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Ni se vam potrebno izogibati zmogljivim panelom zaradi zastavljenih eno-
stavnih nalog: nova OP 73 in OP 77 SIMATIC operaterska panela sta do-
bavljiva. Zasnovana sta na do sedaj priljubljenih OP 3 in OP 7. S 3 ali 4,5
palčnim grafičnim zaslonom, še lažjim nastavljanjem z WinCC flexible in
možnostjo do 32 jeziki vključno z azijskimi ter ruskimi fonti sta primerna za
širok nabor rešitev širom po svetu.

s

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/new-panels
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je brez-
plačno priložena zgoščenka z elektronsko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor izide ob izidu revije!
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Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je dvojna številka.

Spoštovani,

Sejmi niso več tisto, kar so bili, so ugotovili marketingarji v nekaterih večjih podjetjih, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo in zato je
tudi v Ljubljani zaživel ”kongresni turizem”. Nova zvezda kongresnega turizma je novi hotel Mons s štirimi zvezdicami na Brdu,
tik poleg zahodne ljubljanske obvoznice v prijetnem zelenju in dehtenju bližnjega gozdička. Z vsemi svojimi zvezdicami, ugodno
lego poleg obvoznice in urejeno infrastrukturo je v ta namen naravnost idealen ...

No, že v prejšnji številki smo opisali predstavitev nove opreme in rešitev podjetja INEA d.o.o., ki se je tudi predstavilo v Monsu,
tokrat pa so predstavitev pripravili v novem mednarodnem podjetju INFO KOD d.o.o.. Podjetje se ukvarja z identifikacijo in ozna-
čevanjem v industriji in prodaji, svoja podjetja pa imajo po vseh državah bivše skupne države Jugoslavije. Tudi njihove reference
niso zanemarljive, saj se pojavljajo v vseh večjih projektih v farmacevtski industriji po omenjenih državah, dobro pa tudi sodeluje
s tujimi in slovenskimi partnerji.

Pa srečno v novem 2005. letu vam želim v imenu celotnega uredništva !

Vaš           D.Selan
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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
IIvvaann  MMoorraannoo, 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. FFrraanncceelljj  TTrrddiièè, 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
JJaanneezz  KKookkaalljj, 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
JJaanneezz  MMoohhoorriièè, 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. JJaanneezz  �mmuucc, 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,...
JJaanneezz  GGuuzzeelljj, 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
KKrriissttaann  CCoorrnn, 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
MMaakkss  TTuuttaa, 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
MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. 
direktor 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
MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, 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
SSllaavvkkoo  SSeenniiccaa, 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
VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, 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. DDaavviidd  ÈÈuukk, 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. SSaaššaa  SSookkoolliiææ, 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
ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, 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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EXPRESS NOVICE

Kosovelova ulica 15, 3000 Celje,
Tel. 03 425 42 00, Fax. 03 425 42 12

Vabilo za oddajo
članka

("Call for papers")

Bliža se vsakoletna strokovna
konferenca National Instru-

ments NI DAN 2005, kjer vas
seznanimo z najnovejšimi teh-

nologijami na področju merilne
tehnike in avtomatizacije. Kon-
ferenca je idealna priložnost,

da srečate kolege in strokovn-
jake s podobnimi izkušnjami. V

želji, da bi svoje znanje in
izkušnje predstavili ostalim

kolegom, vas vabimo, da odd-
ate članek, v katerem boste

predstavili svoj primer uporabe
programske ali strojne opreme
podjetja National Instruments.

Da boste lahko oddali članek,
nas prosimo kontaktiraje, da

vam pošljemo predlogo za čla-
nek. Če imate kakršnokoli

vprašanje glede priprave vaše-
ga članka, nas prosim pokličite.

Želimo, da svoje znanje in izku-
šnje podelite z ostalimi in od-
date članek za NI DAN 2005. 

Rok za oddajo članka je 31.
januar 2005.

Za podrobnejše informacije,
prosimo pokličite ali nam poš-

ljite elektronsko pošto na
naslov ni.slovenia@ni.com.

National Instruments d.o.o.

National Instruments d.o.o. vam nudi 
BREZPLAČNO tehnično svetovanje

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

National Instruments Slovenija vam nudi BREZPLAČNO
tehnično svetovanje. V kolikor potrebujete tehnično
pomoč pri izvajanju meritev, testiranj in pri avtomati-

zaciji proizvodnje ter drugih delovnih delovnih procesov so vam
na voljo National Instruments strokovnjaki s širokim znanjem
in poznavanjem proizvodov, tehnologij in aplikacij. NI strokov-
njaki vam lahko zagotovijo specifične instrumentacijske rešit-
ve za vaše potrebe z uporabo National Instruments orodij.

Pomoč, ki jo National Instruments nudi inženirjem in znanstvenikom, je v že več
kot 27-letni tradiciji razvoja izdelkov in storitev na področju opravljanja meritev in
avtomatizacije. Za zagotovitev uspešnosti vaših aplikacij, nudi National
Instruments ob celoviti ponudbi izdelkov tudi številne storitve in oblike pomoči.

BREZPLAČNO tehnično svetovanje je ena takšnih storitev, ki vam lahko skrajša
čas razvoja aplikacij, omogoča vam sprotno posodabljanje programske in strojne
opreme, zagotavlja točnost meritev za čas uporabe vašega sistema in omogoča
razvoj aplikacij, ki temeljijo na vaših specifičnih potrebah in razpoložljivih resursih.

Za BREZPLAČNO tehnično svetovanje National Instruments strokovnjakov
pokličite 03 425 42 00.

Za več informacij kontaktirajte 

National Instruments d.o.o.
Kosovelova 15, 3000 Celje,
Tel.: 03 425 42 00
Fax. 03 425 42 12 
ni.slovenia@ni.com
www.ni.com/slovenia
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Laboratorijski stabilizirani usmernik

Franjo Khermayer, univ. dipl. inž., ELEKTRONIK INVENT, tel. 01 43 163 19

In tu smo že naleteli na prvi problem:
kakovost. Na trgu je polno poceni
kitajskega in tajvanskega blaga, ki
morebiti celo ustreza osnovnim var-
nostnim zahtevam, vendar je daleč
od solidne kakovosti. 
Tako je uporabnik prepuščen precej
skrajnim izbiram: ali se odloči za mo-
del s kakim zvenečim ameriškim
imenom (ki lahko stane tudi toliko
kot osebni avto) ali pa poskusi srečo
s kakim nizkocenovnim modelom in
verjetno pozneje nezadovoljen ugo-
tovi, da je za resno delo povsem ne-
uporaben.

Zato smo se pri Elektronik Inventu
odločili zasnovati in izdelati usmer-
nik, ki bi imel kar najvišjo kakovost,
dosegljivo s profesionalnimi kompo-
nentami, vendar s ceno, dostopno
navadnemu smrtniku, pravzaprav ne
mnogo višjo (če sploh kaj) od na pa-
pirju primerljivih modelov, ki jih naj-
dete v trgovini. Slednje seveda velja,
če sploh lahko najdete v lokalni trgo-
vini 400-vatni nastavljiv stabiliziran
usmernik, ki lahko da od sebe 0 ...
40 V pri trajnem toku 10A!

Stabilizirani usmernik je danes osnovno orodje, prisotno praktično v vsaki delavnici, labo-
ratoriju in industrijskem pogonu. Tudi izbira je danes mnogo večja kot še pred nekaj leti.
V praktično vsaki trgovini najdete vsaj nekaj modelov. Običajno je težko izbrati pravi

"model", sploh če stvari kupujete pri prodajalcu, ki podatkov o prodajanem blagu pravzaprav
nima in ga zanima samo, kako se čimprej znebiti nabavljenega kontejnerja robe in naročiti
naslednjega ...

