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Daljinsko upravljanje SIMATIC krmilnikov s pomočjo Teleservice V6.0  in TS
adapterjem druge generacije z vgrajenimi modemi v klasičnem ohišju S7
300. Na izbiro analogni in ISDN modem.  Vzdrževanje in delo s Step7 iz vaše-
ga domačega naslanjača.

SIMATIC, nekdo, ki vedno čaka na vaš klic.
s

TeleService V6 in TS adapter II
SIMATIC na klic

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/simatic
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Kolofon/Uvodnik

Spoštovani,

Poletje je šlo mimo nas brez večjih vročin, z množico padavin in neurij in pred
nami so nenadoma jesenske promocijske aktivnosti. Vidi se, da so po podjetjih
do zadnjega izkoriščali dopustniške dni in lovili sonce po obali in na otokih.
Zaradi tega je morda tudi vsebina, kljub najavljeni temi, malce okrnjena in dru-
gačna od najavljene. Pa nič hudega, še vedno se je nabralo dovolj člankov,
informacij in novosti!

Med drugim smo objavili rezultate ankete in analize stanja avtomatizacije in
informatizacije v slovenskih podjetjih. Pogled univerze na to smo predstavili
nekaj številk nazaj, tokrat pa so analizo naredili na Inštitutu Jožef Štefan in pred-
stavili rezultate in svoj pogled nanje. 

Proizvodna informatika v velikih proizvodnih podjetjih se vse bolj uveljavlja, saj
je zelo pomembna za tekoče delo, odpravljanje zastojev, planiranje proizvodnje,
itd. Tokrat se predstavljata dva takšna sistema, Preactor in Hydra. Pristopi in
načini uvajanja so morda različni, cilj pa enak - izdelati več, hitreje, bolje in z
manjšimi stroški. 

Podobno razmišljajo tudi pri Siemensu, kjer so predstavili novi povezovalni
modul za nadzor krmilnikov preko analogne ali ISDN telefonske linije. Saj res
ni treba vedno na teren, da si ogledaš kaj je pravzaprav narobe s krmilnikom, ali
je potreben fizični poseg, kakšne rezervne dele potrebujemo, itd. Enostavno!
Brez kilometrin in morda tudi po nepotrebnem izgubljenega časa ...

Vaš D.Selan

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
e-mail: stik@hydra-co.si

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

Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO in
DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je
brezplačno priložena zgoščenka z elektron-
sko 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 fotoarhi-
va uredništva revije Avtomatika. 
Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je
dvojna številka.
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Podjetje /pravna oseba/:

Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica: št.
Pošta:
Tel.: Fax:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran /podjetja/:

• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov.
Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___ izvodov
bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

• Nepreklicno naročam(o) zgoščenko AVTOMATIKA Arhiv in
sicer naslednje številke: Arhiv 1 (1 - 22) ___ izvodov, Arhiv 2
(12 - 33) ___ izvodov, Arhiv 3 (23 -  44). Kupnino v višini 2.500
SIT/številko + PTT stroške bomo poravnali v 8 dneh po preje-
mu ponudbe.

Podpis: M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk! Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

VVssaakk  cceelloolleettnnii  nnaarrooččnniikk  nnaa
rreevviijjoo  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  pprreejjmmee
ttuuddii  tteekkooččoo  šštteevviillkkoo  zzggooššččeennkkee
AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  CCDD  AArrhhiivv  vv  vvrreedd--
nnoossttii  22..550000  SSIITT  oobb  pprrvveemm
nnaarrooččiilluu  iinn  oobb  vvssaakkii  oobbnnoovvlljjeennii
nnaarrooččnniinnii!!  PPoolleegg  tteeggaa  pprreejjmmee
ttuuddii  bbrreezzppllaaččnnoo  zzggooššččeennkkoo  CCDD
HHYYDDRRAA,,  kkii  nnoossii  sspplleettnnii  rreevviijjii
EELLEEKKTTRROONNIIKKAA  OOnnlliinnee  iinn
AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  oonnlliinnee,,  kkaaddaarr  llee
ttaa  iizziiddee..

Naročilnico izrežite ali fotokopi-
rajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopis-
nico (ali malo debelejši papir-
karton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiral-
nik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zasto-
pstva, distrib. in prodaja računalniške opre-
me, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj., e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA-
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplika-
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto-
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja la-
hko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 01/513 81 00.

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
AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, Špica Interna-
tional 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.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
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 83 713. E-
pošta: fbselektronik@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: 
fbselektronik@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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Industrijske komunikacije

Najhitrejša serijska
komunikacija - 

921.6 Kbps

Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si

T ajvanska firma MOXA je ponovno dokazala, da ne sledi le
že postavljenim standardom, ampak je sposobna tudi
sama postavljati nove standarde. Svoj vodilni položaj pri

razvoju serijskih komunikacijskih rešitev je utrdila z razvojem
novega 8 kanalnega  UART čipa za hitrosti 921.6Kbps. Nov čip
so imenovali TURBO SERIAL ENGINE  in s pomočjo njega razvili
drugo generacijo inteligentnih večkanalnih serijskih kartic.

V času, ko se serijske komunikacije
vse bolj umikajo Ethernet komunikaci-
jam, je firma MOXA poskrbela tudi za
svoje dolgoletne odjemalce, ki iz ka-
kršnega koli razloga ne želijo ukiniti
svoj "dobri stari" RS232. Nov Moxin
čip z oznako MU860 je velikosti znam-
ke, a kljub temu vključuje 17-letne iz-

kušnje firme MOXA pri razvoju večka-
nalnih serijskih kartic. Visoko zmogljiv
UART vsebuje rešitev za istočasen
'nalet' podatkov (Burst Data Mode).
Vsebuje tudi programski in strojni
nadzor pretoka podatkov (hardwa-
re/sofware flow control). Vsak serijski
kanal lahko nastavimo na protokole
RS232, RS422 ali RS485. Za protokol
RS485, ki je lahko dvo ali štiri žični, je
izveden nadzor za samodejno odkri-
vanje smeri pretoka informacij - ADDC
(Automatic Data Direction Control). S
pomočjo navedenih funkcij, ki so

vgrajene v sam čip,
ta lahko dosega hi-
trosti pretoka poda-
tkov do 700 Kbps
po kanalu. To je hitrost, ki postavlja
TURBO SERIAL ENGINE na prvo me-
sto med doslej znanimi UART-i na sve-
tu.

Nova družina hitrih večkanalnih serij-
skih kartic podpira 3.3V/5V PCI Ver.
2.2 standard. Razveseljivo je tudi dej-
stvo, da nove hitre kartice cenovno ne
presegajo starih modelov in so v
nekaterih primerih kljub večji hitrosti
celo cenejše od starih modelov, ki jih
bodo postopoma umaknili iz proizvod-
nje.
Tehnologija TURBO SERIAL ENGINE
omogoča uporabnikom širom  sveta,
da lahko še naprej uporabljajo svoje
visoko zmogljive komunikacijske rešit-
ve serijskega prenosa podatkov. A
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CAD/CAM/CAE SISTEMI

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

Težko je slediti smernicam, ki jih narekuje tržišče. To lahko
uspeva le najboljšim. Sodobna E-CAD programska oprema
ponuja veliko možnosti, za hitro in enostavno pripravo
elektro dokumentacije, ki je pregledna, izdelana po najno-
vejših standardih ter brez napak. O tem smo že pisali v
predhodnih številkah revije. Običajno nam E-CAD programi
prihranijo čas, predvsem pri izdelavi popisov in načrta
spončnih letev. Kljub omenjenim možnostim velikokrat sliši-
mo negodovanje s strani elektroprojektantov, da si želijo
načrtovati še hitreje. Rešitev je v funkci-
ji, ki omogoča samodejno izdelavo
elektrotehniških shem. 

S pomočjo funkcije avtomatične izdela-
ve načrtov lahko v nekaj minutah izdela-
mo celotno projektno dokumentacijo na

podlagi MS Excel® tabele ali MS Access® baze. Na ta način
se praktično znebimo ročnega načrtovanja. Za ta postopek
je potrebno predhodno pripraviti načrt, ki ga kasneje eno-
stavno reproduciramo. Predpriprava ima velik pomen, saj
bomo z ustrezno obliko načrtov in t.i. makrojev imeli kasne-
je manj dela z uporabo avtomatičnega generiranja shem.
Postopek zahteva knjižnico simbolov, ki vključuje pripravlje-
ne module (makroje). To so lahko simboli, skupine simbo-
lov ali kar celotni tokokrogi. Moduli vsebujejo rezervirane

tekste, ki bodo samodejno zamenjani z
ustreznimi oznakami, ki jih definiramo
naknadno. Vsak makro ima začetno in
končno točko. Na ta način program
zazna, na ketero mesto naj postavi sim-
bol. Druga možnost je postavitev simbo-
lov na podlagi X in Y koordinat.

S e vam je že zgodilo, da pri določenih investicijah Vaše podjetje ni bilo izbrano za izdelavo
elektrotehniške projektne dokumentacije, ker je bila vaša cena previsoka oziroma so bili
razpisni roki prekratki? Velikokrat je temu vzrok občutno pomanjkanje ustreznega

kadra na področju elektro načrtovanja, neustrezna programka oprema ali napačna metoda pri-
prave projektne dokumentacije.

Samodejna izdelava elektrotehniških
načrtov - nova era na področju načrto-

vanja v elektrotehniki?

S pomočjo samodejne iz-
delave načrtov lahko pri-
hranimo tudi do 70% časa
za pripravo elektrotehniške
dokumentacije.
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CAD/CAM/CAE SISTEMI

Količina elementov postavljenih na stran, je nadzorovana avtomatično. V primeru,
da želimo dodajati prazne strani, ali omejiti količino modulov na stran, lahko to
definiramo ročno.

SSlliikkaa  11  --  PPrriinncciipp  aavvttoommaattiiččnnee  iizzddeellaavvee  eelleekkttrriiččnniihh  sshheemm  vv  pprrooggrraammsskkii  oopprreemmii
CCAADDddyy++++eelleeccttrriiccaall..

Metoda je primerna zlasti za podjetja, ki letno pripravijo veliko projektov na istem
področju. Primeri učinkovite uporabe so načrtovanje transformatorskih postaj za
elektrodistribucijska podjetja, projektiranje ladijskih kabin, standardnih proizvod-
nih linij, čistilne naprave, klimatizacija in podobno.

Na slovenskem tržišču omogoča avtomatično izdelavo elektro shem programska
oprema CADdy++ electrical, ki vključuje funkcijo Autodiagram. Uporabljajo jo
lahko vsi lastniki najvišjega nivoja programske opreme, to je CADdy++electrical
Professional. Zaradi enostavne uporabe zahteva priprava predlog, simbolov in
makrojev za Autodiagraming zelo malo časa. Posamezne dele izdelanega projek-
ta je potrebno shraniti v bazo simbolov kot skupino elementov, celoten tokokrog
ali določen diagram. Pred shranjevanjem so potrebni minimalni popravki, to je
dodajanje začetne in končne točke k skupini elementov ter prilagoditev tekstov, ki
jih želimo kasneje spreminjati z avtomatično izdelavo shem. Zaporedje postavitve
elementov definiramo v MS Excel® tabeli ali MS Access® bazi. 

SSlliikkaa  22  --  PPrriimmeerr  pprriipprraavvlljjeennee  MMSS  EExxcceell®® ttaabbeellee  zzaa  ffuunnkkcciijjoo  AAuuttooddiiaaggrraamm..

Istočasno ob postavitvi elementov s pomočjo funkcije Autodiagram se avtomatič-
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CAD/CAM/CAE SISTEMI

no vspostavijo tudi povezave med simboli. Simboli, sponke in kabli se označujejo
samodejno, v primeru, da to želimo. Podatki iz MS Excel® tabele ali MS Access®
baze so uporabni tudi v povezavi z drugimi programi, naprimer s poslovnim siste-
mom. Na ta način je krog zaključen in vsak podatek je vedno ažuriran.
Sama priprava zahteva projekt, ki je smiselno in urejeno strukturiran. Na ta način
je vsaka nova elektro dokumentacija pregledna in enostavna za pregledovanje.

Ko so priprave pri koncu lahko svoje napore namenite ključnim nalogam, kot so
izvedba instalacij, zagoni, optimizacija porabe energije in drugo. Dosedanje izkuš-
nje kažejo, da projektant, ki je prej porabil za izdelavo elektro sheme srednje veli-
ke komandne plošče en dan, sedaj z uporabo funkcije Autodiagram porabi največ
eno uro.

PPrriimmeerr  pprriipprraavvlljjeennee  MMSS  AAcccceessss®®  bbaazzee  zzaa  ffuunnkkcciijjoo  AAuuttooddiiaaggrraamm..

Projektanti velikokrat odlašajo z uporabo te funkcije zaradi pomanjkanja časa in
se ne zavedajo, da  lahko na daljši rok veliko prihranijo. V podjetju IB-PROCADD
d.o.o. je skupina strokovnjakov, ki so vedno pripravljeni pomagati pri preskakova-
nju začetnih ovir. Pokličite jih na telefonsko številko 01 565 72 54 ali jim zastavite
vprašanje po elektronski pošti caddy@ib-procadd.si. Dogovorili se boste za dodat-
no izobraževanje na to temo in morebitno dodatno pomoč pri pripravah na najso-
dobnejši način načrtovanja v elektrotehniki. A
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Elementi za avtomatizacijo

Z novo družino absolutnih dajalnikov ponuja HENGSTLER v prihodnost zazrto rešitev za
področje industrijskih regulacij pozicije in integriranih motornih pogonov s povratno
zanko. Že samo ime ACURO (accuracy) pomeni zanesljivost. Vendar pa je to le ena od mno-

gih prednosti, ki jih nudi ta nova zasnova absolutnih rotacijskih dajalnikov.

ACURO - nova družina abso-
lutnih rotacijskih dajalnikov

Informacije: Stojan Mrak, Tipteh d.o.o.

Družina ACURO
• ACURO Industry: Prila-

godljiv dajalnik v standard-
nem industrijskem 58 mm
ohišju.

• ACURO Drive: Prvi po-
polnoma digitalen za vgra-
dnjo na motor z odprtim
BiSS vodilom.

Enotna zasnova za
celo vrsto variant in
kratki dobavni roki
Srce novih absolutnih dajal-
nikov ACURO je senzorska
enota, ki je osnova za za vse industrijske in motorske dajal-
nike. Senzorska enota je zgrajena okrog popolnoma nove-
ga OptoASIC vezja z enkratnimi značilnostmi.

Posebna ugodnost
ACURO absolutnih
dajalnikov: Majhno
ohišje
Enoobratna in večobratna
verzija je vgrajena v enako
veliko ohišje. To olajša nalogo
načrtovanja in omogoča upo-
rabo pri omejenem prostoru
za vgradnjo. 

Izboljšana zaneslji-
vost s pomočjo last-
ne diagnostike - pre-
pričljiva zamisel

Izraz zaneslivost se nanaša predvsem na dolgotrajno
zanesljivo delovanje. Izdelava vključuje princip zmanjšanja
števila spajkanih spojev, uporabo simulacij pri načrtovanju
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zobnikov in vgrad-
njo trpežnih leža-
jev. Široko tempe-
raturno območje
delovanja nudi iz-
boljšano zaneslji-
vost visoko-integri-
ranih motornih po-
gonov s povratno
zanko, pa naj bo
pri -40 °C ali pri
120 °C. Vgrajen
senzor spremlja
jakost optičnega
signala in sproži
opozorilni signal,

ko zazna prve znake pešanja svetlobnega vira ali onesnaženja leč ali kodirnih
diskov. Tudi delovno temperaturo dajalnika lahko merimo in beremo z ločljivostjo
8 bitov in jo spremljamo preko opozorilnega ali alarmnega sporočila.
Svetilne diode na zadnji strani ohišja sporočajo stanje napajalne napetosti, komu-
nikacijskega vodila in alarmni status. Poglobljena reset tipka olajša zagon in z
njeno pomočjo je časovno zamudno iskanje referenčne pozicije postalo prete-
klost.

