov

PRINCIP DELOVANJA

Samo delovanje sistema je pri vseh izvedbah podobno, kot
primer bomo zato pogledali sistem IDENT-I System V, ki že
omogoča branje in zapis.

SSlliikkaa  22  --  Sestavni elementi induktivnega V sistema

Kodirni moduli omogočajo priključitev do 4 bralno/zapiso-
valnih glav (v  nekaterih variantah lahko celo kombiniramo
induktivne  in mikrovalovne glave ter tako vzpostavimo
hibridni sistem - za identifikacijo uporabimo najbolj optimal-
no izvedbo). Povezava na nadzorni sistem lahko poteka
preko različnih BUS sistemov (PROFIBUS, INTERBUS) oz.
različnih vrst komunikacije (RS-232, RS-422, RS-485), kot
možnost pa obstajata tudi tokovna zanka in vhodno/izhod-

ni relejski modul. Programska oprema IDENT-2005 omogo-
ča po vzpostavitvi sistema direktno parametriranje, naslav-
ljanje izvedbenih elementov pri BUS sistemih in definira
način delovanja posameznega modula. 
Praktično vse povezave so izvršene preko vtičnih povezav,
kar omogoča hitro zamenjavo oz. preprosto razširitev siste-
ma. Nosilci podatkov in bralno/zapisovalne glave so robust-
ni elementi v mehanski zaščiti do IP-65, kar omogoča upo-
rabo tudi v zahtevnejših okoljih.
Kot posebno prednost lahko izpostavimo še prenos poda-
tkov preko antenskega sistema, kadar so razdalje med
posameznimi kodirnimi moduli daljše.

PRIMERI UPORABE IDNTIFIKACIJ-
SKIH SISTEMOV

Primer 1: Proizvodnja termometrov
Pri zahtevah po dvigu kvalitete je bilo potrebno zagotoviti
sledljivost palet skozi proiz-
vodnjo. Plastične palete se
čistijo povprečno 10 x letno
v milni raztopini s tempera-
turo med 68 in 920°C,
zaradi tega črtna koda ni
bila uporabna. 
Na vsako paleto so vgradili
induktivni nosilec poda-
tkov, ki ni občutljiv na
pogoje obratovanja oz. pra-
nja. Na ta način so pridobi-
li podatek o gibanju palet
skozi proizvodnjo in točno
informacijo o tem, koliko-
krat je uporabljena in kdaj
mora na čiščenje.
Prednosti za uporabnika:
• znižali so se stroški za pranje palet
• znižal se je čas, potreben za skrb nad paletami
• pranje palet se je enakomerno porazdelilo 

Primer 2: sledenje v proizvodnji avtomobilov
V proizvodnji avtomobilov je že
obstajalo sledenje proizvodnje
na osnovi črtne kode. Obstoječ
sistem, ki je vezan na informacij-
sko oz. poslovno raven, se ni
smel spremeniti. Spremenjeno
sledenje na osnovi identifikacij-
skega sistema mora zagotoviti
višjo produktivnost, saj omogoča

avtomatsko zaznavo. Na vstopnem mestu se v nosilec
podatkov, ki je sposoben spreje-
mati dodatne podatke, zapišejo
osnovni podatki, ki jih odčitamo
iz črtne kode na karoseriji.
Sledenje proizvodnje se na ta
način zagotavlja na več kot 100
mestih, kjer se opravlja montaža
sestavnih delov oz . se za vsak
avtomobil glede na njegovo kon-
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figuracijo izvedejo ustrezne aktivnosti.

Prednosti za uporabnika:
• odpade prejšnje ročno odčitovanje podatkov na osnovi

črtne kode (prihranek na ča-
su)

• obstoječi software dobiva pov-
sem enakovredne podatke

• hkrati pridobimo informacijo o
trenutni lokaciji posameznega
avtomobila v proizvodnji

• z nadgradnjo software so
dosegli še pridobivanje dodat-
nih informacij z linije

Primer 3: avtobusna postaja
Zahtevana je točna informacija o prihodih in odhodih avto-
busov na postaji. Na vsak avtobus je pričvrščen mikrovalov-

ni nosilec podat-
kov. Sistem zazna
vsak prihod in od-
hod avtobusa v
trenutku dogod-
ka.