LPS 40-10
400W laboratorijski stabilizirani usmernik z regulacijo 0 ... 40V in 0 ... 10A

LPS 40-10
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Laboratorijski stabilizirani usmernik

Vsak stabilizirani usmernik je torej rezultat kompromisa raz-
ličnih zahtev in tako se pred nakupom moramo odločiti, kaj
sploh potrebujemo. V glavnem lahko ločimo dve poglavitni
družini: stikalne (ti. switching) in linearne napajalnike. 
Prvi imajo visok izkoristek, vendar razmeroma veliko šuma in
bruma v izhodni napetosti, ki se ga nikoli ne moremo dokon-
čno znebiti, drugi pa slab izkoristek in zaželeno nizko izhod-
no upornost.
Pri laboratorijskih pogojih je večinoma tako, da nikoli ne
vemo, kako kakovostno napetost bo potrebovala naprava, ki
jo bomo imeli na mizi jutri, zato se največkrat odločamo za
linearni usmernik, visoke izgube pa dopuščamo, saj taka
testiranja praviloma ne trajajo dlje časa.
Kljub temu je to lahko velik problem, če ne drugače pa zara-
di odvajanja toplote. To postane še posebno nadležno, če
potrebujemo stabilizirani napajalnik s široko regulacijo nape-
tostnim kot tudi toka. Vsa napetost, ki je trenutno napajano
breme ne potrebuje se ob trenutnem toku pretvori v moč, ki
nekoristno greje napajalnik. Tako ima pri napajanju bremena
s 5 V pri 10 A veliko težje delo napajalnik, deklariran za nape-
tostni obseg 0 ... 50 V od tistega, ki je deklariran za na primer
0 ... 10 V.

Zato smo se pri LPS 40-10 odločili za poseben prijem, ki
nam omogoča razmeroma velike moči, odlične regulacijske
lastnosti in zelo majhne izgube ob "čistosti" najboljših linear-
nih napajalnikov. LPS 40-10 je napajalnik "stare šole". Natan-
čen in zanesljiv ter z analognima inštrumentoma. 

Je napajalnik, ki poskuša kar najbolje ustrezati definiciji, ki
smo jo slišali že v srednji šoli:

"Idealni napetostni generator je vir s konstantno izhodno
napetostjo in ničelno notranjo upornostjo."

Predstavlja torej kar najboljši temelj za izvajanje meritev, vse
ostalo lahko po potrebi dodamo od zunaj (npr digitalno mer-
jenje napetosti), za paralelno-serijsko delo pa enostavno
uporabimo več LPS 40-10 enot.

Tehnične karakteristike

Osnovne lastnosti LPS 40-10  so: 
• izhodna napetost 0 ... 40 V
• izhodni tok 0 ... 10 V
• dovoljena nihanja mrežne napetosti do 15% 
• možnost prilagoditve uporabnikovim željam (drugačni

U/I obsegi, "sense" priključke itd)  
• regulacijski čas, manjši od 50 µs  

Opis delovanja

LPS 40-10 je sestavljen v bistvu iz dveh regulatorjev. Prvi del
je tiristorski predregulator, ki glede na zahteve, povsem line-
arnega regulatorja prepušča oziroma blokira posamezne
dele polpepriode signala tako, da doseže za nekaj voltov
višjo napetost, kot jo zahteva breme. To potem naslednji, line-
arni regulator dodatno zgladi in poravna.

Bistvo te predregulacijske stopnje so LC filter, Th-D mostiček,
sklop zelo solidnih elektrolitskih kondenzatorjev in inteligent-
no PID-krmiljenje. Ta kombinacija omogoča kakovostno na-
petost in kljubovanje tako mrežnim motnjam in vplivom kot
tudi variacijam porabe bremena. 

Vdelana dušilka in skupina gladilnih kondezatorjev (40.000
µF) zagotavljata energijski rezervoar, ki amortizira vsa kratko-
trajna nihanja tako v porabi bremena kot v linijski napetosti.
Dušilka ima poleg tega pomembno vlogo pri filtriranju višje-

SSlliikkaa  11  --  Blok shema stabiliziranega napajalnika LPS 40-10
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frekvenčnih motenj iz omrežja, poprav-
lja pa tudi fazni kot napajalnika, kot ga
vidi napajalno omrežje pa tudi prepre-
čuje hitre spremembe porabe, ki bi
vnašale motnje v električno omrežje.

PID krmiljenje je plod dolgotrajnega
razvoja in njegova inteligenca in hitrost
odziva sta duša napajalnika. PID pre-
dregulator mora namreč držati izhod-
no napetost tega regulatorja v precej
natančnih mejah, kljub hitrim tokovnim
spremembam v bremenu, mrežnim
vplivom in kljub zelo močnemu filtru, ki
ga tvorita elektrolitski kondenzator in
dušilka. Njegova izhodna napetost je
skoraj vedno le malo nad potrebno
napetostjo na bremenu, razliko nape-
tosti pa linearni regulator nujno potre-
buje za kakovostno regulacijo in stabi-
lizacijo izhodne napetosti.

Linearna stopnja napajalnika je odgo-
vorna za končno "poliranje" napajalne
napetosti, tokovno omejitev in druge
zaščite. Čeprav je na njej večinoma le
majhen padec napetosti in kljub pre-
cejšnjim tokovom le razmeroma majh-
na moč, je dimenzionirana tako, kot da
prve predregulacijske stopnje ne bi

bilo in je z lahkoto sposobna prenesti
tudi celotno disipacijsko moč usmerni-
ka v primeru kratkega stika. Tudi najce-
nejši tajvanski napajalnik lahko v hipu
postane zelo drag, če v njemu prebije
regulacijski tranzistor (2N3055) in ta-
ko "skurite" kak kos opreme, katerega
ste drago plačali.

Ravno zaradi tega smo pozorno izbrali
tako regulacijske kot zaščitne kompo-
nente in se v skupini skozi leta zbranih
izkušenj odločili za optimalno rešitev.
Uporabljeni regulacijski tranzistor je
kakovosten MOS-FET za visoke tokove

in moči, vdelana taljiva varovalka tako
na mrežnem vhodu kot na izhodu, za-
ščitne diode in tokovna regulacija pa
varujejo napajalnik pred trajnim krat-
kim stikom na izhodu, previsoko nape-
tostjo bremena in napačno polariteto
bremena (če gre za npr. akumulator).

Ravno pri kratkem stiku se ta usmernik
v primerjavi s konkurenco najbolje iz-

kaže. Ne samo, da lahko trajno deluje
pod kratkim stikom, tudi greje se prak-
tično skoraj nič, kljub maksimalnemu
izhodnemu toku. Predregulator nam-
reč napaja linearni del s 3 V višjo na-
petostjo kot je izhodna napetost (v tem
primeru 0 V) in to je celotna napetost,
ki ob danem toku greje napajalnik. Pri
največjem toku 10 A torej ubogih 30
W, namesto vseh 400 W, ki bi greli kla-
sični linearni usmernik!

Tehnične karakteristike in ostale pod-
robnosti najdete na naši spletni strani: 
http://www.elektronik-invent.com! A

SSlliikkii  22  iinn  33  --  Delovanje v CV (Constant Voltage) in CC (Constant Curent) načinu

SSlliikkaa  44  --  Močno dimenzioniran POWER
MOSFET je nameščen na hladilnik in
kovinsko ohišje
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SODOBNE KOMUNIKACIJE

Ko potrebujemo opremo za industrijsko komunikacijo, nam lahko podjetje  Westermo skoraj vedno
ponudi rešitev. Je namreč eden redkih proizvajalcev, ki ponuja širok spekter opreme za industrij-
sko komunikacijo od optičnih, telefonskih, GSM, ISDN, 'power line' in žičnih modemov, pretvorni-

kov, ponavljalnikov, industrijskih mrežnih stikal do vmesnikov za Profibus in Ethernet. V eni od prejšnjih
številk smo spoznali vmesnike za vodilo Profibus, tokrat je na vrsti oprema za industrijski Ethernet.