Izboljšana zanesljivost s pomočjo ozobljenih optičnih
kolesc 

Družina ACURO se odlikuje z optičnimi kodirnimi zobniki za večobratno delova-
nje, ki so imuni na magnetne motnje, na primer pri elektromehanskih zavorah,
varilnih sistemih ipd. Poleg tega ne potrebujejo vzdrževanja, njihovo delovanje pa
je izredno tiho.

Zmanjšana poraba toka
Poraba toka pri večobratnih dajalnikih je zmanjšana na samo 100mA pri 5V, pre-
pričljiv rezultat, če vemo, da je to le tretjina običajne porabe.  Nadalje ACURO
omogoča izvedbo zelo hitrih aplikacij, saj se lahko zavrti do 12,000 obratov v
sekundi.

Izvedbe po naročilu
Kodirni disk nudi absolutno optično ločljivost 13 bitov na obrat. Po interpolaciji
doseže družina ACURO ločljivost do 22 bitov. Tako lahko uporabniku nudi izbiro,
glede na njegove potrebe.

Različna standardna komunikacijska vodila
ACURO omogoča varno komunikacijo preko vseh znanih komunikacijski vodil, kot
so SSI, paralelno vodilo, Profibus, DeviceNet, CAN, CAN open, Interbus. Nova
vrsta vodila BiSS (odprtega tipa brez licence) je vgrajena v vse standardne SSI
dajalnike. Tako je HENGSTLER zopet dokazal, da je pionir na področju komunika-
cij odprtega tipa.

NNOOVVOO!! Odprto vodilo BiSS za povezavo visoke hitrosti
Novorazvito vodilo BiSS se uporablja za zahtevne aplikacije. Nudi precej predno-
sti pred ostalimi vodili in je odprtega tipa brez licence. Z uporabo le šestih žic
dosežemo dvosmerno sinhrono serijsko povezavo med dajalnikom in nadzorno
enoto pri hitrosti prenosa do 10 Mbaud in dolžino povezave do več kot 50 m. To
novo vodilo dodatno omogoča parametrizacijo in dostop do podatkov shranjenih
v dajalniku. Strojna oprema je navzdol kompatibilna z SSI vodilom in omogoča
enostavno vključitev v obstoječe regulacijske sisteme.
Za več informacij o dajalnikih ACURO: www.acuro.com. Za več informacij o
vodilu BiSS: www.biss-ic.de.

Novi absolutni dajalniki

A
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Express novice - Novi vmesniški moduli 

Novi vmesniški moduli serije 
IM Turck

Informacije: Stojan Mrak, Tipteh d.o.o.

V mesniške module uporabljamo za ločevanje, pretvarjanje, obdelavo, preoblikovanje, in
prilagajanje signalov na vseh področjih upravljanja in avtomatizacije. Vmesniški moduli
morajo ustrezati uporabi v vseh proizvodnih procesih, v vseh državah, zato morajo zado-

voljiti najrazličnejšim zahtevam, to je, biti morajo univerzalno uporabni.

Novo ohišje globine 110 mm z
dvema možnima širinama 18
in 27 mm je značilnost nove
IM družine vmesniških modu-
lov, ki se pritrdijo na montaž-
no letev.

Novi vmesniški moduli IM so
opremljeni z natičnimi pri-
ključnimi sponkami, kar olaj-
ša namestitev in vzdrževanje.
Obstaja več verzij z različnimi
funkcijami, od izolacijskih pre-
klopnih ojačevalnikov preko
izolacijskih pretvornikov do
relejskih sklopnikov. Seveda
pa se družina IM vmesniških modulov neprestano širi. 

Dodatna prednost družine IM je tudi univerzalna napajalna
napetost. Do sedaj je bilo potrebno izdelovati celo vrsto
modulov za različne napajalne napetosti, odvisno od strank
in držav v katerih so module uporabljali. Ta problem je sedaj
postal popolnoma odvečen, saj TURCK že vgrajuje v svoje
naprave nov in patentiran napajalnik za univerzalno napajal-
no napetost, ki ustreza regulativam za eksplozijsko zaščito
in omogoča delovanje naprav znotraj območja 20 ... 250 V

AC/DC. Frekvenca izmenične
napajalne napetosti se lahko
giblje v mejah 40 ... 70 Hz.
Priključitev napajanja modula
ostaja takšna, kot je vedno
bila, preko dveh sponk, tako
da ne more priti do napak. Ker
ni zahtev po polariteti priklju-
čitve, ne more priti do poško-
dovanj zaradi obrnjene priklju-
čitve enosmerne napajalne
napetosti. 

Značilnosti novih vmesniških
modulov serije IM :

• napajanje z integriranim napajalnikom za univerzalno
napajalno napetost,

• natične priključne sponke,
• trije možne vrste uporabljenih senzorjev ( Namur, induk-

tivno stikalo, mehansko stikalo),
• ASIC vezje za obdelavo Namur signalov,
• odprt uporabniški vmesnik imenovan pactware za para-

metrizacijo modulov preko PC računalnika.
Za več informacij o vmesniških modulih: http://www.turck-
globe.de. A

Nova  kakovost zvoka z diamantom v zvočniku
Membrane zvočnikov se premikajo ob pritisnjeni električni
napetosti in tako ustvarjajo zvočno valovanje. Pri visokih
frekvencah pa postanejo zahteve po togosti in trdnosti mem-
brane prevelike za večino materialov. Membrana takrat ni
konstantne oblike, ampak se zvija in upogiba med valovanjem
in tako povzroča harmonska popačenja. 

Raziskovalci Fraunhoferjevega inštituta so uspeli izdelati
membrano iz umetnega diamanta. Izdelane so s pomočjo
kemične depozicije hlapov , pri mešanico plinov z grafitnimi
delci vžgejo v plazmi in paustijo, da se ogljikove usedline nabi-
rajo na površinah sferičnih komor, nato pa jih izrežejo z laser-
jem željeno obliko. Tako dobijo monoliten kos membrane iz čistega diamanta. Prestižni proizvajalci zvočniških enot (Thiel
& Partner)  tako že ponujajo visokotonske zvočnike z diamantno membrano. Sistemi, zgrajeni s takimi enotami dosegajo na
mednarodnih tekmovanjih najvišje ocene.

Slika 1 - Zvočnik z diamantno opno je brez popačenj na viso-
kih frekvencah

A



AVTOMATIKA 1348/2004



AVTOMATIKA14 48/2004

Primer avtomatizacije v Krki d.d.

NOTOL sestavljajo tri stavbe: proizvo-
dna stavba, pakirnica in administrativni
del. Proizvodna stavba ima 5 nadstro-
pij, pri čemer sta etaži 2 in 4 "čisti" in
namenjeni proizvodnim otokom z vgra-
jenimi tabletirnimi, kapsulirnimi, dražir-
nimi in drugimi stroji. Etaže 1, 3 in 5 so
tehnološke; v njih poteka transport su-
rovin, nameščena je oprema, ki funk-
cionalno podpira proizvodnjo, izvajajo
se vzdrževalska dela itn. NOTOL je
edinstven po marsičem, med seg-
mente, ki so vredni posebne pozornos-
ti, pa sodijo tudi sistemi avtomatizacije, katerih obseg in sto-
pnja sta zelo visoka.

Funkcionalnost, ki jo je v NOTOL-u
uvedel Metronik

• Avtomatizacija klimatskih naprav in energetskih podsis-
temov ter postavitev nadzornega sistema nad celotno
energetiko. 

• Razvoj in izvedba sistema za podporo raztehtovanju
materialov na osnovi SCADA sistema iFix.

• Razvoj in izvedba nadzornega sistema za priključne
postaje, preko katerih se v in iz proizvodnih prostorov pre-
naša material ter izvaja čiščenje proizvodnih naprav.

• Razvoj in izvedba nadzornega sistema za pralno postajo,
v kateri se pripravljajo mediji za čiščenja.

• Razvoj vmesnika za povezavo sistemov avtomatizacije v
proizvodnji s proizvodnim informacijskim sistemom
(MES), preko katerega se v proizvodnjo prenašajo de-
lovni nalogi in
n a s t a v i t v e
p ro i z vo d n i h
naprav, iz pro-
izvodnje pa re-
zultati opera-
cij.

• Postavitev pro-
cesnega histo-
riana, ki služi
kot centralni
arhiv proces-
nih podatkov.

• Razvoj in izdelava sistema poročil.

Potrebno je poudariti, da so sistemi izvedeni in dokumenti-
rani v skladu z zahtevami FDA in GAMP.

Glavne pridobitve za Krko

Sistemi, ki jih je ob izgradnji obrata NOTOL izvedel Metro-
nik, prinašajo obratu številne prednosti:
• Visoka stopnja avtomatiziranosti proizvodnih procesov,

kar omogoča doseganje visokih proizvodnih kapacitet

Krka d.d.
Avtomatizacija v novem obratu trdnih

oblik v Ločni (NOTOL)
Informacije: Metronik d.o.o.

Sredi 90-ih let se je Krka odločila za izgradnjo Novega Obrata Trdnih Oblik Ločna (NOTOL)
in v njem maja 2002 pričela s proizvodnjo tablet. Gre za eno največjih investicij v zgodovi-
ni Krke, v okviru katere je bila zgrajena tabletarna, ki spada med  najsodobnejše na svetu.

Uporabljena oprema 
Vodenje klimatskih naprav in energetskih podsistemov
je izvedeno na osnovi krmilno regulacijskega sistema
OPTO 22. Vsi nadzorni sistemi, ki jih je v okviru NOTOL-
a razvil Metronik, temeljijo na SCADA sistemu iFix (GE
Fanuc Intellution). Arhiv procesnih podatkov je zgrajen
na osnovi procesnega historiana iHistorian (GE Fanuc
Intellution).

Mreža SCADA strežnikov in odje-
malcev 
Ko bodo na NOTOL-u instalirane vse proizvodne nap-
rave, bo v mrežo povezanih več kot 80 iFix/Fix SCADA
strežnikov in odjemalcev proizvajalca GE Fanuc
Intellution (danes je v uporabi 60 vozlišč). Skupno je v
Krki instaliranih in v mrežo povezanih preko 200 iFix/
Fix vozlišč, kar predstavlja eno večjih omreženih instala-
cij tudi v svetovnem merilu.
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Sistemi za nadzor in vodenje industrijskih procesov

ob razmeroma majhnem številu za-
poslenih.

• Visoka fleksibilnost proizvodnega
procesa, v okviru katerega je možno
proizvajati veliko število različnih
produktov ter se hitro in učinkovito
prilagajati zahtevam trga.

• Sistem za vodenje klimatskih naprav
in energetskih podsistemov ter osta-
li sistemi nadzora, ki so razviti v okvi-
ru projekta, so povsem integrirani v
obstoječo procesno infrastrukturo,
kar omogoča lažje upravljanje s sis-
temom in vzdrževanje brez potrebe
po dodatnem zaposlovanju vzdrže-
valcev. 

Zgodba o NOTOL-u
Nadzorni sistemi, katerih osnova je SCADA programska oprema iFix (GE Fa-
nuc Intellution) in ki predstavljajo enega bolj kompleksnih segmentov avtom-
atizacije v NOTOL-u, so pritegnili tudi predstavnike podjetja GE Fanuc Intellu-
tion. Obiskali so NOTOL, o njem napisali zgodbo ter jo predstavili širši stroko-
vni javnosti po svetu, kar je velik kompliment tudi za Metronik, ki je razvil veliko
večino nadzornih sistemov v NOTOL-u. Zgodba o NOTOL-u, ki prihaja izpod
peresa predstavnikov podjetja GE Fanuc Intellution, je v elektronski obliki na
voljo na naši spletni strani, v natisnjeni obliki pa vam jo lahko pošljemo iz Me-
tronika. 

A
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Video sistemi za avtomatsko kontrolo

FVP500 je integrirana procesna enota, name-
njena predvsem uporabi v aplikacijah avtomat-
skih optičnih kontrol izdelkov in drugega
aktivnega optičnega razpoznavanja ter kvanti-
zacije optičnih značilnosti tehnoloških proce-
sov. Enota omogoča zajem in obdelavo slike,
izvajanje sortiranj, priklop prožilnih signalov
in kar je najpomembnejše neposreden priklop
ter krmiljenje svetilnih teles.

FVP500 temelji na PC združljivi arhihekturi s
procesorji Celeron od 1Ghz naprej, delovnim
pomnilnikom do 256 MB in polprevodniškim
(CompactFlash) diskom do 1GB, ali standard-
nim (2.5") trdim diskom do 20GB. Vsebuje
vse PC standardne priključke kot so 1 x
RS232, 2 x USB, Eth10/100, VGA (do 1280 x
1024/24b), tipkovnica in miška. Podpira nepo-
sredni priklop do štirih kamer na enoto preko

"Vision" procesna enota
FVP500

Kompaktna procesna enota za področje avtomatsko-optične kontrole izdelkov

Informacije: Francelj Trdič, FDS Research, d.o.o.

Pri projektiranju avtomatskih optičnih kontrol je običajno na prvem
mestu odločitev o izbiri ustrezne strojne opreme za zajem in pred-
vsem obdelavo slike. Uporaba standarne namizne ali industrijske iz-

vedbe PC računalnika zahteva prostor za postavitev in dogradnjo ustrez-
nih perifernih enot ter pripadajočo inštalacijo. Sestavni del takšnega
sistema so običajno še vmesniki za komunikacijo s preostalim krmiljem ter
enote za priklop/sihronizacijo kamer in sistemov osvetljevanja, vključno z
vsemi napajalniki. Tako zasnovan sistem običajno konča v že prepolni indu-
strijski elektro omari.
Alternetivna rešitev je uporaba kompaktne "Vision" procesne enote serije
FVP500, ki v sebi združuje vse kar je potrebno za gradnjo aplikacij avto-
matskih optičnih kontrol do nivoja srednje zahtevnih sistemov.

Alternativna reši-
tev za zajem in
obdelavo slike je
uporaba kompak-
tne ”Vision” pro-
cesne enote seri-
je FVP500, ki v
sebi združuje vse
kar je potrebno
za gradnjo avto-
matskih optičnih
kontrol do nivoja
srednje zahtevnih
sistemov.
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”Vision”  procesna enota FVP500

vodil IEEE1394a (400 Mb-
ps). Glede na model sen-
zorja kamere so podprte
različne ločljivosti, vse od
640 x 480/ 60 FPS (os-
novna izvedba) pa do vi-
soko ločljivih 1280 x 1024
(3.5 FPS), ali več. V odvis-
nosti od izvedbe je modul s ka-
mero vgrajen neposredno na ohišje pro-
cesne enote oziroma je kamera ločena,
kar omomoča večjo fleksibilnost pri
inštalaciji tako optike kakor svetilnih te-
les. Procesna enota ima vgrajenih 7
digitalnih izhodov (24 VDC/300 mA)
in 8 digitalnih vhodov (24 VDC).

Vhodno/izhodni signali so namenjeni
komunikaciji s PLCji ali pa so na njih
priključeni prožilno- izvajalni členi apli-
kacije. V okviru razpoložljivih vhodno
izhodnih signalov omogoča enota reali-
zacijo vseh funkcij PLCja, ki se pri takih
sistemih najpogosteje uporabljajo. Tak-
šne funkcije so naprimer priklop senzor-
jev za proženje kontrolnega cikla, sen-
zorji za sinhornizacijo kamer glede na
zunanje dogodke, priklop krmilnih sig-
nalov sortirnih enot, itd.