Prednost za uporabnika:
• optimizacija servisnih intervalov posameznih avtobusov
• ob prihodu avtobusa se avtomatsko na tabli označi nje-

gov prihod
• za linije s prestopanjem se lahko točno predvidi odhod

avtobusa na povezani liniji (n.pr.: 5 minut po prihodu avto-
busa iz prihajajoče linije)

Primer 4: Spremljanje cistern 
Potem, ko se cisterna napolni z barvo, je uporabljena na
različnih lokacijah glede na logistiko pri mešanju barv.
Osnovna zahteva je v absolutni kontroli spremljanja poti,

hkrati pa je zahtevana tu-
di optimalna izraba vse-
bine. Potem, ko se cister-
na izprazni, jo je potreb-
no po najkrajši poti vrniti
na polnilno mesto. Vse
cisterne so bile tako op-
remljene z mikrovalovni-

mi nosilci podatkov, ki so koro-
zivno obstojni, hermetično zaprti
(vodoodporni) in neobčutljivi na
vibracije. S pomočjo Ident M-
sistema se na razdalji 4m zazna-
jo vse cisterne in s pomočjo
porazdelitve bralnih glav je
dosežena stalna informacija o
mestu, na katerem se cisterna
nahaja. 
Prednosti za uporabnika: 
• hkratno spremljanje vseh

cistern
• spremljanje lokacije posamezne cisterne

ZAKLJUČEK

Identifikacijski sistemi na induktivni ali mikrovalovni osnovi
predstavljajo učinkovit sistem sledenja v proizvodnji, ki se
odlikuje s svojo zmogljivostjo, zanesljivostjo in robustno
izvedbo. Povezljivost s katerimkoli nadzornim sistemom je
raznovrstna, za pomoč pri parametriranju pa služi tudi pro-
gramska oprema "Ident 2005", ki nam omogoča daljinsko
posluževanje zapisovalno/bralnih enot. 
Primerjalne prednosti pred najbolj uveljavljenim sistemom s
pomočjo črtne kode so nesporne predvsem pri večjem šte-
vilu spremenljivk v proizvodnem procesu, kjer nam lahko
odprt identifikacijski sistem služi tako za spremljanje kot
krmiljenje procesa. A
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Novi mali PC-ji podjetja VIA
Branko Badrljica, Hydra & Co. d.o.o.

Če še pomni-
te, smo pred
kratkim obja-
vili test mini-
ITX plošč s
procesorskim
malčkom VIA
C3, ki je v
vsem spomi-
njal na znani
Intelov
Pentium 3, le
porabil je
zelo malo...

T akrat smo ugotovili, da gre za zelo upora-
bno zadevo, tepla jo je le počasnost sa-
mega procesorja, podpora takrat že po-

slavljajočemu se SDRAM-u in nedobavljivost v
Sloveniji. Sedajo smo naročili nekaj plošč iz nove
serije in moram reči, da sem navdušen. Stvar bo
postala uspešnica. Vendar začnimo na začetku.
VIA je pred časom začela izdajati osnovne plošče
z vdelanim procesorjem C3 in zelo majhnimi di-
menzijami - samo 17x17 cm. Tej seriji rečejo mini-
ITX in v njej se nahaja več modelov. Razlikujejo se

v glavnem glede tipa podprtega pomnilnika (seri-
ja M podpira DDR, serija V pa navaden SDRAM)
in nekaj vdelane periferije, kot so hadverski M-
PEG2 kompresor/dekompresor, število Ethernet
vmesnikov, vmesnik za PCMCIA in Compact-
Flash module in podobno.
Oskrbeli smo se z modeloma EEPPIIAA  MM--1100000000 in
EEPPIIAA  MM  IIII--1100000000. V glavnih lastnostih sta si plo-
šči zelo podobni, le da ima M II vdelan daugh-
terboard z vtiči za  PCMCIA in CF kartice, ven-
dar nima Unichrome grafičnega izhoda.
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Kot sem uspel razbrati, je razlika med
Unichrome in Castlerock grafičnim
izhodom le v tem, da slednji (menda)
nima hardverske de/kompresije.
Poigral sem se s EPIA ploščo M-
10000 in ugotovil, da so stvari bistve-
no hitrejše kot v prejšnji generaciji.
Deloma je za to zaslužen novi CCPPUU  CC33
NNeehheemmiiaahh  nnaa  11GGHHzz, ki je končno
dobil FPU /MMX enoto polne hitrosti,
deloma pa DDR pomnilnik, ki bistve-
no lažje prenese branje slike med
delom procesorja.