Oprema za industrijski
Ethernet

Informacije: Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

Komunikacijska oprema za industrijo se od modemov in
druge opreme  za široko potrošnjo razlikuje po nekaterih
izboljšanih lastnostih, ki so za industrijsko okolje nujne. Ker
je oprema pogosto vgrajena blizu naprav, ki povzročajo
elektromagnetne motnje, mora biti komunikacijska oprema
temu primerno načrtovana in izdelana. Eden izmed najbolj
pogostih virov težav pri komunikaciji so različni potenciali
naprav, zato sodijo galvansko izolirani vhodi v običajno last-
nost kvalitetne industrijske opreme. Za zanesljivo delovanje
so pomembne tudi komponente, iz katerih je sestavljena
naprava, na primer kondenzatorji z daljšo življenjsko dobo
in podobno. 
Omenimo še najbolj opazno lastnost opreme za industrij-
sko komunikacijo: robustno ohišje z višjo stopnjo IP zaščite
in ponavadi z možnostjo montaže na DIN letev. Vse naštete
lastnosti opreme za industrijsko komunikacijo le to v primer-

javi s širokopotrošno podražijo, vendar je to minimalen stro-
šek v primerjavi z izpadom proizvodnje zaradi slabe komu-
nikacije.

Ethernet že nekaj časa ni več prisoten samo v pisarnah,
postaja ena najbolj pogostih komunikacij v industriji. Ker
'pisarniška' mrežna stikala ne ustrezajo zgoraj naštetim last-
nostim, je nekaj proizvajalcev ponudilo industrijska mrežna
stikala, med drugimi tudi podjetje Westermo. 

Na sliki 1 lahko vidimo nekaj tipičnih primerov uporab mrež-
nih stikal Westermo, od manjših nekaj portnih s priključki
RJ 45 do stikal, ki z dodatnimi optičnimi priključki omogo-
čajo povezavo na večje razdalje in hkrati zagotavljajo zanes-
ljivejše delovanje zaradi manjšega vpliva motenj in možno-
sti redundance. Mrežna stikala, ki imajo tudi optične vhode,
so na voljo v singlemode in multimode izvedbi.

Industrijska mrežna stikala (switch)
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Oprema za industrijski Ethernet

Vmesniki za Ethernet 
Vmesniki ED-10 TCP, ED-11 TCP in ED-12 TCP  omogočajo
povezavo serijskih RS 485 in RS 232 naprav preko Ethernet
omrežja. Za zelo uporabne se izkažejo, ko želimo na raču-
nalnik priklopiti več oddaljenih serijskih naprav. Programski
paket 'Serial/IP' omogoča oblikovanje navideznih serijskih
portov. Zgoraj našteti trije vmesniki se razlikujejo le po šte-
vilu in namenu serijskih portov. Na ED-12 lahko priključimo
dve serijski napravi, na ED-10 TCP in ED-11 TCP pa po eno.
Pri ED-10 TCP sta konfiguracijski in komunikacijski port
ločena, pri ED-11 pa sta združena v enem fizičnem priključ-
ku. ED-10 UDP deluje preko UDP protokola, kar omogoča
hitrejšo povezavo.

Vmesnik ED-20 uporabimo takrat, ko želimo z računalnikom
preko telefonske, ISDN ali GSM povezave dostopati do
Ethernet omrežja. Za povezavo potrebujemo poleg vmesni-
ka še modem. ED-20 je uporaben tudi za povezavo dveh
Ethernet omrežij. Na sliki 2 vidimo nekaj tipičnih primerov
uporabe vmesnikov za Ethernet.

Tako mrežna stikala kot vmesnike za industrijski Ethernet
odlikujejo že omenjene lastnosti, ki so nujne za industrijsko
okolje. 30-letne izkušnje in 600.000 vgrajenih enot nam
zagotavljajo, da oprema za Ethernet in druga komunikacij-
ska oprema podjetja Westermo sodijo v vrh tovrstne opre-
me. 

Pri podjetju Westermo je mogoče dobiti tudi priročnik
'Westermo Handbook Industrial Ethetnet'. V prvem delu pri-
ročnika je opisan industrijski Ethernet, v drugem delu pa so
opisani oprema in rešitve. Priročnik je koristen pripomoček
pri načrtovanju komunikacij.

Podrobnejše informacije nudi zastopnik za slovensko tržiš-
če podjetje Genera d.o.o. A

Slika 1 - Primeri uporabe mrežnih stikal

Slika 2 - Primeri uporabe vmesnikov za Ethernet
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Na začetku kratko ponovimo lastnosti modemov Elpro.
Radijski in telemetrijski modemi omogočajo brezžično po-
vezavo naprav in lahko delujejo tudi na frekvenci 869 MHz,
za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc. Radijski modem 805U omogoča brezžično pove-
zavo naprav z RS232 ali RS485 priključkom. Telemetrijski
modem 105U je nadgradnja modema 805U, saj ima že
vgrajene vhodno izhodne digitalne in analogne enote. Tak-
šna naprava nam omogoča direktno preslikavo digitalnih in
analognih vrednosti med postajami preko brezžične pove-

zave. Vsaka enota lahko bere in reproducira vrednosti tako,
da je možna telemetrija v obe smeri. Poleg analognih in
digitalnih vrednosti je možna tudi preslikava pulznih števnih
vrednosti. Sistem omogoča povezavo več postaj, pri čemer
lahko vsaka postaja deluje tudi kot repetitor. Druga mož-
nost, ki se nam ponuja, je, da na eni strani priključimo tele-
metrijski modem, na drugi strani pa enote 105U-G, ki omo-
gočajo neposredno povezavo na vodila Profibus, Modbus,
Modbus Plus, DeviceNet in Ethernet. Model 505U-K deluje
podobno kot 105U, odlikuje ga izredno majhna poraba v

Pošiljanje in sprejemanje podatkov preko prenosnega medija imenujemo telemetrija. Podatki so lahko procesne mer-
itve, kot so na primer pretok, napetost, hitrost ali pa podatki s kateregakoli drugega področja (npr. medicina). Mediji
za prenos podatkov so lahko različni: optični ali električni kabel, telefonska linija, pogosto pa se odločamo tudi za

prenos preko radijskih frekvenc. Radijski telemetrijski modemi so primerni za razdeljene sisteme, kjer posamezne enote
občasno komunicirajo s centralnim sistemom in med seboj, predvsem pa jih uporabljamo tam, kjer bi bila uporaba drugih
vrst modemov neizvedljiva ali predraga. Telemetrijske modeme najpogosteje srečujemo pri vodovodnih sistemih, v naftni
industriji, pri daljinskem ogrevanju, v varnostnih sistemih in podobno. Modeme Elpro smo v prejšnjih številkah že spoznali,
tokrat je na vrsti predstavitev ene izmed referenc.

Primer uporabe 
telemetrijskih modemov

Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.
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mirovanju, pod 140 µA, zato je primeren za objekte
brez električne energije.
Uporabnost modemov Elpro so med prvimi spozna-
li v podjetju RTC žičnice Kranjska Gora d.d.. Kranjs-
kogorske žičnice imajo najdaljšo tradicijo v Sloveniji,
bili pa so tudi med prvimi, ki so pričeli z umetnim za-
sneževanjem. Eden izmed pogojev za kvalitetno za-
sneževanje je zanesljiva oskrba z vodo. 
V zajetju pri potoku Pišnica blizu Kranjske Gore je bil
vgrajen krmilnik, ki je skrbel za nivo vode v zajetju.
Podatki o zahtevanem in dejanskem nivoju vode so
potekali iz krmilnika do nadzornega centra in obra-
tno preko Profibus kabla, ki pa je bil nezanesljiv, saj
so imeli pogoste izpade komunikacij. 
Zamenjava kabla bi pomenila velike stroške poveza-
ne z izkopavanji, pridobivanji dovoljenj in odškodni-
nami lastnikom, zato ni bila predvidena kot možna
rešitev. Hkrati so pri RTC žičnice želeli imeti enkrat-
no investicijo, brez kasnejših mesečnih telefonskih
(GSM) naročnin ali frekvenčnin. Modem Elpro 105-1
se je v tem primeru izkazal za idealno rešitev. V črpa-
lišču so nivojske signale in motorske releje namesto
na krmilnik priključili na telemetrijski modem, ki je
na eni strani odčitoval vrednosti in jih na drugi stra-
ni reproduciral. Tako je krmilnik v centru preko tele-
metrijskega modema 105U-1 meril nivo vode in
vključeval črpalke. Krmilnika v črpališču niso več po-
trebovali. 