Pomemben element enote so 4 analogni
napetostni izhodi (0-18V/450mA), ki so
projektirani za priklop svetilnih teles,
serije FDSLS. Na enoti teče standarno
programsko okolje FDS Imaging Software, ki
vključuje vse gonilnike za podporo strojni opremi.
V odvisnosti od modela je konfiguracija programske
opreme različna in s tem tudi različno število podpornih mo-

dulov. Med najpomembnejšimi je modul za pod-
poro krmiljenju svetilnih teles, ki omogoča sek-
venčno proženje oziroma zvezno nastavljanje inte-
zivnosti osvetlitev v celoti, ali pa le po segmentih,
in je podprt s funkcijami avtomatskega prilagaja-
nja osvetlitve glede na optične značilnosti izdelka.

Postavljanje aplikacije
se vrši s konfiguriran-
jem programske opreme
preko grafičnega vmes-
nika brez potrebe po
programiranju. Za zah-
tevnejše aplikacije so na
voljo orodja, ki omogo-
čajo dodatno programi-
ranje ali pa gradnjo spe-
cifičnih uporabniških
vmesnikov.

Procesno enoto poganja
operacijski sistem Mic-
rosoft WindowsXP Em-
bedded, možna pa je tu-
di uporaba drugih ope-
racijskih sistemov, kot
so Windows 98/2000 ali
XP.

Izdelek tvori kompaktno
rešitev, z izjemno procesno

močjo, majhnimi dimenzijami
(156 x 147 x 47 mm), fleksibilnostjo

ter ohranja združljivost rešitve z vsemi PC
arhihekturami. Izdelek presega procesno moč

povprečnega "smart vision" senzorja za nekaj de-
setkrat, na drugi strani pa ponuja rešitev v enakem

cenovnem razredu s skoraj neomejenimi možnostmi prog-
ramske opreme. A
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Express novice - Nove tehnologije zajema zvoka

Pretvorba zvoka v svetlobo
Informacije: Frauenhoffer Institute

Optični mikrofon je novost, ki omogoča zaznavanje zvočnega valovanja preko posrednih
optičnih učinkov. Ker v svoji zasnovi ne pogojuje kovinskih delov, je možen v izvedbi, ki je
imuna na vplive okoliških elektromagnetnih motenj. To

jim dovoljuje uporabo v magnetnih resonatorjih in podobnih in-
štrumentih moderne medicine. Tako lahko preko optičnega mik-
rofona pacienti med pregledom komunicirajo z zdravnikom kljub
močnim magnetnim poljem v okolici. Poleg omenjenih prednosti
pa ima mikrofon tudi možnost dušenja različnih zvokov iz oko-
lice, kar pride lahko prav ravno pri magnetoresonančnem pre-
gledu.

V notranjosti mikrofona oddaja svet-
lobo posebna LED dioda, ta pa pride
preko fiberoptičnih vlaken do sistema
leč, ki fokusirajo svetlobo na zvočno
membrano.

Svetloba, odbita  od membrane, se s
premikanjem membrane spreminja in
tako fiberoptični sprejmenik z zajet-

jem odbite svetlobe dobi tudi informa-
cijo o trenutnem zvočnem pritisku, ki
je povzročil premik membrane.

Optični mikrofon je bil razvit v
Fraunhoferjevem inštitutu za uporab-
no optiko in precizno mehaniko v Jeni
po naročilu Sennheiser electronic
GmbH. A
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Pristopiti na področje pridobivanja podatkov ali pa na omenjenem področju razširiti
možnosti je možno na več načinov. Eden izmed njih je nedvomno spremljanje novih
tehnološkh napredkov na področju strojne opreme (novi analogno-digitalni pretvorni-
ki, izolacijski ojačevalniki, večja prepustnost signalov, boljša ločljivost, ...) in s tem nad-
grajevanje merilne tehnike z zadnjimi dosežki. Drugi način pa je nadgradnja program-
ske opreme, ki našo dosedanjo strojno opremo obogati in omogoči z obstoječo opre-
mo opravljati meritve, ki so bile do sedaj neznanka.

Izbira programskega paketa se začne pri njegovi namembnosti in uporabnosti. Nakup
programskega paketa pomeni pristop k osnovam programiranja, spoznavanje ali nad-
grajevanje programerskih veščin pri gradnji programskih merilnih verig in seveda
čakanje na trenutek, ko boste prišli do težave, ki ji ne boste kos ali pa vam bo vzela
dneve vašega dragocenega časa. V primeru, da ste le opravili zastavljeno, ste uspeš-
no startali merjenje pri katerem so merilni rezultati, ki so plod vaše merilne verige čisto
brez dvoma pravilni. Ali pa morda tudi ne? Morda ste pa le kaj napak zapisali?

DDEEWWEESSOOFFTT tako postaja programski paket, ki ponovno izumlja meritve in merjenje.
Nov pristop, nov programski paket in nove, neslutene možnosti merjenja. 

Preden se podamo v opis delovanja, oziroma opis možnosti, ki se vam odpirajo nave-
dimo le osnovne, največje prednosti paketa:

11.. PPRROOGGRRAAMMSSKKII  PPAAKKEETT  ZZAA  MMEERRJJEENNJJEE  BBRREEZZ  PPRROOGGRRAAMMIIRRAANNJJAA

22.. SSIINNHHRROONNIIZZIIRRAANNOO  MMEERRJJEENNJJEE  ZZAAJJEETTIIHH  SSIIGGNNAALLOOVV  ((AADD  kkaarrtt,,  sslliikkee,,

CCAANN,,......))

33.. HHIITTRROO  SSHHRRAANNJJEEVVAANNJJEE  NNAA  DDIISSKK  ((  5500  MMBB//sseekk))

44.. HHIITTRROO  SSHHRRAANNJJEEVVAANNJJEE  SSLLIIKKEE  DDIIRREEKKTTNNOO  NNAA  DDIISSKK  ((550000  sslliikk//sseekk))

55.. TTRREENNUUTTNNII  PPRREEGGLLEEDD  SSHHRRAANNJJEENNIIHH  PPOODDAATTKKOOVV  ((vveečč  GGBB  ddoollggiihh  ddaattootteekk))

66.. PPRREEGGLLEEDD  TTRREENNUUTTNNIIHH  SSLLIIKK  IINN  GGRRAAFFOOVV  SSHHRRAANNJJEENNIIHH  PPOODDAATTKKOOVV

77.. PPOONNOOVVEENN  PPRRIIKKAAZZ    MMEERRIITTVVEE  VV  FFIILLMMUU  --  PPLLAAYY

88.. IIZZVVOOZZ  VV  VVSSEEMM  ZZNNAANNEE  FFOORRMMAATTEE  ZZAA  AANNAALLIIZZOO  PPOODDAATTKKOOVV

99.. ......

Preveč optimistično, nekoliko pretirano? Brez skrbi - že videno. Torej poglejmo v nada-
ljevanju, da vse navedeno drži in da vse kar boste prebrali ni osnova da se boste
naučili meriti temveč dejstvo, da ste že zbrali merilne rezultate.

DEWESOFT
Mala šola merjenja ali
Pripovedka o dobrem 
programskem paketu

Avtor: Andrej Orožen, Dewetron d.o.o.

T estiranje in merjenje  je postopek, ki ima v verigi razvoja ali pro-
izvodnje v svetu veliko veljavo. Pravilno merjenje je pogoj za
uspešno delo. Pravilni rezultati nam dajejo realno sliko o trenut-

nem stanju in s tem informacijo o naših nadaljnih postopkih za še uspe-
šnejše delo ali še boljše izdelke.
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Namestitev

V primeru, da ste zgolj posneli datoteko Dewesoft.exe na vaš
računalnik vam programski paket že deluje v DEMO obliki. Z
avtomatsko generiranimi signali si lahko ogledate in poskusite
vse zapisano v nadaljevanju. V primeru polne verzije programa
in uporabo aannaallooggnniihh  ssiiggnnaalloovv pa potrebujete merilni vmesnik
- AD konverter, ki bo inštaliran v vašem računalniku. Naš pri-
mer prikazuje uporabo programskega paketa z merilno karto
DEWETRON-ORION-1624, ki predstavlja 16-kanalni AD pre-
tvornik s ssiimmuullttaanniimm  vvzzoorrččeennjjeemm na 16 kanalih in hitrostjo vzor-
čenja 200 kS/s ppoo  kkaannaalluu ter ločljivostjo 2244  bbiittoovv.

AD karta je prepoznana in če smo nanjo priključili signale, ki
so nižji od 10V enosmerne napetosti prav. V nasprotnem pri-
meru pa potrebujemo še izolacijske ojačevalnike oziroma
Dewetron module serije DAQ ali druge pretvornike signalov.
Dewetron DAQP-DMM modul pretvori signale vse do ±1000V
na AD karti razumljivih in speremljivih ±5V. Ostali jačevalniki pa
poskrbijo za prireditev signalov temperature, frekvence, vibra-
cij, itd, na enako območje signale doobmočja do 50V.  

Začetno okno programa  DEWESOFT ponudi pogled v osnov-
ne funkcije programa: Meritev, analiza, nastavitev pogledi in
shrani meritev.

V vsakem primeru programski paket v svojem poglavju SSeettuupp
pogleda na vhodni del sistema in prepozna morebitne modu-
le:

Če modulov ni pač upravljamo z vhodi na katerih signali naj ne
bi bili večji od ±10V. Tako je s strani strojnega dela merilne veri-
ge delo opravljeno. Imamo signale na vhodu 0 in vhodu 1 AD-
karte in že lahko merimo.

Določitev fizikalnih vrednosti signalov -
skaliranje

Vhodni signal je torej velikosti do 10V in je lahko poljubne obli-
ke (sinusen, kvadraten, žagast,...). Vsekakor pa je napetostni
saj drugega AD-karta ne prepozna. Toda ta signal je lahko tudi
signal senzorja sile ali senzorja tlaka. V tem primeru torej dose-
ženih 10V območja pomeni maksimalni tlak, ki ga še prikaže
senzor (npr. 100 barov)

Druga možnost je skaliranje po osnovni y=mx+b formuli kjer je
lahko na primeru meritve tlaka enostavno določiti ˝k˝ skalirni
faktor. Npr. k=100psi/V ali pa enostavno določimo občutljivost
k= 0,01 V/psi.

Gumbi za umerjanje nam pomagajo pri skaliranju senzorjev
kot so senzorji sile. Neobremenjen senzor, pri katerem  ob sta-
biliziranju signala le ta ˝niha˝ na ničli na spodnji meri umerimo
z gumbom IZ POVPREČJA. V nadaljevanju postopka obreme-
nite senzor s 25 kg in pritisnete desni gumb IZ POVPREČJA.
Ob pravilno zapisanih enotah je merjen signal s tem določen.

V istem oknu lahko postavite tudi ostale parametre vhodnega
signala. Ime, enoto, barvo in si ogledate trenutne vrednosti (tre-
nutne, povprečne, minimalne, maksimalne) v desnem spod-
njem predelu okna. 

Programska okna za prikazovanje

a. Grafični rekorder

Takoj lahko vidimo signale v različnih oknih. Program je zasno-
van tako, da je vsako okno samostojen inštrument, ki pa teče
vzporedno z drugimi inštrumenti. Izbrano okno ima v levem de-
lu stolpec za določanje lastnosti pogledov ali funkcij, ki jih
okno omogoča. Prve signale si lahko tako ogledamo v Recor-
derju, katerega prikaz dobimo s klikom na ikono v osnovni
menujski vrstici.

Leva stran v spodnjem delu dovoljuje označitev signalov, ki naj
jih graf prikazuje, v stolpcu levo pa vam je dovoljeno spreminaj-
ne prikaza podatkov kot realna vrednost, povprečne vrednosti

AVTOMATIKA
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ali RMS vrednosti, dovoljuje spreminjanje x - osi v absolutnem
času, relativnem času, čas z zaznamkom datuma,...

Vsako okno je obvladljivo na podoben način. Pa poglejmo še
osciloskopsko okno.

b. Osciloskop

Okno je na moč podobno standardnemu osciloskopu. V levem
stolpcu tako izberemo način proženja, kateri kanal bo prožil, na
kakšne podatke, kakšen pogoj,... Lahko pa z miško povlečete
X-os na nivo proženja, ki ga želite. 

c. FFT analizator

Okno FFT nam prikaže izbran signal v frekvenčnem in časo-
vnem oknu. Glede na izbrano delno okno (klik z miško na FFT
ali časovni prikaz) se leva stran z možnostmi nastavitev spremi-
nja. V oknu FFT lahko tako dodajamo okna za več signalov,
izbiramo število FFT linij, vrsto okna, način prikaza in ostalo.
Desna stran nam v tem trenutku ponuja povečevanje okna na
prve linije spektra (+) in pomanjševanje na več linij (-), v zgor-
njem delu frekvenčnega okna nam pritisk na funkcijske tipke
nudi prikaz vrednosti amplitud na posameznih frekvencah.

Ikona s povečevalnim steklom omogoča povečavo v oknu
okoli izbrane frekvence. Tako lahko zumiramo na prvih nekoli-
ko linijah frekvenčnega spektra ali pa si podrobno ogledamo
dogajanje na področju ene same frekvence.

PPrreegglleedd  ffrreekkvveennccee  5500HHzz

Proženje - vrste in možnosti

Shranjevane ima v poglavju SETUP svoje pomembno mesto.

Podatke signalov, ki smo jih sprejeli in poljubno prikazali lahko
zapišemo na disk računalnika. Možnosti je več. Pisanje na disk
lahko začnemo s pritiskom na tipko SHRANI, lahko pa izbere-
mo shranjevanje ob določnem pogoju, na proženje. Takrat
lahko izbiramo med kontinuiranim shranjevanjem reduciranih
podatkov in hitrim shranjevanjem (polno vzorčenje) na dogo-
dek, lahko izberemo le hitro snemanje na dogodek, lahko pa
tudi vedno shranjujemo reducirane podatke in zanemarimo
hitre spremebe signala. Poljubno in kar je najpomembnejše -
enostavno.

Poglejmo si primer shranjevanja HITRO NA SPROŽILEC:

Izbrane nastavitve v oknu:
• Store fast on trigger
• Vzorčenje 1000 Hz
• Reducirana hitrost pisanja na disk 1 S/sek
• Zapis pred dogodkom 100ms
• Zapis po dogodku 1sek

In pogoji proženja - poljubni. V vsakem dodanem oknu za
pogoje START ali STOP proženja lahko enostavn izberete:
• kateri kanal naj bo pogojevan
• ali naj vrednost nek limit presega ali se spusti pod njegov

nivo
• določitev limita
• določitev analognega signala za proženje ali določitev mate-

matičnega kanala

Poleg vsega omenjenega pa lahko za popoln izbor kombinaci-
je pogojev uporabite še možnosti NE PROŽI okna (ONEMO-
GOČI SNEMANJE). Vedno se najde pogoj, ko bi želel prožiti na
nek signal vedno takrat kadar..., le v nekem primeru ne. Tako
tudi to ni problem. Določite signal, pogoj in shranjevanje bo v
teku vsakič ko bo izpolnjen pogoj proženja le v izrecnem pri-
meru ne. 

Naslednjič:
• matematika v Dewesoftu
• podpora VIDEO kameram
• CAN Bus
• podpora GPS senzorjev
• PLUG IN programski deli
• Sinhronizacija in PREGLED sinhroniziranih podatkov A
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Zajem in obdelava podatkov

Nova generacija več-
funkcijskih DAQ kartic

Informacije: Frauenhoffer Institute

Pri National Instrumentsu so prikazali novo generacijo
večfunkcijskih kartic za zajem podatkov zasnovanih na
novem čipu pod imenom NI-STC 2 in ojačevalnikih NI-

PGIA 2. Nova serija ponuja večjo natanlnost kot tudi vešje fre-
kvence vzorčenja, več I/O signalov in več funkcij kot doslej.