Lepota te rešitve je, da je praktično
vse že na plošči - potrebujete le napa-
jalnik, trdi disk in ploščico DDR RAM-
a in že imate računalnik! Natanko to
sem naredil tudi jaz, le malo manj
špartansko. Ob prej naštetemu sem
vse skupaj postavil v lepo malo ohišje
z 12V napajalnikom in temu doddal še
kombo slim CDRW/DVD enoto. 

Na to kombinacijo sem inštaliral  Gen-
too Linux, ki je znan po svoji zahtevno-
sti pri instalaciji. Pa ni bilo nobenih
problemov. VIA C3 je premlela vse,
kar je bilo pred njo postavljeno, dolo-
čene stvari pravzaprav presenetljivo
hitro. 

Hitrostnih testov nisem opravil, vendar
lahko rečem, da je v določenih stva-
reh novi C3 na 1GHz več kot 50%
hitrejši od starega na 800 MHz in da
cela zadeva dela povsem tekoče.

Trenutno mi sicer namenski krmilniki
za Unichrome grafiko v Xfree86 še ne
delajo, ker  pač še niso del uradnega
nabora, so pa na voljo na avtorjevih
straneh za ročno instalacijo.

Te se na žalost še nisem imela časa
lotiti, tudi zato, ker zahtevajo nove
gonilnike Xwindows verzije 4.4, ki pa v
vodilnih distribucijah še niso na voljo.
V glavnem ne gre za velik glavobol, le
za manjši zaplet, ki zaenkrat zahteva
ročni poseg.

Vse ostalo dela enkratno in brez kom-
plikacij. V PCI slot sem poskusil vsta-
viti Realtekovo 100 Mbitno mrežno
kartico in ob vdelani mrežni kartici na-
rediti switch/firewall. Dela iz prve, brez
problemov in natanko tako hitro, kot bi
to pričakoval od kateregakoli "klasič-
nega" stroja. Enako je z Apache http
strežnikom, ftp strežnikom, Windows
2000 sistemom in tako naprej. 

EPIA M-10000 naj bi po proizvajalče-
vih trditvah porabila do 25 W, vendar
se med delom nikoli ni niti približala
temu. Čisto tako iz radovednosti sem
med delom CPU-ju ugasnil ventilator.
Po 10 minutah se je hladilnik zelo
segrel, vendar ne toliko, da ga ne bi
mogel prijeti. Seveda je stroj preživel
in se niti resetiral ni. Pohvalno, sploh
glede na velikost hladilnička... 

Zanimivo je, da lahko v BIOS-u že na-
stavite ločljivost terminalskega okna
in s tem tudi število črk v vrstici. Linux
zelo lepo dela s takimi nastavitvami,
sploh v tekstovnem načinu in VESA
grafičnih načinih ob uporabi pravega
driverja.

Za EPIA-MII-1000 sem se oskrbel s
CF 512 Mb kartico in Wirelless PCM-
CIA kartico. Linuxov kernel obe zazna
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brez problema, vendar pa nisem našel načina, kako bi prisilil EPIA ploščo v boot
s CF kartice. Pravzaprav sem to ploščo vzel ravno s tem namenom -znebiti se trde-
ga diska in naložiti sistem s CF kartice. No, mi bo že uspelo, butasto je, da ni vide-
ti opcije za to v BIOS-u ... Drugače pa je ta plošča zelo uporabna za aplikacije, ki
zahtevajo bodisi PCMCIA ali CF compact flash.

EPIA je seveda skladna z ATX standardi in jo lahko spravite v klasično ohišje, ven-
dar sem dobil zanjo nekaj bistveno bolj prikladnega. Majhno, srčkano, namensko
ohišje, ki ima dvodelni napajalnik. Zunanji del je na las podoben denimo napajal-

niku za notesnik, ki napaja škatlo s stabilizirano napetostjo od 12 do 14V, notranji
napajalnik pa iz te napetosti ustvari vse ostale napetosti, potrebne za delo klasič-
ne ATX plošče. To pomeni, da bi lahko tako kombinacijo verjetno napajali nepo-
sredno iz avtomobilske napeljave. Pravim verjetno, ker tega še nisem preizkusil.
Seveda bi morali avtomobilsko napetost prej solidno prefiltrirati, a to je malenkost
v primerjavi s posebno DC/AC-AC/DC pretvorbo, ki bi jo zahtevala klasična reši-
tev.
Ohišje lahko poleg osnovne plošče in napajalne tiskanine gosti še 3.5 inčni trdi
disk, tanki CD ali DVD, tanko flopi enoto in/ali eno PCI kartico s posebnim adap-
terjem za vodoravno namestitev. Pri tem PCI kartica zaseda prostor, ki bi ga sicer
zasedel floppy, vendar bomo redkokdaj rabili oboje, še posebno sedaj, ko so USB
diski praktično izrinili klasični floppy. 
Poleg tega pa ohišje ponuja tudi na sprednji strani dva USB 2.0 priključka, mikro-
fonski vhod in izhod za slušalke ter Firewire vtič. 