Poglejmo prednosti takšne rešitve:
• hitra in učinkovita odprava težav,
• majhni investicijski stroški,
• zaradi uporabe 'proste frekvence'

nobenih stroškov in izgube časa s pri-
dobivanjem odločbe o dodelitvi radij-
skih frekvenc,

• ni mesečnih telefonskih ali GSM
naročnin ali frekvenčnin,

• krmilnika, ki so ga v prejšnjem siste-
mu potrebovali v črpališču, zdaj ne
potrebujejo več in ga lahko uporabijo
drugje. 

V primeru izpada komunikacije (npr.
okvare, izpada elektrike ipd.) modem v
črpališču ustrezno reagira (izključi čr-
palke), modem v centru pa aktivira alar-
mni izhod. 

Da gre pri modemih Elpro za kvalitetno
opremo, ki ob pravilni uporabi ne pozna
komunikacijskih težav, dokazuje tudi
opisana aplikacija, saj od vgradnje
opreme Elpro niso imeli nobenih izpa-
dov komunikacije.  

Opremo Elpro zastopa podjetje Genera
d.o.o.. A

Slika 3 - Telemetrijski modem 105U-1
ima dva analogna in štiri digitalne vho-
de, enako število izhodov in pulzno-
števni vhod/izhod. Možne so tudi dru-
ge kombinacije vhodov ali izhodov.
Modem 105U-G omogoča komunika-
cijo preko področnih vodil.

Slika 2 - 505U-K odlikuje majhna poraba

Slika 1 - Primer uporabe
telemetrijskih modemov
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Ob uvajanju informacijske podpore v proizvodna podjetja
se pogosto zastavlja vprašanje zagotavljanja sledljivosti. V
kakšnih okvirih in s kakšnimi cilji?

Sledljivost predstavlja mehanizem, ki omogoča, da lahko
skozi celotno dobavno verigo za vsak proizvod ugotovimo,
kako in iz katerih surovin je nastal ter kateremu kupcu je bil
dobavljen. Prek sledljivosti ugotavljamo rodovnik (t.i. gene-
alogijo) proizvoda, lahko pa tudi določimo, kateri proizvodi
so med seboj v sorodu  ter kje se sorodni proizvodi nahaja-
jo.

Med cilji, ki jih proizvodna podjetja želijo doseči z zagotav-
ljanjem sledljivosti so predvsem  izboljšanje vpogleda v
aktualne materialne tokove ter zaloge in s tem boljše obvla-
dovanje celotne dobavne verige in stroškov, interno izbolj-
šanje kakovosti proizvodov in procesov, pridobitev konku-

renčne prednosti na trgu (v odnosu do kupcev in sorodnih
podjetij), učinkovito reševanje reklamacij ter v mnogih pri-
merih tudi izpolnjevanje zahtev predpisov.

Zahteve za sledljivost v splošnem niso standardizirane:
pogojene so z vrsto izdelkov, zahtevami naročnika ter zahte-
vami posamezne industrijske veje (angl. What makes busi-
ness sense to you.). Pogosto govorimo o tem, na kakšnem
nivoju zagotavljamo sledljivost: t.j. sledljivost posamičnega
izdelka, posamezne šarže oz. lota ali celo samo proizvodne-
ga naloga. Največji pritiski na zagotavljanje  sledljivosti so
na področju živilske in farmacevtske industrije, kjer je poleg
pričakovanj kupcev potrebno upoštevati tudi vedno strožje
zahteve po spoštovanju regulative s področja varnosti
potrošnikov in okolja (npr. zahteva po sledljivosti v živilski
industriji je zapisana v Evropski regulativi 178/2002). Če v
primeru reklamacije ugotovimo, da je nek proizvod sporen,
lahko s pomočjo sistema sledljivosti določimo vse potenci-
alno sporne proizvode in jih tudi poiščemo na trgu. Boljši

Informacijska podpora za zago-
tavljanje materialne sledljivosti
ali Kako z MePIS-om zagotavljamo materialno sledljivost

Avtor: dr. Alenka Žnidaršič, Metronik d.o.o.

Avtorji posameznih prispevkov:
Dr. Saša Sokolić, mag. Borut Štrancar, mag. Darko Mislej, Igor Jarc, univ. dipl. inž. el.,
Metronik d.o.o.

Nekaj besed o sledljivosti
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kot je sistem sledljivosti, bolj natančno je definirano rodov-
niško drevo in hitreje ter bolj natančno lahko izoliramo spo-
rne izdelke.

Informacijski sistemi za zagotavljanje 
sledljivosti 

V kontekstu zahtev po zagotavljanju sledljivosti ni predpisa-
no oz. določeno, kako izvajati oziroma uvajati sledljivost.
Zakonodaja govori le o "mehanizmih", med katere sodi tudi
ročno beleženje ustreznih informacij na papir. Pa vendar,
vprašamo se lahko tudi drugače: ali je sledljivost mogoče
zagotavljati brez informacijskega sistema, z beleženjem
ključnih dogodkov na papir? Načeloma da, vendar je tak-
šen sistem nenatančen, nezanesljiv in počasen, zaposlene
močno obremenjuje z administrativnim delom, pa tudi s sta-
lišča inšpekcijskih služb je običajno neustrezen, posebej
kadar gre za večja in kompleksna proizvodna podjetja. Zato
ni presenetljivo, da se je na trgu pojavila množica namen-
skih informacijskih rešitev, ki zagotavljajo sledljivost v šir-
šem pomenu besede (t.j. preko celotne dobavne verige) ali
ožje v proizvodnji.

Govorimo o standardnih ERP (angl. Enterprise Resource
Planning) sistemih, ki vključujejo podporo za zagotavljanje
sledljivosti na nivoju celotne dobavne verige. Njihova sla-
bost je predvsem na segmentu proizvodne sledljivosti v ož-
jem pomenu besede. Tovrstni sistemi pogosto obravnavajo

proizvodni proces le kot črno škatlo. Sledljivost je običajno
izvedena preko beleženja porab surovin na proizvodni na-
log, ne upošteva pa materialnih transferjev znotraj samega
proizvodnega procesa. Ne smemo pozabiti, da sistem ERP
ne pozna realnih procesnih podatkov in da tudi v primeru,
če so na voljo, z njimi ne zna narediti veliko. Zato se s ciljem
zagotavljanja sledljivosti v proizvodnji uvajajo namenski pro-
izvodni informacijski sistemi, ki se uvrščajo med t.i. MES
sisteme (angl. Manufacturing Execution Systems).