Poleg tega, da je pri novi seriji efektivna cena I/O kanala za 30% nižja kot doslej, ponu-
jajo novi vmesniki tudi dodatne prihranke pri začetnih nastavitvah, ki so tu lahko hitre-
je opravljene. V seriji je zaenkrat 20 modelov, ki ponujajo različne kombinacije
ekonomičnosti, hitrosti in natančnosti.

Analogni vhodi Analogni Izhodi Digitalni I/O Števci/timerji

Ekon. Izvedenka 250 kS/sec, 16-bit 833 kS/sec, 16-bit 1 MHz 80 MHz, 32-bit

Hitra izvedenka 1.25 MS/sec, 16-bit 2.8 MS/sec, 16-bit 10 MHz 80 MHz, 32-bit

Natančna izvedenka 625 kS/sec, 18-bit 2.8 MS/sec, 16-bit 10 MHz 80 MHz, 32-bit

National Instruments je pri snovanju nove serije uporabil obilje podatkov, ki jih je zbral
na terenu od strank, ki so v zadnjih 10-ih letih uporabljale znano serijo "E". Novi čip NI-
STC2 združuje več logičnih funkcij, ki so bile prej razdeljene ne več komponent in tako
ponuja večje učinke, zavzema pa manj prostora od starih rešitev.

NI-STC2 omogoča sočasno izvajanje do 6 operacij in ima petkrat večjo prepustnost
od stare rešitve. Serija M poleg tega vsebuje sklope za samodejno kalibracijo vseh
vhodov, kar pomeni do petkat večjo natančnost od prejšnjih modelov.
NI-PGIA 2 družina vdelanih ojačevalnikov z nastavljivim ojačanjem ime veliko krajše
čase stabilizacije in tako omogoča natančne meritve tudi pri najvišjih frekvencah.
Seria "M" ponuja do 32 18-bitnih A/D vhodov, štiri 16-bitne izhode, dva 32-bitna štev-
ca/uri in 48 digitalnih I/O linij.

Več informacij lahko dobite pri podjetju National Instruments d.o.o. v Celju ali na
www.ni.com. A
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Informacijski sistem za podrobno razvrščanje

Preactor:
funkcionalnosti orodja in sistema

Mihael Krošl, mihael.krosl@inea.si, INEA d.o.o.
Helena Trdan, helena.trdan@inea.si

Pod imenom Preactor poznamo nabor nadgradljivih in prilagodljivih Razvrščevalnikov, pa
tudi modulov za izvedbo integracije z ostalimi informacijskimi sistemi. Specializirano pro-
gramsko orodje Razvrščevalnik je srce informacijskega sistema za podrobno razvršča-

nje (t.j. ISR). Uvedba Preactorjevega ISR podjetju omogoča oblikovanje odzivnega, prilagodljive-
ga in učinkovitega procesa planiranja proizvodnje. Razvrščevalnik je namenjen avtomatizirani
izdelavi izhoda procesa planiranja: vrstnega reda izvajanja operacij za posamezen stroj, z upoš-
tevanjem realnih kapacitet in njihovih omejitev. V tem članku so naštete glavne funkcionalnosti
Preactorja, potrebne za izgradnjo samostojnega ali integriranega ISR, ki ustreza vsem značilno-
stim in posebnostim posameznega podjetja.

Umestitev razvrščanja v strukturo 
podjetja

Predstavitev funkcionalnosti, ki jih ponuja Preactor, bomo
začeli z umestitvijo podrobnega razvrščanja v poslovno struk-
turo večjega proizvodnega podjetja. Poznavanje sodobnega
procesa planiranja proizvodnje ter podporne informacijske
arhitekture nam bo omogočilo razumevanje v nadaljevanju
predstavljenih funkcionalnosti. 
Informacijska arhitektura večjega podjetja temelji na uporabi
sistemov ERP1 in MES2 priznanih proizvajalcev. Informacijski
sistem za podrobno razvrščanje (t.j. ISR3) je umeščen med
sistema ERP in MES. Integracija naštetih sistemov je izvedena
s programskimi vmesniki za izmenjavo podatkov. Opisana
informacijska arhitektura podpira proces planiranja proizvod-
nje s slike (slika 1). Prikazani so vhodi, delovni procesi oz. aktiv-
nosti, točke odločanja, izhodi in potek izvajanja procesa plani-
ranja. 

Realno je mogoče pričakovati različne poenostavitve, pa tudi
razširitve prikazanega procesa, saj imajo v praksi celo primer-
ljiva podjetja zelo različne poglede na planiranje. Največjo raz-
novrstnost in odstopanja procesov planiranja med podjetji
lahko pričakujemo na naslednjih točkah:
• Napovedovanje in naročanje proizvodnje je različno infor-

matizirano;
• Grobo planiranje kapacitet se izvaja ročno, s podporo meha-

nizma za MRP obdelavo, z Razvrščevalnikom ali kombinira-
no;

• Podrobno razvrščanje poleg proizvodnih nalogov lahko
zajema tudi MRP proizvodne (t.j. planske) naloge;

• Podrobna razvrstitev proizvodnih operacije je vir bolj ali

manj avtomatiziranega spreminjanja podatkov nalogov v
ERP.

Posebnosti v tehnologiji ali organizaciji podjetja močno vpliva-
jo na zahteve glede podatkov, ki nastopajo v procesu planira-
nja. Kvaliteta izhoda procesa planiranja (t.j. vrstnega reda izva-

SSlliikkaa  11  --  PPrroocceess  ppllaanniirraannjjaa  pprrooiizzvvooddnnjjee

1ERP (ang. Enterprice Resource Planning, sistem za planiranje virov podjetja)
2MES (ang. Manufacturing Execution System, sistem za upravljanje proizvodnje)
3ISR (informacijski sistem za podrobno razvrščanje)
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janja operacij na posameznem stroju) je neposredno odvisna
od vhodnih podatkov.

Funkcionalnosti sistemov za razvršča-
nje Preactor

Avtomatsko generiranja podrobne razvrstitve operacij na raz-
položljive vire je glavna funkcionalnost ISR. Da pa ISR zares
postane kristalna krogla planiranja, mora zagotavljati še neka-
tere druge funkcionalnosti, npr. analiziranje, informiranje in
vnos podatkov. Pogosto je potrebno podrobno razvrščanje raz-
deliti na glavno in končno podrobno razvrščanje. Preactorjev
pristop k izvedbi zahtevnejših ISR je povezava več konfiguracij
Razvrščevalnikov, vsake s svojim namenom (slika 2). Konfigu-
racijo Razvrščevalnika Preactor je med drugim mogoče upora-
biti tudi za  grobo planiranje kapacitet, delovni proces grobega
planiranja proizvodnje.

SSlliikkaa  22  --  IISSRR  PPrreeaaccttoorr,,  sseessttaavvlljjeenn  iizz  vveeččiihh  kkoonnffiigguurraacciijj

Pomembna funkcionalnost ISR Preactor je hranje-
nje potrebnih planskih podatkov v lastni podatkovni
strukturi, prilagodljivi potrebam in posebnostim
podjetja. Pogosto se uporabljajo naslednji formati
podatkov:

• Proizvodni nalogi / operacije;
• Struktura kosovnice;
• Primarni viri (npr. stroji);
• Skupine strojev;
• Sekundarni viri (t.j. omejitve, npr. število delavcev, orodja);
• Kupci.

ISR Preactor zagotavlja uporabniško-prijazno, interaktivno pod-
poro planerjem pri njihovem delu. Deluje v sodobnem računal-
niškem okolju (t.j. okna) z uporabo standardnih funkcionalno-
sti tipkovnice in miške. Preko grafično zasnovanih uporabni-
ških vmesnikov je omogočeno: 
• Izmenjava podatkov z integriranimi sistemi (npr. ERP, MES)

in med konfiguracijami, ki sestavljajo ISR;
• Informiranje o terminih potreb za dostavo nabavljenih mate-

rialov ter polizdelkov s strani kooperantov;
• Podpora potrjevanja napovedi proizvodnje in prodajnih

naročil;

• Nadziranje pretoka skozi proizvodni proces;
• Informiranje o izdelanih količinah v proizvodnji;
• Vzdrževanje podrobnih urnikov virov in sprememb njihovih

kapacitet;
• Shranjevanje in primerjavo alternativnih podrobnih razvrsti-

tev;
• Generiranje in prikaz spletnih vpogledov;
• Izdelava poročil;
• Avtomatsko generiranja podrobne razvrstitve operacij;
• Funkcionalnosti Razvrščevalnikov Preactor, ki so opisane v

naslednji točki.

Funkcionalnosti Razvrščevalnikov
Preactor

Avtomatsko generiranje podrobne razvrstitve proizvodnih ope-
racij na razpoložljive proizvodne vire poteka z uporabo algorit-
mov razvrščanja. V standardnih rešitvah Preactor ponuja več
FCS  in APS  algoritmov. V primeru posebnosti tehnologije ali
organizacije uporabnika je mogoča izdelava in uporaba lastnih
algoritmov razvrščanja. Dva glavna pristopa k razvrščanju sta
opredeljena s smerjo planiranja: naprej ali nazaj. 
Avtomatsko se razvršča posamezne operacije ali poljuben
sklop povezanih operacij. Najpomembnejši vidik, ki ga algori-
tem lahko upošteva, je vrstni red operacij glede na tehnološki
postopek in kosovnico. Običajno so pomembni vidiki razvršča-
nja operacij še: najkasnejši čas zaključka, najzgodnejši čas
začetka, prekrivanje operacij, prioriteta, ozka grla, zasedenost
strojev in vrednost zalog.
Funkcionalnosti Razvrščevalnikov Preactor za kvalitetno pod-
poro planiranja so:
• Prikaz nerazvrščenih in razvrščenih operacij; 
• Ročno poseganje planerjev na interaktivno plansko tablo; 
• Poizvedovanje s pomočjo filtrov in sortiranja podatkov;
• Delitev operacij;
• Preverjanje pravilnosti razvrstitve;
• Avtomatsko popravljanje razvrstitve;
• Razvrščanje na vire z omejeno in neomejeno kapaciteto;
• Razvrščanje z upoštevanjem razpoložljivosti sekundarnih

virov (t.j. omejitev);
• Upoštevanje odvisnosti časov nastavitev od predhodnih

operacij;
• Prikaz planiranega procesa izdelave povezanih operacij;
• Odzivanje interaktivne planske table na odstopanja od

plana in prikaz novega stanja.

Funkcionalnost Preactorja - primer 

Opisan je primer podrobne razvrstitve operacij proizvodnih nalo-
gov PN1 do PN9. Vsi nalogi se izvajajo s po eno operacijo.
Operacije PN1 do PN8 izdelujejo polizdelke, ki se v operaciji PN9
sestavljajo v končne izdelke. Slika 3 prikazuje:
• Prekrivanje operacije PN9 z operacijami PN6, PN4, PN3, PN2

in PN1;
• Operacija PN5 se bo izvedla pred PN6 na istem stroju;
• Operacija PN7 se bo izvedla z istim orodjem (sekundarno ome-

jitvijo), a na različnem stroju kot operacija PN4;
• Operacija PN8 se bo izvedla z istim orodjem (sekundarno ome-

jitvijo), a na različnem stroju kot operacija PN2;
• Polja s poševnim vzorcem prikazujejo čas planiranega mirova-
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nja strojev (t.j. urnik strojev);
• Siva polja prikazujejo podrobno razvrstitev operacij drugih

izdelkov.

SSlliikkaa  33::  PPooddrroobbnnaa  rraazzvvrrssttiitteevv  ooppeerraacciijj  nnaa  iinntteerraakkttiivvnnii  ppllaannsskkii
ttaabbllii

Zahtevni kupci, širok proizvodni program, številne zaporedne ope-
racije in še mnoga druga dejstva delajo podrobno razvrščajnje za
zahtevno nalogo. Možnih je veliko kombinacij in tudi kriterijev kva-
litete podrobnih razvrstitev. Nekateri kriteriji (npr. maksimalna
zasedenost virov in minimalne vmesne zaloge) se med sabo izlju-
čujejo. Nekatere izdelke se proizvaja na zalogo, druge za znane-

ga kupca. Ves čas se soočata dva planska pogleda: od sedanje-
ga stanja naprej in od neke točke v prihodnosti nazaj. Razlog za
podporo procesa planiranja s funkcionalnostmi, kot jih imajo
Razvrščevalniki Preactor, je potreba po ustreznem obvladovanju
dinamičnega proizvodnega okolja.

Zaključek

Praktične izkušnje kažejo, da zahteva informatizacija procesa pla-
niranja temeljito preverjanje obstoječega procesa in postopkov
planiranja ter udeleženih podatkov. Samo podpreti obstoječ pro-
ces planiranja z novim računalniškim orodjem se velikokrat ne
obnese. Značilna je tudi zahteva po izrazito procesnemu delova-
nju vseh v poslovanju in planiranju udeleženih.
Prenova procesa planiranja z uvedbo Preactorja podjetju omogo-
ča nižanje zalog, dvig produktivnosti, krajšanja pretočnih časov in
večanja tržnega deleža zaradi boljše konkurenčnosti. Iskanje opti-
malnega plana za celoten proizvodni proces povzroči centralizaci-
jo in preglednost planiranja. Načrtovanje modela podatkov za pre-
novljen proces planiranja je vzvod za standardizacijo ostalih poda-
tkov podjetja. Uporaba Preactorja omogoča podjetju še učinkovi-
tejšo uporabo ERP in MES sistemov. 
Podjetje INEA d.o.o. iz Ljubljane je pooblaščeni ponudnik orodij
proizvajalca Preactor International za Slovenijo in izvajalec projek-
tov izvedbe ISR. Celoten projekt lahko vključuje: svetovanje, izde-
lavo podrobnih specifikacij, prilagoditev programske opreme,
šolanje, uvajanje, pomoč pri pripravi podatkov in vodenje projek-
ta. Dodatne informacije in kontakti se nahajajo na http://www.
inea.si/. A
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1 Uvod

Ministrstvo za gospodarstvo RS je leta 2003
financiralo projekt razvoja tehnološke mreže
"Tehnologija vodenja procesov". Cilj projekta
je bila izdelava strategije razvoja na področju
tehnologije vodenja procesov za obdobje
2004 - 2008, s katero bo Slovenija dosegla
konkurenčno prednost. Predlagana strategi-
ja se bo realizirala s sodelovanjem med pod-
jetji in nosilci znanja, ki so se v ta namen
organizirali v t.i. tehnološko mrežo. Prvi ko-
rak v smeri zastavljenega cilja je bila analiza

stanja tehnologije vodenja v Sloveniji in pri-
merjava s stanjem v tujini, s čimer smo ugo-
tovili ključne tehnologije, ki bi doprinesle ne-
posredno prednost slovenskim podjetjem. V
ta namen smo sodelavci na omenjenem pro-
jektu izpeljali dve anketi: anketo med upo-
rabniki in anketo med izvajalci tehnologije
vodenja. V tem prispevku bodo predstavljeni
ključni rezultati ankete med uporabniki teh-
nologije vodenja, ki smo jo izpeljali na
Institutu Jožef Stefan na Odseku za sisteme
in vodenje, in iz teh rezultatov sledeče smi-
selne smeri razvoja tehnologije vodenja.