OOPPRRAAVVIIČČIILLOO!!

V Avtomatiki št. 43 smo pomotoma zamenjali ime avtorja članka

Polarizacijska disperzija v
optičnih vlaknih

kot omejitveni faktor hitrosti prenosa in vzrok za
zaostritev standardov za optična vlakna

g. Zdenka Vižintina iz podjetja Fotona d.d., PE Optične komunikacije. 

G. Vižintinu in podjetju Fotona d.d. se iskreno opravičujemo za nastale
nevšečnosti, prav tako pa tudi g. Jug Ivanu iz Synateca.
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Vdelani napajalnik zadošča napajanju EPIA plošče in dodatnega trdega diska,
vendar lahko karkoli dodatnega predstavlja problem. Tanek prenosni CD bo delal
lepo, vendar zna zaradi klasične CD enote poklekniti napajalnik. Poleg tega je
včasih pri tako obremenjenem napajalniku problematičen vklop. V trenutku vklo-
pa napajalna napetost očitno ne naraste dovolj hitro in EPIA se ne zbudi - tu ne
pomaga niti reset, le ponoven vklop. Nisem šel preverjat, kaj je točen vzrok tega -
notranji ali zunanji napajalnik, ker je pač napajalnik del škatle in to je bistveno
lažje zamenjati če je treba. 

Je pa cela stvar zelo stabilna in zanesljiva. V začetku sem imel problem z njo, ker
se je zrušila na vsakih nekaj minut, vendar se je izkazalo, da je krivec RAM. Po
zamenjavi DDR ploščka zadeva prede ko muca. Že dva tedna jo imam neprestal-
no vklopljeno na mizi in dela brez kakršnih koli problemov.

EPIA je definitivno zmogljiv strojček za svoj namen in bodite prepričani, da jo
boste videvali vse pogosteje, tako v blagajnah različnih vrst kot tudi v samih napra-
vah in celo avtomobilih. Takoj, ko sem jo pokazal kolegom, so začele navdušeno
padati ideje in kar nekaj naročil, tako samih plošč kot tudi razvoja programske
opreme.

EPIA poleg vsega tudi ni tako draga kot konkurenčne rešitve majhnih dimenzij,
ponuja pa skorajda moč klasičnega namiznega računalnika. 

Tako v tem trenutku ponujamo ploščo EEPPIIAA  MM--1100000000 za 3355..994400  SSIITT + DDV, EEPPIIAA
MMIIII--1100000000 za 4477..111122  SSIITT + DDV in oohhiiššjjee za 2222..112288  SSIITT + DDV. Poleg tega vam
lahko pomagamo pri rešitvah na področju Linuxa in proste kode. A
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IInnffooAAggeenntt  vveerr..  22..00
Radoš Lipičar, univ.dipl.inž.el., METRONIK d.o.o.

InfoAgent je pro-
gramska rešitev,
ki uporabnikom v
okviru Web oko-
lja omogoča
enostaven
dostop, prikaz in
analizo poda-
tkov iz različnih
podatkovnih
virov. V sodo-
bnem proizvod-
nem procesu je
na razpolago
več vrst poda-
tkov, ki iz različ-
nih zornih kotov
uporabniku omo-
gočajo vpogled
v izvajanje proiz-
vodnega proce-
sa.

I nfoAgent je programska rešitev, ki uporabnikom v okviru
Web okolja omogoča enostaven dostop, prikaz in analizo po-
datkov iz različnih podatkovnih virov. V sodobnem proizvod-

nem procesu je na razpolago več vrst podatkov, ki iz različnih zornih kotov uporabniku omo-
gočajo vpogled v izvajanje proizvodnega procesa. Trenutno stanje procesa je razvidno na
krmilno-nadzornih sistemih, zgodovino procesnih vrednosti je moč spremljati iz historičnih
arhivov, medtem ko so diskretni proizvodni in poslovni podatki običajno shranjeni v relacijski
podatkovni bazi. Običajno je za dostop do vsakega od omenjenih podatkovnih virov namen-
jeno ločeno orodje, kar otežuje pridobivanje informacij, ki izhajajo iz kombiniranja teh podatkov.
InfoAgent zapolnjuje to vrzel saj znotraj enotne aplikacije omogoča pregled in analizo
podatkov iz vseh omenjenih podatkovnih virov. Zasnovan je kot aplikacija v spletnem okolju, ki
preko zelo razširjenih brskalnikov širšemu krogu uporabnikov omogoča pregled in analizo
podatkov ne glede na fizično lokacijo. Pri tem je velik poudarek namenjen zaščiti in personal-
izaciji dostopa.