Sledljivost se začne z začetkom izvajanja proizvodnega na-
loga, v okviru katerega dobi vsaka enota sledljivosti (t.j. šar-
ža, lot oz. posamezen izdelek) enolično oznako oz. šifro sle-
dljivosti (npr. številka šarže ali kontrolna številka), konča pa
se pri predaji končnega, označenega izdelka v skladišče,
od koder se distribuira kupcem. Proizvodni informacijski si-
stem na ustrezen način, kar se da samodejno, izvaja bele-
ženje porabe surovin in materialov ter pomembnih proces-
nih parametrov ter na osnovi teh podatkov avtomatsko ge-
nerira rodovnik izdelkov. Ti dogodki in operacije v mnogih
primerih niso ročni in se dogajajo kot posledica sistemov
avtomatike. Razen tega, sistem MES pobira tudi ključne
procesne parametre in jih vključuje v sistem sledljivosti (npr.
sorodstvene vezi po surovinah in po pogojih - procesnih in
ambientalnih). Gre torej za dva povsem ločena vidika upo-
rabe realnih podatkov iz procesa znotraj teh sistemov.

Standardni ERP sistem lahko beleži procesne parametre, ni
pa jih sposoben v procesu zagotavljanja sledljivosti izrabiti
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tako učinkovito kot namenski sistemi MES. Za končnega
uporabnika zato obstajajo jasne prednosti, če za zagotavlja-
nje sledljivosti v proizvodnem procesu uporablja tovrstne
sisteme. Pri tem pa ostaja stvar dogovora, v kakšnem obse-
gu se podatki o sledljivosti prenašajo v sistem ERP (t.j. v
celoti ali samo deloma).

Dotaknimo se še označevanja proizvodov, zbirnih pakiranj
in palet. Označevanje lahko obravnavamo kot povsem avto-
nomno operacijo, ki poteka s pomočjo namenske opreme.
Zelo ugodno je, če je označevanje krmiljeno iz proizvodne-
ga informacijskega sistema, kjer se šifra sledljivosti na
oznako prenese po elektronski poti. Vendar tudi če temu ni
tako in je nastavljanje vsebine oznak ročno, je proizvodni
informacijski sistem generator vsebine oznake in dobra
podpora operaterjem, da se tudi pri ročnih vnosih kar naj-
bolj zmanjša možnost človeške napake.

Treba je poudariti tudi to, da se problematika sledljivosti
velikokrat poenostavlja in zamenjuje s problematiko ozna-
čevanja - označevanje samo po sebi ne zagotavlja sledljivo-
sti, predstavlja le vez, preko katere pridemo do sledljivosti.
Če sledljivost vsebinsko ni urejena, tudi označevanje nima
pravega pomena.

Proizvodni informacijski sistem MePIS

MePIS je rezultat domačega razvoja in predstavlja celovito
rešitev za obvladovanje proizvodnih rešitev osnovano na
standardnih MES gradnikih (standardni gradniki Proficy, GE
Fanuc). MePIS se kaže tudi kot zelo primerna rešitev za uva-
janje informacijske podpore sledljivosti v proizvodnji. Ima
vgrajen učinkovit mehanizem povezovanja s procesom,
obvladuje porabo surovin v proizvodnem procesu do najviš-
je možne mere, pozna različne modele medprocesnega
mešanja surovin in polproizvodov ter nudi podporo tako za
uvedbo črtne kode kot označevanje proizvodov. Razen pod-
pore sledljivosti, se funkcionalnost MePIS-a kaže tudi v pod-
pori obvladovanju učinkovitosti proizvodnega procesa, ki
zajema obvladovanje zastojev, izračun in prikaz ključnih
proizvodnih kazalnikov (KPI) v realnem času v okolju Web
ter izdelavo poročil za podporo odločanju.

Uporabniki sistema MePIS v Sloveniji so med prehrambeni-
mi podjetji Droga, Ljubljanske mlekarne, 13M in Pivovarna
Union, uporabljajo pa ga tudi Trimo, Termo in Acroni.

Zgodbe o uspehu iz slovenskih podjetij

Za slovenska proizvodna podjetja je značilno, da se po
uvedbi poslovnih informacijskih sistemov (ERP), kar je
nekako zaznamovalo prejšnje desetletje, danes intenzivne-
je ukvarjajo tudi z informatizacijo proizvodnje in uvajanjem
sistemov MES. Veliki premiki v razmišljanju so vidni pred-
vsem v podjetjih s področja živilske industrije. In prav v tem
segmentu lahko predstavimo nekaj uspešno izvedenih pro-
jektov, v okviru katerih smo uvedli informacijski sistem
MePIS.

Motivacija in cilji
Ob gradnji nove tovarne v Izoli si je uprava Droge postavila
visoke cilje tudi na segmentu obvladovanja proizvodnega
procesa s pomočjo informacijskih tehnologij. V prvi vrsti so
bile izpostavljene zahteve po zagotavljanju materialne sled-
ljivosti in obvladovanju energetskih naprav. Zato je uprava
družbe sprejela tudi odločitev o uvedbi proizvodnega infor-
macijskega sistema in na ta način zagotovila skladnost pro-
izvodnje z evropskimi regulativami, kar je bila  osnova za pri-
dobitev vseh potrebnih dovoljenj za nastop na evropskih
trgih.

Uvedba proizvodnega informacijskega
sistema MePIS
Za zagotavljanje celovite podpore v Drogi je bil uveden pro-
izvodni informacijski sistem MePIS, ki je na eni strani pove-
zan s poslovnim informacijskim sistemom Droge, na drugi
pa s procesnimi napravami. MePIS podatke izmenjuje tudi
z avtomatiziranim visokoregalnim skladiščem surovin in
izdelkov. Glavne funkcionalnosti sistema so: 

• vodenje in sledenje proizvodnje preko proizvodnih
nalogov,

• zagotavljanje materialne sledljivosti v proizvodnji (t.j.
avtomatsko beleženje vseh materialnih transakcij,
procesnih in ambientalnih parametrov) ter avtomat-
sko označevanje izdelkov in polizdelkov, 

• obvladovanje proizvodnih-medfaznih skladišč,

Droga d.d.

DROGA Portorož d.d.
je vodilno slovensko
podjetje na področju
predelave kave in ča-
jev ter žitaric, proizvo-
dnje mesnih izdelkov,
začimb in dišav, pre-
delave in konzervira-
nja vrtnin in gob ter
pridelave in predela-
ve soli.

Slika 1 - KPI Manager v Drogi
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• spremljanje porabe energentov,
• zagotavljanje oz. prikazovanje ažurnih podatkov (v

realnem času) o ključnih indikatorjih učinkovitosti
KPI (t.j. učinkovitost proizvodnih naprav, zastoji, pora-
ba energentov, poraba človeških virov,  itd.),

• generiranje poročil za zagotavljanje regulativnih
predpisov in podporo odločanju.

Projekt se je izvajal fazno v tesnem sodelovanju z naročni-
kom, v celoti pa je bil uveden v obdobju dveh let.
Pomembno je poudariti, da so bili ključni uporabniki vse-
skozi vključeni v projekt, zato je bil sistem MePIS dobro
sprejet tudi s strani uporabnikov. 

Ključne pridobitve za podjetje
Z uvedbo informacijskega sistema MePIS si je Droga prido-
bila vsa potrebna dovoljenja za poslovanje na evropskih
trgih. Po drugi strani pa so v času aktivne uporabe sistema
MePIS (od januarja 2003) opazni številni pozitivni rezultati
na naslednjih segmentih:

• obvladovanje proizvodnega procesa,
• podpora vzdrževanju,
• organizacija proizvodnega procesa,
• pridobitve za managment,
• zmanjševanje stroškov zaradi nekakovostne embala-

že.
Čeprav so nekateri parametri o prihrankih in zviševanju pro-
duktivnosti na račun uvedbe sistema MePIS težko določljivi
in ovrednoteni, so izračuni ob določenih predpostavkah
pokazali, da je Interna stopnja donosnosti (ISD) celotnega
projekta informatizacije proizvodnje (t.j. sledljivost proizvod-
nje in obvladovanje učinkovitosti) 40% in Diskontirana doba
vračila investicije (v letih) tri leta. Ker  večino neposrednih
prihrankov generira prav segment obvladovanja učinkovito-
sti, lahko ocenimo, da je vračilo investicije v informatizacijo
obvladovanja učinkovitosti približno eno leto. 