VV ookkvviirruu  pprroojjeekkttaa  rraazzvvoojjaa  tteehhnnoolloošškkee  mmrreežžee  ""TTeehhnnoollooggiijjaa  vvooddeennjjaa  pprroocceessoovv""  jjee  bbiillaa  vv
lleettuu  22000033    iizzppeelljjaannaa  aannkkeettaa  mmeedd  uuppoorraabbnniikkii  tteehhnnoollooggiijjee  vvooddeennjjaa..  AAnnkkeettnnii  vvpprraaššaallnniikk
jjee  zzaajjeemmaall  ssttrrookkoovvnnoo  ppooddrrooččjjee  tteehhnnoollooggiijjee  vvooddeennjjaa,,  kkii  vvkklljjuuččuujjee  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  vv

kkoossoovvnnii  iinn  pprroocceessnnii  pprrooiizzvvooddnnjjii,,  rroobboottiizzaacciijjoo  iinn  ttuuddii  rraaččuunnaallnniišškkoo  oozziirroommaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  ppoodd--
ppoorroo  nnaa  vviiššjjiihh  nniivvoojjiihh  vvooddeennjjaa  pprrooiizzvvooddnnjjee,,  kkii  ssee  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  ppoovveezzuujjee  ttuuddii  zz  vvooddeennjjeemm
cceelloottnneeggaa  ppooddjjeettjjaa..  VVpprraaššaallnniikk,,  kkii  jjee  bbiill  ppoossllaall  773366  pprrooiizzvvooddnniimm  ppooddjjeettjjeemm,,  jjee  iizzppoollnniilloo  223322
nnaasslloovvlljjeenncceevv..  ZZ  aannaalliizzoo  pprriissppeelliihh  ooddggoovvoorroovv  jjee  bbiilloo  oocceennjjeennoo  ssttaannjjee  aavvttoommaattiizzaacciijjee  iinn
iinnffoorrmmaattiizzaacciijjee  vv  sslloovveennsskkiihh  pprrooiizzvvooddnniihh  ppooddjjeettjjiihh  tteerr  pprreeddvviiddeennee  ppoottrreebbee  iinn  vvllaaggaannjjaa  vv  ttoo
tteehhnnoollooggiijjoo..  VV  pprriissppeevvkkuu  ssoo  pprreeddssttaavvlljjeennii  nnaajjppoommeemmbbnneejjššii  rreezzuullttaattii  iinn  uuggoottoovviittvvee..

Analiza stanja na področju 
avtomatizacije in informatizacije
v slovenskih proizvodnih podjetjih

Mina Žele, Janko Černetič, Vladimir Jovan, Stanko Strmčnik
Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan
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Stanje avtomatizacije v proizvodnih podjetjih

Tukaj predstavljena anketa uporabnikov tehnologije vode-
nja se navezuje na prejšnjo anketo, ki jo je opravilo Društvo
avtomatikov Slovenije (DAS) v letu 2000, in pri kateri so
člani društva takrat tudi sodelovali v organizaciji in izvedbi.
Namen ankete je bil zbrati podatke o stanju avtomatizacije
in informatizacije v slovenskih podjetjih in predvidenih
potrebah po tej tehnologiji v prihodnosti. Anketni vprašalnik
smo poslali 736 proizvodnim podjetjem. Vprašalnik zajema
strokovno področje tehnologije vodenja, ki vključuje avto-
matizacijo v kosovni in procesni proizvodnji, robotizacijo in
tudi računalniško oziroma informacijsko podporo na višjih
nivojih vodenja proizvodnje, ki se informacijsko povezuje
tudi z vodenjem celotnega podjetja.

Anketni vprašalnik je obsegal 36 vprašanj in je sestavljen iz
petih glavnih sklopov, katerih strukturo prikazuje tabela 1.

2 Osnovni podatki o anketiranih 
podjetjih

Predstavljeni rezultati so bili dobljeni na osnovi 232 izpol-
njenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 31.5% vseh
poslanih vprašalnikov (slika 1). Odziv je veliko nad evrop-
skim povprečjem podobnih anket, kjer je delež odgovorov
med 10% in 15%. Če analiziramo sestavo vzorca podjetij, ki
so anketni vprašalnik izpolnila, lahko ugotovimo, da se vzo-
rec podjetij glede na velikost podjetja (slika 2) in glede na
vrsto panoge (slika 3) bistveno ne razlikuje od osnovnega
vzorca podjetij, ki jim je bil anketni vprašalnik poslan. Za pri-
merjavo navedimo, da je osnovni vzorec vseboval 9.8%
malih, 60.5% srednjih in 29.7% velikih podjetij. Deleži podje-
tij po njihovih področjih dejavnosti pa so v osnovnem vzor-
cu naslednji: 0.4%, 0.4%, 9.8%, 3.5%, 1.2%, 3.8%, 7.34%,
0.3%, 7%, 5.2%, 14,5%, 13.7%, 10.9%, 3.2%, 4.5%, 2.8%,
5.6%, 0.7% (vrste dejavnosti so navedene na sliki 3). 

SSlliikkaa  11  --  ŠŠtteevviilloo  ppoossllaanniihh  iinn  ooddggoovvoorrjjeenniihh  aannkkeettnniihh  
vvpprraaššaallnniikkoovv

SSlliikkaa  22  --  VVeelliikkoosstt  ppooddjjeettjjaa  gglleeddee  nnaa  šštteevviilloo  zzaappoosslleenniihh

A. PODATKI O PODJETJU IN IZPOLNJEVALCU
ANKETE

B. OBSTOJEČE STANJE AVTOMATIZACIJE IN IN-
FORMATIZACIJE V VAŠEM PODJETJU TER
OCENA DOSEDANJI H VLAGANJ IN UČINKOV
1. Stopnja avtomatizacije in informatizacije v pod-

jetju
a) Stopnja avtomatizacije (izvedba vodenja)
naprav in procesov na fizičnem nivoju proizvod-
nje
b) Stopnja informatizacije proizvodnje
c) Stopnja informatizacije (računalniške pod-
pore) poslovno-upravljalskih procesov

2. Stopnja povezanosti (integracije) sistemov
avtomatizacije in informatizacije v podjetju
a) Stopnja povezanosti znotraj posameznih nivo-
jev
b) Stopnja povezanosti med posameznimi nivoji

3. Obstoječe tehnološke rešitve in orodja
4. Stopnja zahtevnosti uporabljenih postopkov

oziroma metod in orodij vodenja ter upravljanja
5. Strategija in obseg dosedanjih vlaganj
6. Dosedanji učinki avtomatizacije in informatizacije

na uspešnost podjetja
7. Uporaba domačega znanja
8. Izvajanje projektov na področju tehnologije

vodenja
9. Upoštevanje potreb zaposlenih

C. POTREBE IN NAČRTI ZA BODOČA VLAGANJA
V AVTOMATIZACIJO IN INFORMATIZACIJO
VAŠEGA PODJETJA
10. Potrebna vlaganja v avtomatizacijo in informati-

zacijo v vašem podjetju
a) Potrebna vlaganja v avtomatizacijo naprav in
procesov na fizičnem nivoju proizvodnje
b) Potrebna vlaganja v informatizacijo proizvod-
nje
c) Potrebna vlaganja v informatizacijo poslovno-
upravljalskih procesov 

D. POMEN IN PRIČAKOVANI UČINKI BODOČIH
VLAGANJ V AVTOMATIZACIJO IN INFORMA-
TIZACIJO VAŠEGA PODJETJA
11. Pričakovani učinki avtomatizacije in informati-

zacije na uspešnost podjetja v prihodnosti

E. ZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN PRE-
NOS ZNANJA NA PODROČJU AVTOMATI-
ZACIJE IN INFORMATIZACIJE V VAŠEM POD-
JETJU
12. Izobrazba vaših zaposlenih
13. Potrebe po strokovnih kadrih in znanjih
14. Dopolnilno izobraževanje/usposabljanje
15. Prenos znanja
16. Dodatni komentar

TTaabbeellaa  11  --  SSttrruukkttuurraa  aannkkeettnneeggaa  vvpprraaššaallnniikkaa
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1 pridobivanje energetskih surovin 

2 pridobivanje rud in kamenin 

3 pridobivanje hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov 

4 pridobivanje tekstila, usnjenih oblačil, tekstilnih izdelkov in krz-

nenih izdelkov 

5 proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov (razen oblačil) 

6 obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,

slama in protja (razen pohištva) 

7 proizvodnja vlaken, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in

kartona; založništvo in tiskarstvo 

8 proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 

9 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken 

10 proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

11 proizvodnja drugih nekovinskih materialnih izdelkov 

12 proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 

13 proizvodnja strojev in naprav 

14 proizvodnja električne in optične opreme 

15 proizvodnja vozil in plovil 

16 proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti; recikla-

ža 

17 oskrba z elektriko, plinom in vodo 

18 gradbeništvo 

19 drugo

SSlliikkaa  33  --  PPooddrrooččjjaa  ddeejjaavvnnoossttii  ppooddjjeettiijj,,  kkii  ssoo  iizzppoollnniillaa  aannkkeettnnii
vvpprraaššaallnniikk

3 Stanje avtomatizacije in informati-
zacije v slovenskih podjetjih ter ocena
dosedanjih vlaganj in učinkov

V anketnem vprašalniku smo spraševali po stopnji avtoma-
tizacije in informatizacije funkcij na fizičnem, proizvodnem
in poslovno-upravljalskem nivoju podjetja. Pri tem so anke-
tiranci lahko ocenili obseg avtomatizacije oziroma obseg
informatizacije posamezne funkcije v stopnjah: "nič
(ročno)", "majhen", "velik" ali "popolnoma avtomatsko". 

Funkcije vodenja naprav, strojev in tehnoloških procesov na
fizičnem nivoju smo za potrebe te ankete razdelili na tri sku-
pine. Prva skupina se je nanašala na pretežno kosovno pro-
izvodnjo, druga skupina na pretežno procesno proizvodnjo,
tretja skupina pa na obe. Pri kosovni proizvodnji so podjet-
ja večinoma ocenila, da so posamezne funkcije "nič" ali
"malo" avtomatizirane. Nekoliko izstopa funkcija obdelova-
nje materiala, kjer je obseg avtomatizacije v večini anketira-
nih podjetjih "majhen" ali "velik". V procesni proizvodnji je v
povprečju obseg avtomatizacije nekoliko boljši, saj so pod-

jetja za večino funkcij ocenila, da je obseg avtomatizacije
"majhen" ali "velik". Izjema sta funkciji zbiranje, obdelava in
shranjevanje podatkov ter nadzor nad delovanjem posa-
mezne naprave, za katere je večina podjetij ocenila obseg
avtomatizacije kot "velik". Tudi funkcije, ki so skupne kosov-
ni in procesni proizvodnji, so v povprečju srednje avtomati-
zirane. Večina podjetij je stopnjo avtomatizacije teh funkcij
ocenila kot "majhno" ali "veliko".

Na proizvodnem nivoju je stanje avtomatizacije oziroma
informatizacije nekoliko boljše, saj so podjetja v povprečju
odgovorila, da so funkcije dokaj dobro računalniško podpr-
te. Na proizvodnem nivoju izstopajo funkcije: spremljanje
proizvodnega procesa, sledenje izdelkov, zbiranje in arhivi-
ranje podatkov, upravljanje s proizvodno dokumentacijo,
obvladovanje kakovosti, analiza proizvodnih podatkov in
ukrepanje, ki jih je več kot 45% podjetij ocenilo kot zelo
dobro informatizirane. Slabo informatizirane pa so funkcije:
upravljanje vzdrževanja, podrobno razporejanje operacij in
inženiring procesov in izdelkov. Poslovno-upravljalski proce-
si so le delno informatizirani. Izjema so funkcije: upravljanje
proizvodnje, logistika in finančno poslovanje, ki jih ima več
kot 50% podjetij zelo dobro računalniško podprte.

Hkrati smo podjetja vprašali tudi po stopnji integracije siste-
mov informatizacije in avtomatizacije. Več kot 65% podjetij
ima sisteme avtomatizacije in informatizacije znotraj posa-

SSlliikkaa  44  --  DDeelleežž  aannkkeettiirraanniihh  ppooddjjeettiijj,,  kkii  ttrreennuuttnnoo  uuppoorraabblljjaajjoo
ppoossaammeezznnee  tteehhnnoolloošškkee  rreeššiittvvee  iinn  oorrooddiijjaa
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meznih nivojev podjetja le delno povezane. Še najbolj so povezani sistemi za
vodenje poslovanja, kjer je delež podjetij z nepovezanimi sistemi le 8.3%. Tudi
stopnja medsebojne integriranosti fizičnega, proizvodnega in poslovnega nivoja je
nizka, saj ima le 12% podjetij povezane vse tri nivoje vodenja. 

Poglejmo si še obstoječe tehnološke rešitve avtomatizacije in informatizacije v slo-
venskih proizvodnih podjetjih. Slika 4 prikazuje deleže podjetij, ki trenutno uporab-
ljajo posamezne gradnike, orodja, sisteme oziroma tehnologije.

V nadaljevenju smo analizirali stopnjo zahtevnosti uporabljenih postopkov oziro-
ma metod in orodij vodenja ter upravljanja. V anketnem vprašalniku smo podali
nabor modernejših postopkov in metod. Podjetja so za vsakega posebej morala
izbrati eno izmed štirih možnosti: "že uporabljamo", "nas zanima", "ne poznamo
dovolj" ali "nas ne zanima". Analiza izpolnjenih anketnih vprašalnikov je pokazala,
da največ podjetij (več kot 45%) uporablja klasične regulacijske algoritme in stati-
stično kontrolo kakovosti. Najbolj jih zanimajo predvsem naslednje metode in
orodja vodenja ter upravljanja:
• optimizacijske metode za sprotno optimiranje procesov (50.6% podjetij), 
• optimizacijske metode za sprotno optimiranje proizvodnje (52.4% podjetij), 
• optimizacijske metode za sprotno optimiranje poslovanja (55% podjetij) in 
• orodja za podporo odločanju (47.2% podjetij). 

Podjetja najmanj poz-
najo:
• rudarjenje podatkov

(27.5%), 
• ekspertne sisteme

(29.6%) ter 
• nevronske mreže in

genetske algoritme
(28.7%). 

Najmanj pa jih zanima: 
• rudarjenje podatkov

(42%), 
• zahtevnejše razvr-

ščanje (50.9%), 
• ekspertni sistemi

(44%), 
• nevronske mreže in

genetski algoritmi
(54.3%) ter 

• sodobni algoritmi za
razpoznavanje slike,
vzorcev in obdelavo
signalov (47.2%).

Zanimiva je ugotovitev,
da skoraj 90% anketi-
ranih podjetij namera-
va zamenjati ali dopol-
niti sedanjo opremo
oziroma tehnologijo.
Dosedanja povprečna letna vlaganja v projekte avtomatizacije in informatizacije
na posameznih nivojih podjetja prikazuje slika 5. Iz diagramov je razvidno, da naj-
več podjetij povprečno letno vlaga manj kot 50.000 EUR v projekte avtomatizaci-
je in informatizacije na posameznih nivojih podjetja.

Podjetja so tudi ocenjevala, koliko je avtomatizacija in informatizacija v preteklih
petih letih vplivala na uspešnost podjetja skozi posamezne kazalnike uspešnosti.

SSlliikkaa  55  --  OOcceennaa  ppoovvpprreeččnneeggaa  lleettnneeggaa  oobbsseeggaa  ddoosseeddaannjjiihh
vvllaaggaannjj  vv  pprroojjeekkttee  aavvttoommaattiizzaacciijjee  iinn  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjee  ppoo

ppoossaammeezznniihh  nniivvoojjiihh  vvooddeennjjaa
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V povprečju so ocenili, da sta avtomatizacija in informatiza-
cija v preteklih petih letih najbolj vplivala na povečanje
obsega proizvodnje, povečanje prilagodljivosti proizvodnje
in izboljšanje kakovosti izdelkov. 