Arhitektura sistema infoAgent 
infoAgent je aplikacija v strežnik/odjemalec arhitekturi, ki temelji na strežniku Microsoft IIS in
tehnologiji Java. Strežnik je tisti del sistema, ki je povezan s podatkovnimi viri (iHistorian, SQL
strežnik, iFix SCADA, OPC,…). Na njem se nahajajo predpripravljeni ekranski prikazi do kater-
ih dostopajo uporabniki preko brskalnika Internet Explorer. Odjemalci torej lahko delujejo v
različnih okoljih Windows in za uporabo infoAgent-a ne potrebujejo posebne instalacije.
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Lastnosti sistema
infoAgent

• 100% spletna naravnanost: Tako
uporaba kot razvoj infoAgent
aplikacije poteka v spletnem okolju.

• Podpora za širok nabor različnih
vrst podatkovnih virov:
- Historian podatkovni viri (iHistori-
an 1.0 in 2.0)
- Podatkovni viri s trenutnimi podat-
ki iz procesa (iFix/Fix SCADA, OPC
strežniki). V povezavi z nadzornimi
sistemi iFix/Fix je omogočena
Read/Write funkcionalnost.
- RDB (zmožnost dostopa do rela-
cijskih podatkovnih baz preko
JDBC/ODBC in OLEDB vmesnik-
ov)
- Connector Toolkit (orodje za raz-
voj vmesnika do kakršnegakoli po-
datkovnega vira)

• Široka paleta komponent za prikaz
(pie chart, bar chart, grid,…) in ob-
delavo podatkov, s katerimi lahko
izvajamo analize nad različnimi po-
datkovnimi viri znotraj istega prika-
za.

• Bogata grafična knjižnica objektov,
ki omogočajo tudi animacijo.

• Podpora za izvajanje inteligentnih
poizvedb in izračunov (iskanje mini-
malnih in maksimalnih vrednosti,
povprečenja, standardne deviacije,
štetje,… ), preko katerih lahko pride-
mo do želene informacije

• Integracija z drugimi sistemi in por-

tali. infoAgent omogoča enostavno
integracijo v web in non-web aplika-
cije (vključitev infoAgent grafov v
iFix, integracija z Outlook-om, My-
SAP-om, itd.).

• Aplikacijo je možno zasnovati na
način, da ima vsak uporabnik v sis-
temu svoj lasten nabor grafičnih pri-
kazov, animacij in način obdelave
podatkov. 

• "Code free" programska rešitev:
aplikacijo infoAgent je možno gra-
diti brez pisanja programske kode.

• Podpora za 21 CFR Part 11

Univerzalni odjemalec

infoAgent je sam po sebi kot idealna
rešitev za postavitev univerzalnega
odjemalca v podjetju in kot osnova
poročilnega sistema. Vpogled v pro-
izvodni proces z različnih zornih kotov
in distribucija ažurnih informacij do
ključnih uporabnikov preko interneta
bistveno prispeva k lažjemu odločan-
ju. 
Z združevanjem posameznih virov po-
datkov in izvajanjem inteligentnih pov-
praševanj infoAgent uporabnikom
omogoča sprotno spremljanje ključ-
nih kazalnikov proizvodnje. A

Komu je infoAgent namenjen?

infoAgent je namenjen vsem tistim
uporabnikom, ki
• želijo zgraditi reštev, ki zahteva

obdelavo podatkov iz različnih
podatkovnih virov ter prikaz re-
zultatov v spletnem okolju. Pri-
mer take rešitve je prikaz ključnih
proizvodnjih kazalnikov (KPI),

• želijo dopolniti obstoječe proiz-
vodne in poslovne informacijske
sisteme, kot npr. MES (Manufac-
turing Execution System), LIMS
(Laboratory Information Mana-
gement Systems software) ali
ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) z odjemalci v okviru WEB
okolja,

• potrebujejo orodja, ki so podprta
za 21 CFR Part11 (npr. farmaci-
ja), 

• jim je pomembno, da do omenje-
nih funkcionalnosti pridejo brez
pisanja lastne programske kode.
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