In kako vidijo sistem MePIS v Drogi?
”Obveza do naših potrošnikov je, da ob ugotovljenih morebit-
nih oporečnostih izdelkov le-te takoj vse odpokličemo iz tržiš-
ča. To je predpogoj, da lahko proizvajamo naše izdelke. Z
uvedbo sistema MePIS lahko v vsakem trenutku vemo, katere
surovine in embalažni materiali so bili vgrajeni v naš izdelek.
To pa pomeni, da izpolnjujemo zahteve zakonodajnih predpi-
sov in standardov ter proizvajamo izdelke s tako kakovostjo,
ki jo naši potrošniki pričakujejo.” 
Gregor Rustja, Vodja prodajne administracije Droga d.d.
Portorož

Motivacija in cilji
Vodstvo podjetja Proconi si je postavilo visoke poslovne
cilje z izgradnjo nove tovarne, postavitvijo moderne tehnolo-
gije ter zagonom proizvodnje že pripravljenih jedi znamke
"Pogrej in pojej". Gre za novo vrsto izdelkov na slovenskem
trgu in hkrati za povsem novo tehnologijo, ki ob mnogih dru-
gih vložkih zahteva ustrezno informacijsko podporo za
obvladovanje proizvodnje.

Z odločitvijo vodstva za uvedbo proizvodnega informacij-
skega sistema so postavili zahteve za  izpolnitev naslednjih
ciljev: zagotoviti sledljivosti vseh porabljenih surovin (ne le
zaradi zahtev zakonodaje, temveč tudi z željo ponuditi
potrošniku varen in zdrav izdelek), spremljanje ključnih pro-
izvodnih naprav ter zagotoviti sodobno podporo za učinko-
vito vodenje proizvodnje.

Uvedba proizvodnega informacijskega
sistema MePIS
Za zagotavljanje celovite podpore v podjetju 13M je bil uve-
den proizvodni informacijski sistem MePIS. Povezan je s
poslovnim informacijskim sistemom podjetja, s katerim si
izmenjava vse pomembne podatke. 
Po drugi strani pa preko industrijske mreže Profibus
(SCADA iFix, procesni historian iHistorian) zagotavlja avto-
matsko zajemanje procesnih podatkov iz ključnih strojev in
naprav. Glavne funkcionalnosti sistema so: 

• vodenje in sledenje proizvodnje preko proizvodnih
nalogov,

Proconi d.o.o.
Skupina 13M

Podjetje Proconi d.o.o.
(član skupine 13M) proizva-
ja pripravljene jedi blagov-
ne znamke "Pogrej in pojej".

Slika 2 - Sistem MePIS v podjetju Proconi
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• zagotavljanje materialne sledljivosti v proizvodnji (t.j.
avtomatsko beleženje vseh materialnih transakcij in
procesnih parametrov), 

• skladiščno poslovanje in obvladovanje proizvodnih-
medfaznih skladišč,

• komunikacija s tehtnicami in izvedba nadgradnje le-
teh z modulom za dodajanje materialov po predpisa-
nih recepturah, 

• vodenje statistike za potrebe meroslovnega nadzora
predpakiranih izdelkov ter

• generiranje poročil za zadovoljitev regulativnih pred-
pisov in podporo odločanju.

Projekt se je začel konec leta 2003, informacijski sistem
MePIS pa je operativno zaživel septembra 2004. Pomem-
bno je poudariti, da brez tesnega sodelovanja sistem Me-
PIS ne bi zaživel v tako kratkem času.

Ključne pridobitve za podjetje
Sistem MePIS je edini sistem v podjetju, ki zagotavlja infor-
macijsko podporo za celoten proizvodni proces: t.j. od spre-
jema surovin s strani dobaviteljev, proizvodnje, do predaje
končnih izdelkov kupcem. 

Slika 3 - Označevanje je pomemben element zagotavljanja
sledljivosti

Kaj glede sledljivosti določa 
zakonodaja?

Slovenska zakonodaja se glede sledljivosti prehram-
benih proizvodov zgleduje po Evropski regulativi 178/
2002 z dne 28.1.2002, ki določa pravila glede pridela-
ve hrane in krme živalskega in rastlinskega izvora. Ev-
ropska regulativa določa pravila igre znotraj Evropske
unije, dotika pa se tudi uvoza živil iz tretjih držav. Pro-
blematiko sledljivosti obravnava zelo celovito: t.j. od
hleva do mize, ob tem pa opredeljuje tudi vlogo drža-
ve pri vzpostavitvi sistema sledljivosti. 

Za naše zgodbe je posebej zanimiv 18. člen regulati-
ve, ki ga lahko povzamemo z naslednjimi zahtevami:
• sledljivost hrane, krme in živali mora biti zagotovlje-

na v vseh korakih proizvodnje in distribucije,
• proizvajalci morajo poznati, kaj je v živila vgrajeno,
• proizvajalci morajo vedeti, kam se živila distribuirajo,
• proizvajalci morajo imeti mehanizme, ki omogočajo

dostop do zgoraj naštetih informacij in njihovo pre-
gledovanje,

• proizvodi morajo biti na tržišču ustrezno označeni,
saj je osnovni namen oznake prav zagotavljanje
sledljivosti.

Proizvajalci morajo formalno zadostiti tem pravilom od
1. 1. 2005 dalje. To seveda ne pomeni, da proizvajalci
živil in krme že danes ne izvajajo številnih aktivnosti v
prid zagotavljanju sledljivosti. Podjetja so že danes
produktno odgovorna, izvajajo aktivnosti v skladu s
strategijami HACCP, imajo svoje lastne veterinarje za
izvajanje nadzora, preverjajo jih zdravstveni in sanitar-
ni inšpektorji itn. Nekatera podjetja že danes delujejo
skladno z zahtevami Evropske regulative, druga se
bodo za to morala še nekoliko potruditi in svoje siste-
me ustrezno prilagoditi.
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Ker je informacijski sistem šele dobro zaživel v proizvodnji,
bomo lahko o merljivih učinkih govorili šele po obdobju
enega leta. Kljub temu pa lahko že sedaj ugotovimo, da je
MePIS orodje, ki omogoča učinkovito vodenje in spremlja-
nje proizvodnega procesa, pri tem pa zagotavlja tudi izpol-
njevanje strogih zahtev po sledljivosti.

In kako vidijo sistem MePIS v 13M?
"Z izdelki Pogrej&Pojej smo odprli povsem novo poglavje v
prehranjevanju. Hkrati smo v Sloveniji razvili popolnoma no-
vo tehnološko področje, katerega ne bi mogli obvladovati brez
poslovnih partnerjev, ki imajo ravno tako kot mi željo soočati
se z novimi izziv, znajo prisluhniti potrebam uporabnikov, vži-
veti se v njegove probleme ter ponuditi kakovostne informacij-
ske rešitve. In tim podjetja Metronik je prav takšen partner."

Barbara Bratuša - vodja proizvodnje Proconi d.o.o.

Motivacija in cilji
Ambicije po rasti in uveljavitvi v prostoru EU postavljajo
pred družbo s področja živilske industrije ostre zahteve po
dokazovanju kakovosti izdelkov do končnih naročnikov ter
skladnost z regulativo, ki vključuje predvsem zahteve po
zagotavljanju sledljivosti. In nenazadnje, nenehno izboljše-
vanje učinkovitosti proizvodnega procesa je ključnega
pomena za poslovno uspešnost. Prav zaradi tega so si v
Ljubljanskih mlekarnah kot pomemben cilj zastavili optimi-
zacijo proizvodnega procesa v treh osnovnih gradnikih: t.j.
kakovost in varnost proizvodov, nadzor nad stroški ter nad-
zor nad produktivnostjo.