Vpliv na ostale kazalnike uspešnosti pa je v povprečju manj-
ši. Pri večini podjetij je avtomatizacija in informatizacija v
preteklih petih letih povečala prihodke za 0-2 % ali 2-5%,
zmanjšala stroške za 2-5% in povečala dodano vrednost za
0-2% ali 2-5%. Večina podjetij je ocenila, da so se kvalitativ-
ni kazalniki uspešnosti (povečanje mednarodne konkurenč-
nosti, zmanjšanje stroškov in povečanje dodane vrednosti)
precej izboljšali zaradi avtomatizacije in informatizacije pod-
jetja. 

4 Potrebe in načrti glede avtomatiza-
cije in informatizacije 

V tem poglavju bomo predstavili predvidene potrebe in
načrte anketiranih podjetij po tehnologiji vodenja ter predvi-
dena vlaganja v to tehnologijo.

Po podatkih iz opravljene ankete nameravajo podjetja do
leta 2006 v povprečju več vlagati v avtomatizacijo fizičnega
nivoja kot pa v informatizacijo vodenja proizvodnje ali infor-
matizacijo vodenja poslovnih procesov. Slika 6 prikazuje
pričakovana vlaganja v posamezne nivoje vodenja podjetja
v naslednjih treh letih.

Diagrami na slikah 7, 8 in 9 prikazujejo vlaganja v avtomati-
zacijo in informatizacijo po posameznih funkcijah vodenja

na fizičnem, proizvodnem in poslovnem nivoju v naslednjih
treh letih. Podjetja nameravajo v povprečju največ vlagati v
avtomatizacijo in informatizacijo sledečih funkcij vodenja:

• fizični nivo proizvodnje: zbiranje, obdelava in shranjeva-
nje podatkov, nadzor nad delovanjem posamezne napra-
ve, nadzor tehnološkega procesa, celovito in usklajeno
vodenje sklopa posameznih naprav, strojev ali tehnologi-
je; 

• proizvodni nivo: spremljanje proizvodnega procesa,
obvladovanje kakovosti, analiza proizvodnih podatkov in
ukrepanje; 

• poslovni nivo: logistika, upravljanje proizvodnje, podpora
poslovnemu odločanju. 

SSlliikkaa  77  --  PPoottrreebbnnaa  vvllaaggaannjjaa  vv  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  nnaapprraavv  iinn  pprrooccee--
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pprrooiizzvvooddnnjjee  vv  nnaasslleeddnnjjiihh  ttrreehh  lleettiihh

Podjetja v povprečju ocenjujejo, da bodo vlaganja v avto-
matizacijo in informatizacijo v naslednjih treh letih najbolj
vplivala na povečanje obsega proizvodnje, povečanje tržne-
ga deleža, povečanje prilagodljivosti proizvodnje in izboljša-
nje kakovosti izdelkov. Pri ocenjevanju povečanja prihod-

SSlliikkaa  66::  OObbsseegg  pprriiččaakkoovvaanniihh  vvllaaggaannjj  vv  pprroojjeekkttee  aavvttoommaattiizzaaccii--
jjee  iinn  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjee  vv  nnaasslleeddnnjjiihh  ttrreehh  lleettiihh  ppoo  ppoossaammeezznniihh

nniivvoojjiihh  vvooddeennjjaa  ppooddjjeettjjaa



AVTOMATIKA 3348/2004

Stanje avtomatizacije v proizvodnih podjetjih

kov, zmanjšanja stroškov in povečanja dodane vrednosti, ki
ga bodo prinesla vlaganja v ustrezno avtomatizacijo in infor-
matizacijo v naslednjih treh letih, podjetja večinoma navaja-
jo izboljšanje za 2-5%, približno 30% podjetij pa ocenjuje
izboljšanje celo za 5-10%. Večina podjetij tudi ocenjuje, da
se bodo kvalitativni kazalniki uspešnosti z ustreznim vlaga-
njem v avtomatizacijo in informatizacijo v naslednjih treh
letih precej izboljšali.

5 Izobraževanje in prenos znanja na
področju avtomatizacije in informati-
zacije

Anketirana podjetja želijo v naslednjih treh do petih letih
dvigniti izobrazbeni nivo svojih zaposlenih. Zaposliti name-
ravajo največ strokovnjakov s področja strojništva, računal-
ništva in informatike, elektronike in avtomatike. Trenutno se
v povprečju 38% strokovnjakov na področju avtomatike in
informatike dopolnilno izobražuje pri proizvajalcu opreme in
24% na tečajih oziroma seminarjih na univerzah in visokih

šolah. Največ strokovnjakov se letno izobražuje 1 (40%) ali
2 tedna (45%).

Več kot 50% slovenskih proizvodnih podjetij ne izvaja svojih
projektov avtomatizacije in informatizacije skupaj z razisko-
valnimi organizacijami. Vse pa kaže, da se bo situacija spre-
menila, saj je 40% podjetij izrazilo željo po sodelovanju z
univerzami in 44% potrebo po sodelovanju z instituti (slika
10).

6 Zaključek

Analiza izpolnjenih anketnih vprašalnikov nudi dokaj dober
vpogled v stanje avtomatizacije in informatizacije v sloven-
skih proizvodnih podjetjih, kakor tudi v predvidene smeri
razvoja tehnologije vodenja v Sloveniji. Iz odgovorov na
anketni vprašalnik smo ugotovili, da ima večina slovenskih
podjetij izdelano strategijo vlaganj v avtomatizacijo in infor-
matizacijo. Zavedajo se vpliva avtomatizacije oziroma infor-
matizacije na kazalnike uspešnosti in so ga tudi dokaj pozi-
tivno ocenili. Skoraj 90% anketiranih podjetij namerava
zamenjati ali dopolniti sedanjo opremo oziroma tehnologijo.
Do leta 2006 nameravajo podjetja v povprečju več vlagati v
avtomatizacijo naprav in procesov na fizičnem nivoju proiz-
vodnje kot pa v informatizacijo vodenja proizvodnje ali infor-
matizacijo vodenja poslovnih procesov. Iz odgovorov na
anketni vprašalnik smo tudi ugotovili, katere metode in
orodja vodenja ter upravljanja zanima največ podjetij. To so:
optimizacijske metode za sprotno optimiranje procesov,
optimizacijske metode za sprotno optimiranje proizvodnje,
optimizacijske metode za sprotno optimiranje poslovanja in
orodja za podporo odločanju. 

Kot kritična se je izkazala povezanost sistemov avtomatiza-
cije in informatizacije, tako na posameznih nivojih kot tudi
med nivoji vodenja podjetja. 65-70% podjetij ima sisteme
avtomatizacije in informatizacije le delno povezane, iz česar
lahko sklepamo, da bodo podjetja v prihodnosti morala več
vlagati v integracijo svojih sistemov avtomatizacije in infor-
matizacije.

Podjetja so v povezavi z večjim uvajanjem tehnologije vode-
nja pokazala tudi potrebo po zvišanju izobrazbenega nivoja

zaposlenih. Analiza anketnih odgovorov
na vprašanja o potrebah po strokovnih
kadrih je pokazala, da podjetja namerava-
jo v naslednjih treh do petih letih zaposliti
70% ljudi z najmanj visoko strokovno izob-
razbo. 

V celoti gledano je v tem članku predstav-
ljena anketa pokazala, da je trenutno sta-
nje tehnologije vodenja v slovenskih proiz-
vodnih podjetjih dokaj dobro izhodišče za
to, da ta tehnologija skozi nadaljna vlaga-
nja v naslednjih nekaj letih ključno prispe-
va k povečanju konkurenčnosti Slovenije v
evropskem in širšem mednarodnem pros-
toru. 

SSlliikkaa  99  --  PPoottrreebbnnaa  vvllaaggaannjjaa  vv  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjoo  ffuunnkkcciijj  vvooddeennjjaa
ppoosslloovvnniihh  pprroocceessoovv  vv  nnaasslleeddnnjjiihh  ttrreehh  lleettiihh
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O telemetrijskih modemih je bilo v preteklih številkah že nekaj napisanega.
V tokratnem prispevku si bomo ogledali model Elpro 505U-K, ki ga od dru-
gih modemov istega proizvajalca loči kompaktnost, višja stopnja IP zašči-

te (IP-66), ugodna cena, predvsem pa izredno nizka poraba v mirovanju. Kot bomo
videli v nadaljevanju, nam omenjene lastnosti lahko precej olajšajo načrtovanje
brezžičnega sistema. Še preden se lotimo podrobnosti, pa na kratko preglejmo
modeme, ki smo jih v preteklih številkah že spoznali. 

Radijski modem Elpro 805U predstavlja enostavno povezavo serijskih naprav (RS232 ali
RS485) do razdalje 5 km. Deluje na frekvenci 869 MHz, ki so jo določili za uporabo
nespecifičnih SRD naprav (Short Range Devices). Za uporabo modema na tej frekvenci
(869 MHz, 500 mW) ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, kar
močno poenostavi uporabo. Upoštevati pa je potrebno odločbo o največ 10 odstotni
časovni prisotnosti na frekvenci. Najpogosteje uporabljamo tovrstne modeme tam, kjer
bi žična ali optična povezava zaradi omejitev predstavljala zahtevno in drago rešitev. 
Elpro 105U je nadgradnja zgoraj opisanega modema, saj omogoča neposredno priklju-
čitev analognih in digitalnih signalov. Takšna naprava nam omogoča direktno preslikavo

Enostavna brezžična povezava signalov
na objektih brez električne energije
Bogdan Rojc, Genera d.o.o., www.elprotech.com, www.genera.si

Pri prenosu analognih
in digitalnih signalov
imamo poleg stan-
dardne kabelske
povezave na voljo tudi
brezžične komunikaci-
je. Slednje se pogosto
izkažejo za najboljšo
rešitev, srečujemo jih
na primer pri
vodovodih, vse
pogosteje pa tudi v
industriji.
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vrednosti med postajami preko brezžične povezave. Vsaka
enota lahko bere in reproducira vrednosti tako, da je možna
telemetrija v obe smeri. Telemetrijskih modemov je več vrst,
razlikujejo se po številu vhodov in izhodov. Poleg analognih
in digitalnih vrednosti je možna tudi preslikava pulznih štev-
nih vrednosti. Sistem omogoča povezavo več postaj. Mo-
dela 805U in 105U lahko delujeta tudi v vlogi repetitorja, s
čimer lahko povečamo domet. 
Še korak naprej predstavljajo modemi serije 105U-G, ki
imajo namesto vhodno-izhodnega dela priključek za Mod-
bus, Ethernet ali Profibus. To pomeni, da namesto množice
povezav signalov med modemom in krmilnikom uporabimo
povezavo preko enega od naštetih protokolov.   
Med zgoraj naštetimi modemi pa pogrešamo modem, ki bi
imel le nekaj vhodov in bi bil namenjen zgolj pošiljanju po-
datkov. Če želimo pošiljati z oddaljenega objekta le nekaj
signalov, bi bila uporaba modema 105U neracionalna, saj
bi bila večina vhodov in izhodov neizkoriščena. Zato so pri
podjetju Elpro razvili kompaktno izvedbo telemetrijskega
modema pod oznako 505U-K. Kot smo že omenili, je ena
glavnih odlik modema izredno nizka poraba v mirovanju, ki
je manj kot 140 µA. Če ne pošiljamo podatkov prepogosto,
pomeni, da je tudi povprečna poraba izredno majhna.
Prednost majhne porabe se izkaže predvsem na objektih
brez elektrike, kjer so modemi pogosto priključeni na solar-
ne sisteme. V tem primeru je odločitev za telemetrijski
modem 505U-K prava, saj ga lahko priključimo kar na bate-
rijo. S tem se izognemo solarnemu sistemu in tako precej
zmanjšamo začetno investicijo. Ob tako majhni porabi je
potrebno baterije menjati relativno redko, kvalitetne baterije
z veliko kapacitivnostjo lahko le vsakih nekaj let. Poleg
bistveno manjše začetne investicije so tudi stroški vzdrževa-
nja majhni. Resda je potrebno menjati baterijo, vendar ne
pozabimo, da imajo akumulatorske baterije solarnih siste-
mov tudi omejeno življenjsko dobo, solarne celice pa so
pogosto tarče vandalov in tatov. 

Slika 1

Slika 1 - Primeri uporabe modema 105U Slika 2 - Primeri uporabe modema 505U-K
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Poglejmo še nekaj drugih
lastnosti telemetrijskega
modema Elpro 505U-K.
Modul ima dva digitalna/
pulzna vhoda in enega
analognega. Digitalnih ali
analognih izhodov, za raz-
liko od zgoraj opisanih
modelov, nima. To pome-
ni, da deluje samo kot od-
dajnik. Vgrajujemo ga v si-
steme, ki imajo na spre-
jemni strani modeme seri-
je 105U (dig. in an. vhodi/
izhodi) ali 105U-G (priklop
na Ethernet, Profibus, Mo-
dbus). Nekaj tipičnih po-
vezav vidimo na sliki 2.
Modem oddaja vrednosti
ob spremembi in v določe-
nem časovnem intervalu.
Z intervalnim pošiljanjem
si zagotovimo, da ob izpa-
du oddajnega modula na sprejemni strani zaznamo napako najkasneje po enem
časovnem intervalu. Modem je večino časa v mirovanju (poraba pod 140 µA). Ob
določenih časovnih intervalih se modem prebudi, prebere vrednosti in ob spre-
membi pošlje novo stanje. Če nimamo omejenega vira napajanja, lahko modem
nastavimo tako, da stalno meri vhodne signale. Pogoj, za koliko odstotkov se
mora analogni signal spremeniti, da ga modem pošlje, je tudi mogoče nastaviti.
Poleg dveh fizičnih vhodov, ima naprava še dva programska alarmna digitalna
vhoda. Prvi se aktivira ob skoraj prazni bateriji, drugi pa pri prekoračitvi predhod-
no nastavljene vrednosti analognega signala. 

Preko modema 505U-K je mogoče pošiljati tudi pulzni signal, ki ga priključimo na
digitalni vhod. Modem ne pošilja posameznih impulzov, ampak obdeluje in poši-
lja podatke o hitrosti in vsoti impulzov. Oddajni modem šteje impulze in jih pošilja
ob prekoračitvi delne vsote ali v določenem intervalu. Na drugi strani sprejemni
modem reproducira impulze. Število generiranih impulzov med dvema sprejemo-
ma je enako razliki med zadnjo in predzadnjo prejeto vsoto impulzov. S takim nači-
nom prenosa zagotovimo minimalno oddajanje in preprečimo, da bi se posamez-
ni pulzi med prenosom izgubili. 

Modem 505U-K je vgrajen v ohišje s stopnjo zaščite IP66, kar poenostavi names-
titev. Enako ohišje nam lahko služi za napajalno enoto v kateri imamo zloženih 6
baterij tipa AA.

Tipičen primer uporabe predstavljenega modema je povezava oddaljenega vod-
nega zajetja, ki nima električne energije. Na modem priključimo nivojski signal in
še kakšno alarmno vrednost. Ker telemetrijski modem za relativno nizko ceno
združuje v enem ohišju tri naprave (modem, procesno enoto in radijsko postajo)
in ker ne potrebujemo napajalnega sistema, predstavlja optimalno rešitev za
daljinski nadzor vodnih zajetij.  

Vodno zajetje je le ena izmed neštetih možnosti uporabe modema 105U-K, ome-
nimo le še eno: premični objekti kot so dvigala, vozički in podobno.

Opisani modemi delujejo na 'prosti' frekvenci, poleg teh pa pri podjetju Elpro izde-
lujejo tudi modeme, ki delujejo na zakupljenih frekvencah.