Uvedba proizvodnega informacijskega
sistema MePIS
S temi cilji se je v letu 2003 začel izvajati projekt uvedbe
proizvodnega informacijskega sistema MePIS v obratu
Ljubljana, ki je bil zaključen v prvi polovici leta 2004. V prvi
fazi projekta so bile izvedene naslednje funkcionalnosti:

• vodenje in sledenje proizvodnje preko proizvodnih
nalogov,

• zagotavljanje materialne sledljivosti v proizvodnji (t.j.
avtomatsko beleženje vseh materialnih transakcij,
procesnih in ambientalnih parametrov) ter avtomat-
sko označevanje izdelkov in polizdelkov (skladno z
EAN standardom), 

• podpora laboratorija HACCP,

• obvladovanje proizvodnih-medfaznih skladišč,
• generiranje poročil za zadovoljitev regulativnih pred-

pisov in podporo odločanju.

Slika 4 - Dnevno proizvodno poročilo 

Proizvodni sistem je povezan z obstoječim poslovnim infor-
macijskim sistemom Ljubljanskih mlekarn. V teku je preno-
va informacijskega sistema ter uvedba standardnega ERP
sistema SAP. Logična delitev funkcionalnosti na SAP in
MePIS je bila izvedena z upoštevanjem vidika obvladovanja
proizvodnega procesa, pri tem pa so bile upoštevane  smer-
nice integracijskega standarda S95.01 (ANSI/ISA, 2000).
Tehnična izvedba vmesnikov je osnovana na tehnologiji
XML. Ob uvedbi vmesnika SAP-MePIS, bo izvedena tudi
uvedba sistema MePIS na lokacijah v Mariboru in Kočevju.

V drugi fazi je predvidena nadgradnja sistema MePIS s
funkcionalnostmi za zagotavljanje oz. prikazovanje ažurnih
podatkov (v realnem času) o ključnih indikatorjih učinkovi-
tosti KPI (t.j. učinkovitost proizvodnih naprav, zastoji, poraba
energentov, poraba človeških virov,  itd.).

Ključne pridobitve za podjetje
Sistem MePIS je v Ljubljanskih mlekarnah uveden pol leta.
Prva pomembna pridobitev je ta, da so Ljubljanske mlekar-
ne izpolnile zahteve regulative po zagotavljanju sledljivosti
ter avtomatizirale pripravo ustreznih poročil (npr. HACCP,
itd.). Po drugi strani pa so tudi že vidni pozitivni učinki na
segmentu spremljanja izdelave in kvalitete posameznih
izdelkov. MePIS pa zagotavlja tudi ustrezne podatke proiz-
vodnemu managementu.  

In kako vidijo sistem MePIS v
Ljubljanskih mlekarnah?
"V našem podjetju je varnost živila in posredno tudi potrošni-
ka prioriteta. Zato je iskanje vzrokov, ki pripeljejo do napake
v proizvodnji izrednega pomena. V takšnih trenutkih je čas, ki
ga porabimo za izsledovanje poti izdelka in posledično samo
odkrivanje vzroka napake neprecenljive vrednosti. Prebijanje
po poti izvora, preko kupa procesnih dokumentov je zahtevno,
precizno in dolgotrajno odgovorno delo. S programom MePIS
podjetja Metronik pa se je vse skupaj spremenilo v pritisk na
miškinem gumbu. Preko različnih poročil, se v trenutku spre-

Ljubljanske 
mlekarne d.d.

Družba Ljubl janske
mlekarne d.d. so vodil-
na mlekarna in hkrati
največji grosist z mle-
kom in mlečnimi izdelki
v Sloveniji. Proizvodni
obrati so locirani v Lju-
bljani, Kočevju in Mari-
boru.
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hodimo po poti izdelka in v vsakem trenutku imamo možnost vpogleda v njegov na-
stanek."
Janez Jakopin, Skrbnik sistema MePIS v Ljubljanskih mlekarnah d.d.

Namesto zaključka

Kaj lahko povzamemo na osnovi treh predstavljenih zgodb? Vsem trem proizvod-
nim podjetim je skupno to, da se njihova dejavnost uvršča v segment živilske indu-
strije, kjer se zahteve po spoštovanju regulative s področja varnosti potrošnikov
zelo zaostrujejo. Zato lahko neuvedba informacijskega sistema za zagotavljanje
sledljivosti pomeni tudi vprašanje obstanka na trgu. Koristi v tem primeru ni mogo-
če gledati samo s finančnega stališča. 

Pomembno je poudariti tudi to, da so bili v vseh treh primerih jasno postavljeni cilji
za informatizacijo proizvodnje, za katerimi so stala vodstva podjetij in proizvodni
management. S cilji pa so povezana tudi pričakovanja o učinkih. Pomembno je
opozoriti na dejstvo, da sama uvedba informacijskega sistema MePIS še ne
pomeni tudi učinkov. Učinki se pokažejo šele takrat, ko uporabniki MePIS sprej-
mejo kot orodje, ki jim pomaga pri odločitvah in ukrepanju.
In nenazadnje:   

• problematika zagotavljanja sledljivosti je kompleksna in "panožno" obarva-
na,

• če projekt ni dobro pripravljen, lahko traja predolgo in/ali razočara glede
končnih rezultatov,

• sistem MePIS je možno uvajati modularno in fazno ter
• ključ za uspeh je tudi v vzpostavitvi dobrega sodelovanja ključnih uporab-

nikov. A
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Široka funkcionalnost
NS serija omogoča napredne komunikacijske in informacijske procesne
zmogljivosti in uporablja Omronovo tehnologijo zaslona občutljivega na dotik in
uporabniku prijazen vmesnik, ki omogoča enostavno in hitro programiranje tudi
kompleksnejših funkcij. Zasloni so robustni in primerni za vse industrijske HMI
potrebe.

Prihranek na času programiranja s SMART aktivnimi 
komponentami
Z uporabo knjižnice SMART aktivnih komponent lahko v nekaj minutah napravi-
mo funkcionalnost naprave, za katero smo predhodno potrebovali ure dela
izkušenega programerja. Združujemo lahko programiranje krmilnika, izvajamo
lahko monitoring obstoječega programa (lestvični diagram, funkcijski bloki) v
krmilniku, omogočeno je celo nastavljanje kompletnega upravljalnega sistema in
to vse preko panela, brez osebnega računalnika in programske opreme. Zato NS
terminale imenujemo tudi 'Machine Management Tool', kar je dejansko več kot
običajni HMI vmesnik.

Široki izbor terminalov različnih dimenzij
Zadnji terminal iz serije NS, ki je prišel na trg, je dimenzijsko najmanjši. NS5 je 5.7''

OMRON NS
Novi Omron NS (Navigation System) operaterski
paneli občutljivi na dotik ponujajo celotno
funkcionalnost upravljanja strojev in naprav

Informacije: MIEL Elektronika, d.o.o.

Vrsta Omron HMI terminalov (upravljalnih panelov) NS
ponuja široko funkcionalnost, ki jo pričakujemo v vsa-
kem sodobnem HMI sistemu z mnogimi inovacijami, ki

jih je Omron tudi patentiral. Omronovi NS terminali so prišli na
trg skupaj s programsko opremo imenovano SMART Active
Parts. Te komponente so razvili in testirali Omronovi inženirji
in vsebujejo specifično funkcionalnost naprav in so sestavni del
programskega orodja NS-Designer.
Serija NS terminalov je naslednica uspešne serije NT, ki je
vgrajena v mnogih sistemih avtomatizacije.
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Operaterski paneli OMRON NS

STN model s podobnimi tehničnimi karakteristikami, kot jih imajo večji, 8'', 10'' in
12'' TFT zasloni. Kompaktna izvedba v NS družini prav tako odraža zmogljivo
funkcionalnost upravljanja strojev in se lahko uporablja skoraj v vsaki napravi.
Omronova prednost je ta, da lahko aplikacijsko kodo, napisano za NS5 terminal
uporabite na vseh ostalih produktih te družine; govorimo o skalabilnih rešitvah
brez potrebnega dodatnega stroška zaradi programiranja.