Podrobnejše informacije o modemih Elpro dobite pri podjetju Genera d.o.o..

Slika 3 - Modem 505U-K z dodatnim ohišjem za
baterijo

A
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TS Adapter II je novi vmesnik za oddaljen pristop z že vgrajenim modemom. Simatic
TeleService ponuja rešitev za zmanjšanje stroškov pri avtomatiziranih sistemih, ki so prilagoje-
ni za daljinsko vzdrževanje, in daljinsko povezane sisteme. Uporaba TeleServis-a zmanjša stro-
ške vzdrževanja tudi do 60%. Na voljo sta dve različici adapterja: z analognim ali z ISDN mode-
mom. Adapter ima kar nekaj novih lastnosti v primerjavi s prejšnjo različico 5.2. Vsebuje inte-
grirani modem in v sistemu predstavlja samo eno komponento. 

Predhodna rešitev se sestoji iz kombinacije TS Adapterja 5.2 in zunanjega modema. Novi adap-
ter lahko vgradimo na standardno DIN ali S7 montažno  letev. Poleg RS232 vmesnika ima TS
Adapter II za parametrizacijo tudi USB vmesnik. Tega lahko uporabimo tudi za programiranje
samega adapterja. Možna je nadgradnja "firmware", kar pri prejšnjemu adapterju ni bilo možno.
Napetostno napajanje adapterja poteka preko MPI mreže ali preko zunanjega izvora. Adapter
lahko povežemo na Profibus DP mrežo (do 12 Mbaud), MPI mrežo ali PPI mrežo. 

Adapter vsebuje funkcijske bloke FB-je. Z uporabo teh funkcijskih blokov lahko enostavno
dostopamo do daljinske kontrole oz. nadzorujemo in vzdržujemo sistem. Na strani programir-

TTeleSService
Danijel Krašovec, Siemens A&D AS
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Jeseni 2004 izdaja SIEMENS A&D novo generacijo orodja za oddaljeni nadzor kr-
milnikov S7 - TeleService. Na tržišče prihaja TS adapter II z vgrajenim modemom.
Na voljo sta dve različici, adapter z analognim ali ISDN modemom. Vmesnik ima

kar nekaj novih značilnosti v primerjavi s prejšnjim TS adapterjem 5.2., saj lahko z njim
enostavno preko telefonske mreže dostopamo do krmilnika S7 z uporabo samo ene
komponente. Poleg novega vmesnika z vgrajenim modemom je na voljo tudi prenovljena
programska oprema: "TeleService Software 6.0".
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ne naprave uporabimo modem in
preko telefonske linije dostopamo do
TS Adapterja in nato do sistema oz.
krmilnika. Do krmilnega sistema dosto-
pamo z uporabo programskih orodij,
kot so Step 7, S7-SCL, ProTool,.... 

Na tak način se lahko povezujemo do
vseh komponent (S7, C7, OP pane-
li,…), ki so v mreži (PB, MPI, PPI,…). Pri
daljinskem nadzoru lahko med seboj
povezujemo več avtomatiziranih siste-
mov - AS.  Povezujemo lahko lokalni
AS na oddaljeni AS, tako da na eni
strani uporabimo Local TS Adapter in
na drugi strani Remote TS Adapter. Na
vsaki strani vmesnik povežemo na
krmilnik in tvorimo daljinsko povezavo
med krmilniki preko telefonske linije.
Na lokalnem krmilniku uporabimo
funkcijski blok FB 47 in s tem razširimo
povezljivost sistemov in hkrati dostop
do podatkov iz drugih sistemov. 

Druga povezava je lahko AS na
PC/PG. Na strani AS, kjer imamo
krmilnik in TS adapter, z uporabo funk-
cijskega bloka FB 46 dostopamo
preko telefonske linije in modema na
PC/PG.

Adapter lahko parametriziramo daljin-
sko preko modema. Dostop je zaščiten
z geslom. Administrator in uporabniki
imajo različne pravice. Administrator
spreminja vse podatke. Uporabniki
spreminjajo samo svoje podatke.

Adapter podpira programska oprema
"TeleService Software 6.0" in jo je mo-
goče namestiti neodvisno od STEP 7
pržogramskega orodja. Zahtevan je
operacijski sistem Win2000 ali WinXP.
Vsebuje funkcije daljinskega vzdrževa-
nja ter standardne funkcijske bloke FB-
je za daljinsko kontrolo.

Naročniška oznaka (MLFB) za TS ada-
pter z vgrajenim modemom:

• z analognim modemom : 
6ES7 972-0CB35-0XA0 

• z ISDN modemom :
6ES7 972-0CC35-0XA0 

• TeleService Software 6.0 : 
6ES7 842-0CC10-0YA5 A

Svet Siemens 
inovacij v industriji
Branko Badrljica, Avtomatika

33. septembra je Siemens pripravil v ljubljanskem kolo-
seju predstavitev novosti s področja industrijske
avtomatizacije pod imenom "Svet Siemens inovacij v

industriji".

Predstavitev je bila tokrat razdeljena v
dva sočasna dela, "Industrijske rešitve" in
"Simatic innovation tour", ki sta se odvi-
jala v dvoranah ena in dva.
Na "Industrijskih rešitvah", so v treh triče-
trturnih predavanjih obdelali strategije
industrijske proizvodnje, koncept "Totally
Integrated Power", procesno instrumenta-
cijo in avtomatiko, sisteme za optimizaci-
jo energetike, energetske sistem za indu-
strijo, IT v industriji, MES rešitve in rešit-
ve za čistilne naprave.
O predstavitvi "Svet Siemens inovacij v  industriji" lahko povem kaj več, ker sem bil
tudi sam prisoten.

V glavnem je bilo govora o krmilnikih,
tako obstoječih kot povsem novih mode-
lih, novih vdelanih procesorjih itd, pa
tudi o konceptih in uporabljenih rešitvah
in programju.
Tako je programje za krmiljenje in nadzor
krmilnikov pod imenom WinAC MP do-
bil novo verzijo V3.1. Nova verzija prina-
ša možnost dela na MP370 z 15 inčnim
zaslonom, z drugimi SIMATIC krmilniki
pa lahko komunicira preko Profibus ali

Ethernet mreže. Poleg tega je sedaj moč shraniti  pomembne proizvodne podatke.
Tudi S7 CPU-CPU komunikacijski mehanizem, uporabljen v S7-400 in S7-300 je
sedaj podprt v WinAC MP V3.1 . Tako lahko ustvarimo decentralizirane arhitekture
s tesno integracijo WinAC in S7 krmilniki.

Nove CPU enote prinašajo nove hitrosti in globine
pomnilnika. Onenjen je bil predvsem 317, ki blesti
predvsem v aritmetičnih operacijah in plavajoči vejici,
je pa tudi na drugih področjih hitrejši ali primerljiv
starim modelom, če zaradi drugega ne, pa zaradi višje
frekvence dela. Podobno je tudi s serijo S7-400. 

Tako kot vedno, pri Siemensu ni šlo brez "pike na i".
Tokrat je to vlogo odigral Sašo Hribar, ki nam je ob
dveh asistentih "pripeljal" še vrsto znanih osebnosti ali
še raje glasov. Tako sta nas pozdravila predsednika Bush in Blaire, pa tudi kar nekaj
domačih politikov, športnikov itd. Skratka, še ena uspela predstavitev (oziroma, toč-
neje rečeno - kar dve), ki je nekaj sto udeležencem dala dober razlog, da izkušnjo
ponovijo. A
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Modularni krmilniki

Modularni krmilniki XSystem imajo zaradi topologije, ki jo lahko prilagodimo aplikaciji, široko
področje uporabnosti. Njihova prednost je tudi majhna dimenzija (višina 100mm, širina 60mm),
razširitvene enote pa so široke samo 30mm. Njihova dimenzija omogoča, da lahko na majh-
nem prostoru v omari vgradimo sistem z velikim številom vhodno/izhodnih točk. 
Preko vgrajenih komunikacijskih vmesnikov CANOpen, RS232 in Ethernet (XC200) ali preko
komunikacijskih razširitev (Profibus DP Master, RS232, RS485, RS422) je možno na sistem
povezati tudi druge naprave ali pa več sistemov povezati med seboj. Izmenjava podatkov na
višji nivo - PC (nadzorni sistem) je možna preko OPC strežnika.

Modularni krmilniki XC100

XC100 so cenovno ugodni, zelo zmogljivi krmilniki, uporabni za krmiljenje in regulacijo majh-
nih in srednje velikih aplikacij. Procesorska enota, ki izvrši 1000 operacij v 0,5ms ima integri-

Krmilniki družine XSystem
Igor Jug, dipl. inž. el., Synatec d.o.o.

K rmilniki XSystem so modularni krmilniki in niso zamenjava za druži-
no kompaktnih krmilnikov PS4, ampak le to dopolnjujejo. Družina
PS4 ostaja še naprej normalno dobavljiva. V družino XSystem pa

spadajo tudi krmilniki z integriranim upravljalnim prikazovalnikom, ki so
zelo primerni za strojegradnjo.

Moeller je že v lan-
skem letu predstavil

prve izmed članov
nove generacije

krmilnikov, ki so jo
poimenovali Xsystem.

V letošnjem letu je
družina dobila še

nekaj novih članov.
Najbolj zanimivi so
krmilniki XC200, v
katere so vgrajene

najnovejše tehnologi-
je. Že v osnovi imajo

moduli vgrajen
Ethernet vmesnik,

nekatere različice pa
lahko delujejo tudi
kot web strežniki.



ranih 8 digitalnih
vhodov in 6 digi-
talnih izhodov. Ob-
stajajo tri različice,
ki se razlikujejo po
velikosti spomina,
za pisanje progra-
ma in shranjevan-
je podatkov: 64/
128/256 kB. 64kB
pomeni, da ima
uporabnik na voljo
64 kB za program
in 64 kB za poda-
tke. 4 kB spomina
je remanentnega.
Moduli s spomin-
om 128 kB in 256
kB imajo remane-
ntnega spomina 8
kB. Krmilniki XC100 imajo vgrajena CANOpen in serijski
vmesnik. Preko vodila CANOpen je na enostaven način
možno povezati več  krmilnikov med seboj ali pa na druge
naprave. Vse kar je potrebno narediti v programu krmilnika
je deklariranje globalnih spremenljivk. Serijski vmesnik služi
za programiranje krmilnika in za prenos podatkov (OPC).

Na procesorsko enoto je možno priključiti do 15 razširit-
venih modulov.

Modularni krmilniki XC200

Na prvi pogled so krmilniki XC200 zelo podobni krmilnikom
XC100; so pa bistveno bolj zmogljivi. Procesorska enota
ima prav tako integriranih 8 digitalnih vhodov in 6 digitalnih
izhodov. Na vhode lahko  priključimo dva hitra števca s
frekvenco do 50 kHz ali inkrementalni dajalnik z enako
frekvenco. V krmilnikih XC200 je vgrajen precej zmogljivejši
procesor, ki 1000 operacij izvrši v času 0,05 ms. Glede na
velikost spomina
imamo na voljo
module z 256 kB
in 512 kB progra-
mskega in podat-
kovnega spomina.
Remanentnega je
32 kB spomina.
Če imamo potre-
bo po shranjevan-
ju velike količine
podatkov (recep-
ture, procesni po-
datki,…), lahko le
te hranimo na
MMC (Multimedia
Memory Card)
spominsko karti-
co. Na voljo sta
kartici 16 MB ali
32 MB.

Krmilniki XC200 so tudi komunikacijsko bistveno zmogljive-
jši od XC100. Poleg CANOpen in serijskega vmesnika
imajo krmilniki XC200 integriran tudi 10/100MBit Ethernet
vmesnik. Preko njega lahko krmilnik programiramo ali pa z
veliko hitrostjo prenašamo podatke. Nekatere različice
krmilnikov XC200 imajo integriran tudi web strežnik. To
pomeni, da se lahko vsak trenutek iz kateregakoli konca
sveta preko Interneta povežemo na naš krmilnik in spreml-
jamo vizualizacijo s podatki iz procesa .

Tudi na procesorske enote XC200 lahko priključimo do 15
različnih razširitvenih modulov.

Razširitveni moduli XIOC

Uporabljajo se kot lokalne razširitve na vseh krmilnikih nove
modularne družine, prav tako pa tudi na modularnih krmil-
nikih z integriranim upravljalnim prikazovalnikom. Na krmil-
nikih XC100 in XC200 lahko dodamo do 15 modulov, na
krmilnikih s prikazovalnikom XC-…-XV pa tri module.

Nabor modulov, ki jih imamo na voljo je zelo velik:
• digitalni vhodi (8/16/32 vhodov - 24 V DC, 16 vhodov -

230 V AC, 110 V AC )
• digitalni izhodi (8/16/32 izhodov -  24 V DC, 12 izhodov -

relejski )
• digitalni vhodi/izhodi (4-16 vhodov 24 V DC, 0-12 izhodov

24 V DC)
• analogni vhodi (8 vhodov - 0-10V, +-10V, 4-20mA)
• analogni izhodi (2 izhoda  +- 10V)
• analogni izhodi (4 izhodi - 0-10V,  +- 10V)
• analogni vhodi/izhodi (2 x AI 0-10V + 2 x AO 4-20mA,

2(4) x AI 0-10V + 1(2) AO 0-10V ali 0-20mA)
• modul za PT100/1000 (4 vhodi)
• števčni moduli (1 x 100kHz, 2 x 100kHz, 2 x 400kHz +2 x

analogni izhod +-10V)
• komunikacijski moduli (RS232, RS485, RS422, Profibus

DP Master)

Razširitveni moduli XIOC imajo kompaktno ohišje majhnih
dimenzij (širina 30mm, višina in globina 100mm). To je
razlog, da v krmilni omari porabijo zelo malo prostora. Na
širini 450mm lahko priključimo do 480 senzorjev ali aktua-
torjev.

Naslednja prednost je izbira priključnih sponk na modulih.
Izbiramo lahko med vijačnimi in vzmetnimi sponkami. Ker
sponke niso vgrajene v modul je možno module tudi zelo
hitro zamenjati; brez posegov v ožičenje.

Krmilniki z integriranim upravljalnim
prikazovalnikom

Xvision - krmilniki z integriranim upravljalnim prikazoval-
nikom, združujejo funkcijo upravljalnega  prikazovalnika in
zmogljivega krmilnika v eni napravi. Komunikacija z okolico
je možna preko lokalnih vhodov/izhodov ali preko vgrajenih
CANOpen in serijskega vmesnika.

Programski paket Xsoft združuje vsa potrebna orodja za

AVTOMATIKA 4148/2004
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Slika 1 - Modularni krmilnik XC100

Slika 2 - Modularni krmilnik XC200
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programiranje krmilnika in prikazovalnika. Ker so vsi podatki skupni za krmilnik in
prikazovalnik je programiranje zelo preprosto, s tem pa so tudi stroški programi-
ranja manjši.
Xvision - krmilniki z integriranim upravljalnim prikazovalnikom, so dobavljivi kot
modularne ali kompaktne enote.

Modularni krmilniki z integriranim upravljalnim prika-
zovalnikom

Osnova je upravljalni prikazovalnik (XV-100), ki ima na zadnji strani štiri konektor-
je, na katere se pritrdijo procesorska enota (XC100) in do tri razširitvene enote
(XIOC). Modularna zgradba omogoča prilagoditev konfiguracije aplikaciji in s tem
manjše stroške za opremo.

Pri izbiri upravljalnega prikazovalnika sta na voljo dva tipa. Prvi ima numerično tip-
kovnico, 9 funkcijskih tipk, kuzorske in sistemske tipke ter prikazovalnik velikosti 4
x 20 znakov (122 x 32 dpi). Drugi ima ima numerično tipkovnico, 15 funkcijskih
tipk, kurzorske in sistemske tipke ter prikazovalnik velikosti 8 x 40 znakov (240 x
64 dpi). 

SSlliikkaa  33  --  MMoodduullaarrnnii  kkrrmmiillnniikk  zz  iinntteeggrriirraanniimm  uupprraavvlljjaallnniimm  pprriikkaazzoovvaallnniikkoomm  XXVV

Med procesorji XC100 so na izbiro trije različni tipi, ki se med seboj razlikujejo po
velikosti pomnilnika za program in podatke (64/125/256 kB). Vsi procesorji imajo
dodatnega 256 kB spomina za tekste ali grafiko.
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Kompaktni krmilniki z integriranim upravljalnim
prikazovalnikom

Kompaktni krmilnik z integriranim upravljalnim prikazovalnikom XVC-100, v ohišju
majhnih dimenzij združuje veliko različnih vmesnikov (CANopen, RS 232, digitalni
in analogni vhodi/izhodi, vhodi tehnoloških modulov).
Na sprednji strani ima prikazovalnik, ki lahko prikaže 8 x 20 ali 4 x 10 znakov in
folijsko tipkovnico z 28 tipkami (8 funkcijskih).
Na zadnji strani ima CANOpen in serijski vmesnik ter priključne sponke za priklju-
čitev senzorjev in aktuatorjev:
• 10 x digitalni vhod
• 2 x  vhod števca (do 50kHz)
• 2 x prekinitveni vhod (interrupt)
• 1 x vhod za inkrementalni dajalnik (do 50kHz)
• 8 x digitalni izhod (24V/0,5A)
• 8 x digitalni vhod/izhod
• 2 x analogni vhod 0-10V (10bit) 
• 2 x analogni izhod +-10V (12bit)

Programer ima na voljo 192kB programskega spomina, 56kB je podatkovnega
spomina. 8kB spomina je remanentnega. 

Xsoft Professional

Xsoft je programski paket, ki združuje več orodij (programiranje, konfiguriranje,
testiranje in vizualizacija) v enem. Programsko orodje omogoča programiranje
skladno z IEC 61131-3. Programer ima na voljo več načinov programiranja: instruk-
cijska lista (IL), tokovne sheme (LD), funkcijski bloki (FBD), strukturirani tekst (ST),
sekvenčni funkcijski diagram (SFC) in  diagram poteka(CFC).
Številna orodja programerju zelo olajšajo programiranje in skrajšajo čas potreben

za izvedbo projekta. Če naštejem samo nekaj glavnih pripomočkov:
• ˝Offline˝simulacija programa brez priključitve na krmilnik.
• Barvna predstavitev tokovnih vej, ki so pod napajanjem.
• ˝Forsiranje˝ spremenljivk - postavitev spremenljivke na želeno vrednost.

• Sledenje - beleženje vrednosti v
želenem času.

• Analiziranje programa po korakih
(˝Break points˝)

• Spreminjanje programa med delo-
vanjem (tudi dodajanje novih spre-
menljivk in funkcijskih blokov).

Poleg vseh funkcij in funkcijskih blo-
kov, ki so zajeti v osnovnem paketu, so
na voljo tudi dodatne knjižnice. 
XSOFT-APPLIB-REG je knjižnica s pod-
ročja regulacij. Vsebuje funkcijske blo-
ke: PID regulatorje, pulzno-širinska mo-
dulacija, matematične funkcije, …  

XSOFT-APPLIB-MOTION-CONTROL
knjižnica vsebuje več kot 30 funkcij-
skih blokov iz področja pozicioniranja. 
Xsoft temelji na CoDeSys. Softver upo-
rablja že več kot 80 proizvajalcev hard-
verske opreme.

Slika 5 - Xsoft Professiona

A
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Integra ARTIS in HYDRA®

Celovit informacijski sistem za
podporo vodenja proizvodnje

Hubert Golle, Robotina Inženiring d.o.o.

Robotina se je v zadnjih letih na trgu že dokazala s sistemi za zajemanje
podatkov neposredno v proizvodnji, avtomatskim označevanjem proizvo-
dov in uporabo zbranih podatkov v aplikacijah za sledenje dogajanja v pro-

izvodnji. Izvedli smo tudi dinamično dvosmerno izmenjavo podatkov s poslovnim
informacijskim sistemom. Rešitve s tega področja smo združili pod skupnim
imenom Integra ARTIS in so v celoti plod lastnega razvoja v tesnem sodelovanju
z našimi kupci.

V letošnjem letu smo se v Robotini odločili,
da lastni sistem Integra ARTIS v sodelo-
vanju s tujim partnerjem nadgradimo s celo-
vitim standardnim MES sistemom - informa-
cijskim sistemom za podporo vodenja proiz-
vodnje. Po temeljiti analizi mednarodnega
okolja smo se strateško povezali z nemškim
podjetjem MMPPDDVV  MMiikkrroollaabb  GGmmbbHH z 20-letni-
mi izkušnjami na MES področju in široko
bazo industrijskih kupcev. Njihov produkt
HYDRA® sodi med vodilne na trgu MES sis-
temov.

Zakaj HYDRA® ? 

HYDRA® je modularen
MES sistem, ki ga sestav-
ljajo naslednji gradniki:

• zajem in zapis po-
datkov iz vseh zna-
nih virov, 

• strukturirana baza
podatkov,

• vmesniki za pove-
zavo z drugimi in-
formacijskimi sis-
temi, 

• funkcije za obdela-
vo, prikaz in anali-
ziranje zbranih po-
datkov,

• rešitve za podporo
vodenja proizvodnje.

Za zajem podatkov v proizvodnji je na voljo
širok nabor industrijskih terminalov. Uporabi
se lahko tudi oprema drugih proizvajalcev in
standardni PC računalniki v taki stopnji za-
ščite, kot jo zahtevajo pogoji vgradnje v indu-
strijskem okolju.

Standardni moduli HYDRE® pokrivajo širo-
ko področje funkcij za podporo izvajanja in
vodenja proizvodnega procesa:

• izvajanje delovnih nalogov,
• spremljanje dela zaposlenih,
• obvladovanje strojev,

V letošnjem letu
smo se v Robotini
odločili, da lastni

sistem Integra
ARTIS v sodelovan-
ju s tujim partner-
jem nadgradimo s

celovitim standard-
nim MES sistemom

- informacijskim
sistemom za pod-

poro vodenja
proizvodnje. Po
temeljiti analizi
mednarodnega

okolja smo se
strateško povezali
z nemškim podjet-

jem MPDV
Mikrolab GmbH z

20 letnimi izkušnja-
mi na MES

področju in široko
bazo industrijskih

kupcev. Njihov pro-
dukt HYDRA® sodi

med vodilne na
trgu MES siste-

mov.

Slika 1 - Podprti so vsi načini zajema in izmenjave podatkov 



AVTOMATIKA 4548/2004

Primerjalna analiza planiranih in dejanskih proizvedenih
količin in za to potrebnih časov

Analiza skupne produktivnosti dela 

Sledenje toka materialov in polizdelkov v proizvodnji

• celovit sistem zagotavljanja kakovosti (CAQ)
• obvladovanje orodij,
• upravljanje numerično krmiljenih strojev (DNC),
• zajem procesnih podatkov,
• operativno razvrščanje delovnih operacij,
• logistika materialov in polizdelkov,
• delovni čas zaposlenih

SSlliikkaa  22  --  HHYYDDRRAA  ss  ssvvoojjiimmii  ssttaannddaarrddnniimmii  mmoodduullii  zzaappoollnnjjuujjee
vvrrzzeell  mmeedd  ppoosslloovvnniimm  iinn  pprrooiizzvvooddnniimm  nniivvoojjeemm  ppooddjjeettjjaa  iinn
oommooggooččaa  uuččiinnkkoovviittoo  vvooddeennjjee  pprrooiizzvvooddnnjjee

Specifičnosti posameznega podjetja se zrcalijo v nastavitve-
nih tabelah, na voljo pa so tudi vsa orodja za morebitno indi-
vidualno prilagoditev aplikacij.

Ključ je v integraciji 

HYDRA® ima izdelane standardne vmesnike za izmenjavo
podatkov z drugimi informacijskimi sistemi: 

• nadrejenimi poslovnimi informacijskimi sistemi kot
so SAP, BaaN, Oracle in mnogi drugi,

• namenskimi podsistemi kot so npr. kontrola in zago-
tavljanje kakovosti, registracija delovnega časa, nad-
zor strojev in procesov, ...

Zagotovljena je integracija HYDRE® v informacijsko okolje
podjetja - brez dodatnega ročnega vnašanja. HYDRA® z
orodji za analizo in uporabo podatkov daje nazoren in celo-
vit vpogled v dogajanje v proizvodnji. Poznavanje celotne
slike proizvodnega procesa v realnem času daje podjetju
možnost za načrtovanje ukrepov za stalno izboljševanje
fleksibilnosti in učinkovitosti.

Ko pridete do meja SAP-a ...

Zagotovljena je popolna
združljivost s SAP-ovo po-
datkovno strukturo in pro-
cedurami na vseh podro-
čjih, kjer SAP pride do
svojih meja. To ne velja
samo za avtomatski za-
jem podatkov neposred-
no v proizvodnemu pro-
cesu, temveč tudi obdela-
vo, prikaz in uporabo po-
datkov v podporo opera-
tivnemu in strateškemu
vodenju proizvodnje. Up-
orabljene so standardne
SAP-ove tehnologije kot

Slika 3 - HYDRA je popolnoma
integrirana v SAP-ovo okolje

HYDRA® - celovit informacijski sistem za podporo vodenja proizvodnje
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IDoc, BAPI in RFC. Modul PP-PDC je npr. prvi na svetu, ki
ga je SAP certificiral za področje planiranja proizvodnje
Podjetje MPDV ima status SAP-ovega razvojnega partnerja
(SAP Complementary Software Partner) in je med vodilnimi
v svetu pri uvajanju nove SAP-ove iniciative za integracijo
aplikacij imenovane NetWeaver.

Komu je MES sistem HYDRA® name-
njen?

Bistvena prednost MES sistema HYDRA® je v celovitosti
rešitve. Moduli se lahko uvajajo posamično in postopoma,

zagotovljena pa je njihova nadgradlji-
vost in povezanost.
Sistem je dodobra preizkušen v indu-
strijski praksi in je že več kot 350 pro-
izvodnim podjetjem pomagal izbolj-
šati učinkovitost in fleksibilnost njiho-
ve proizvodnje. 
Pripravljene so rešitve za različne tipe
kosovne proizvodnje kot so na primer
predelava plastike, kovinsko predelovalna industrija, doba-
vitelji avtomobilskih komponent... prav tako pa tudi različni
produkti za mala, srednja in velika podjetja. 

Grafično operativno razvrščanje proizvodnih virov glede na
dejansko stanje v proizvodnji.

Integriran je celovit sistem za kontrolo in zagotvaljanje kakovosti
(CAQ).

Slika 3 - Vmesniki
SAP - Hydra so certifi-
cirani s strani SAP-a

A
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Volumen polnjenja kakavovih paketkov ima dovoljeno masno toleranco samo 5
gramov, ne glede na to, da gostota kakavovega prahu niha glede na zunanje spre-
membe. Procesor, ki opravlja tehtanje, mora svojo nalogo zanesljivo opraviti 2.200-
krat vsako uro. Podjetje A.C.S.p., ki se ukvarja že vrsto let z omenjenimi problemi,
se je odločilo za modernizacijo svojih strojev in prvič v novi rešitvi uporabilo
Siwarexov tehtalni modul. 

Za nadzor in krmiljenje polnjenja uporabljajo štiri Siwarex A krmilnike ob enem
operatorskem panelu OP 7 in Simatic S7-300 krmilniku.Operater lahko ročno nas-
tavi željeni nivo polnjenja, med  delom pa lahko nadzira dejanjsko izmerjeno količi-
no polnjenja, razliko med nominalno in izmerjeno deviacijo in status stroja v vsakem
trenutku.

A.C.S.p-jeve izkušnje s Siwarex A so v celoti pozitivne- Projekt je bil zaključen v zelo

Brezhibno 
doziranje
Pierre-Michael Heck, Siemens

Polnjenje in pakiranje prehrambenih izdelkov postaja vse bolj
kritično nadzorovan postopek z vsebolj ostrimi zahtevami
glede hitrosti, točnosti, kakovosti in higiene.. Zato morajo biti

elektronski in mehanski podsklopi kar najbolje prilagojeni zahtevam
konkretne proizvodne linije in podprte z ustrezno p0rogramsko
opremo. En svetel primer take integracije deluje v ljubljanskem
Mercatorju, kjer Siwarexovi in Siemensovi sistemi zagotavljajo zelo
točno in natančno doziranje kakavovega prahu.

Tehtalni modul Siwarex A v praksi
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kratkem času, ker je bila integracija
avtomatizacije z dozirnimi sistemi

povsem brez zapletov. Generično pro-
gramje je s pomočjo predpripravljenih
standardnih modulov zelo skrajšalo čas,
potreben za konfiguracijo in parame-
trizacijo.
Kar je najpomembnejše, s Siweraxom je
zelo zadovoljna tudi končna stranka-
Mercator, saj so dosegli željene hitrosti
ob zahtevani točnosti.

Tehtalni modul Siwarex A v praksi/PXI digitalizatorji

Slika 1 - Takšen je naslednik tehtalnega
modula Siwarex A. Novi, prilagodljivi teh-
talni modul Siwarex FTA z možnostjo ka-
libriranja je bil razvit za hitre in natančne
operacije. Vgrajene diagnostične funkcije
zmanjšujejo stroške vzdrževanja in poveču-
jejo uporabnost.

A

National Instrumentsovi novi PXI moduli za
digitalizacijo in generacijo valovnih oblik pri

200 MS/s
Novi modeli ponujajo dvakrat višjo hitrost vzorčenja in  globino pomnilnika.

NNovi moduli so predvideni za kombini-
ranje z obstoječimi NI-jevimi moduli

za natačen DC, RF in hiter digitalni zajem
/generacijo in lahko pomenijo optimalno
izbiro za širok spekter aplikacij v potrošni
elektroniki, polprevodniki, vojaški in letal-
ski tehniki ter v znanstvenih raziskavah.

NI PXI-5124 vsebuje 12-bitni dvokanalni digitizer, NI PXI-5422 pa 16-bitni  arbi-
trary waveform generator. Oba modela ponujata frekven-
co vozrčenja do 200 Ms/s in globino pomnilnika 512 Mb
po kanalu. PXI-5124 ima dinamični obseg 75 dBc pri
pasovni širini 150 MHz, PXI-5422 arbitrary waveform
generator pa garantira manj kot  6% impulzno aberacijo  in
1.8 nanosekundni čas porasta. 

Oba modula sta pripravna za hitro
oblikovanje testnih sistemov s programiranim vzbujanjem,
ker ju lahko krmilimo tako z novim programjem za inter-
aktivne meritve NI SignalExpress, kot  tudi z LabVIEW
7.1 in Ni TestStand-om. 
Ker so vsi modularni inštrumenti povezani v SMC arhitek-
turo, se lahko natančno sinhronizirajo med seboj in je tako

podrhtavanje časovne baze med moduli le 20 ps rms. 

NI-jevi modularni instrumenti obsegajo:
• visokoločljive digitalizatorje (8-14 bitov, do 200 Ms/s)
• signalne generatorje
• digitalne generatorje oblike (do 100 MHz)
• digitalne multimetre (do 6 1/2 decimalk)
• RF vektorske signalne generatorje
• dinamične signalne analizatorje
• preklopnike (multiplekserje, matrice in splošnonamenske preklopnike)

Cene in dodatne informacije so na voljo v National Instruments d.o.o. v Celju. A
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