NS5 zaslon z 320x240 bitno ločljivostjo producira 4096 barv in omogoča uporabo
npr. bmp slik z močno ostrino. Kot vsi Omron HMI terminali, se tudi NS5 zaslon
ponaša z dolgo življenjsko dobo vgrajenih svetlobnih elementov - 50.000 ur. Pri
Omronu zagotavljamo tudi 3-letno garancijo proizvodov in po potrebi servis, kar
zagotavlja uporabniku še večjo kvaliteto končnega izdelka.

Nova generacija Omron NS upravljalnih panelov občutljivih na dotik nadomešča
uspešno serijo predhodnih NT terminalov (NT21, NT31, NT631). NS5 terminal pa
z barvno matriko, višjo resolucijo, večjim pomnilnikom in zmogljivejšimi komu-
nikacijskimi zmožnostmi postaja vse bolj uporaben v sistemih, kjer se je pred-
hodno uporabljal NT31 - in to za isto ceno.

Uporaba Omron NS termi-
nalov v povezavi z različni-
mi krmilniki
Tako kot prejšnja serija NT, tudi NS
serija panelov občutljivih na dotik,
omogoča uporabo različnih operaci-
jskih sistemov za povezovanje z
različnimi programirljivimi krmilniki.
Tako lahko v programskem orodju
NS-Designer izbiramo med operaci-
jskimi sistemi za krmilnike Allen
Bradley, Siemens, Mitsubishi, Mo-
dicon, GE Fanuc in ostale proizva-
jalce.

Slika 1 - Nova serija upravljalnih panelov NS je na voljo v 5'', 8'', 10'' in 12'' velikosti
barvnega zaslona A
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INFO-KOD d.o.o., Ljubljana je novo podjetje v verigi mednarodne skupine INFO-
KOD, ki ima sedež v Zagrebu. Tako kot ostale družbe v skupini INFO-KOD se tudi

IDENTIFIKACIJA IN OZNAČEVANJE

INFO-KOD
Predstavitev novega podjetja INFO-KOD d.o.o. in
njihovih programov

Informacije: g. Mario Horvat, INFO-KOD d.o.o.

26.11.2004 je bila v kongresnem centru ljubljanskega ho-
tela Mons predstavitev in slavnostna otvoritev sloven-
skega podjetja INFO-KOD d.o.o., člana mednarodne ve-

rige INFO-KOD. Na predstavitvi so bili, poleg številnih povab-
ljencev iz gospodarstva, prisotni tudi predstavniki poslovnih
partnerjev skupine INFO-KOD in sicer Zebra Technologies
(ZDA), PSC Inc (ZDA) in Euro Plus d.o.o. (Slovenija). Ob tej pri-
ložnosti je bil predstavljen tudi zastopniški program skupine
INFO-KOD.

Slika 1 - Dne 1. 12. 2004 se je podjetje INFO-KOD preselilo v nove, večje pros-
tore, kjer bodo v kratkem uredili razstavni prostor za izdelke iz svojega prodajne-
ga programa. Prostori so v poslovnem centru Sinter na Koprski ulici 92.
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Predstavitev podjetja INFO-KOD

to podjetje ukvarja s termo tran-
sfer tehnologijo tiska (črtne ko-
de, deklaracije, ID kartice...) in s
tehnologijo avtomatskega zaje-
ma podatkov (čitalniki črtne ko-
de, mobilni ročni terminali...). 

Skupina INFO-KOD že več kot
deset let deluje na Hrvaškem, v
Bosni in Hercegovini ter v Srbiji.
V tem obdobju je sodelovala na
pomembnih projektih kot so
kontrola plačil parkiranja s po-
močjo mobilnega terminala,
SAP vmesnik, različne industrij-
ske aplikacije in postala partner
vodilnih podjetij v zgoraj ome-
njenih državah (Pliva, Podravka,
Bosnalijek...). Za uresničitev teh
dosežkov so ji v pomoč močne
povezave z vodilnimi svetovnimi
proizvajalci opreme za avtomat-
sko identifikacijo in obdelavo
podatkov.

Med ostalim se skupina INFO-
KOD d.o.o. lahko pohvali z za-
stopstvom podjetja Zebra Inc.
(ZDA), vodilnim izdelovalcem
termalnih tiskalnikov različnih
vrst etiket (RFID, črtna koda...),
zastopstvom podjetja PSC Inc.
(ZDA), znanega proizvajalca
mobilnih ročnih terminalov in či-
talnikov črtne kode, sodelovan-
jem s podjetjem Europlus d.o.o.,
slovenskim proizvajalcem pro-
gramskega paketa NiceLabel
za oblikovanje in tisk etiket (Ni-
ceLabel) ter mnogimi drugimi. 

Skupaj s svojimi partnerji lahko
v podjetju INFOKOD d.o.o., Lju-
bljana ponudijo rešitve kot so:

• tiskanje nalepk s pomočjo 
Europlus Unicode aplikacije

• popis osnovnih sredstev
• skladiščno poslovanje
• ambulantna prodaja
• inventura

S slavnostno otvoritvijo in pred-
stavitvijo v hotelu Mons ter s

tem začetkom delovanja tudi v Sloveniji, je skupaj s podjetji na Hrvaškem, Bosni
in Hercegovini ter v Srbiji skupina INFO-KOD postala eno izmed večjih podjetij, ki
je specializirano za inženiring in opremo za avtomatsko identifikacijo v tem delu
Evrope. A

Slika 2 - G. Harald Heldner, PSC Inc (Sales Ma-
nager - Eastern Europe) na predstavitvi progra-
ma

Slika 4 - Del opreme za zajem črtne kode, ki so
jo pokazali na predstavitvi

Slika 3 - G. Ralf Deimann, Zebra Technologies
Europe Limited (Account Manager- Eastern
Europe), g. Zlatan Nastić, direktor skupine IN-
FO-KOD (sedi), g. Mario Horvat, direktor INFO-
KOD Slovenija (sedi)
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V novembru 2004 smo na Robotini v Kopru organizirali dvo-
dnevni tečaj za servisiranje frekvenčnih pretvornikov Hitachi
v povišani zaščiti IP54 za distributerje v Evropi. Udeležili so se

ga vsi pomembnejši distributerji iz Nemčije, Nizozemske, Velike
Britanije, Francije, Belgije, Švedske, Italije in Češke. Zaradi velikega
zanimanja smo ga organizirali v dveh zaporednih terminih. 

Namen tečaja je bil usposobiti servisne služ-
be evropskih distributerjev za učinkovito
delo s frekvenčnimi pretvorniki družin
Hitachi L100IP in L300IP od instalacije in zagona skozi celoten ciklus uporabe. 

Frekvenčni pretvorniki s povišano zaščito IP54 so namenjeni za regulacijo elektro-
motornih pogonov, kjer želimo samostojno prigradnjo (brez posebne elektroomare,
npr. pri sistemih za klimatizacijo). Druga področja uporabe pa so prašna in mokra
okolja, kot so proizvodnja živil ali surovin. 

Servisne tečaje in izobraževalne seminarje za izdelke iz naše ponudbe redno organiziramo tudi za slovenski trg.

Servisni tečaj za distributerje
HITACHI v EVROPI

Informacije: Robotina d.o.o. Koper

A
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Glavne novosti TP 177A:
• 5,7" grafični zaslon, 4 barvni nivoji
• večje aplikativne možnosti (možnosti certifikata, kot

je Nema4),
• pokončna ali ležeča namestitev panela,
• ”onboard” MPI/Profibus DP(1,5Mbit/s),
• možna uporaba vektorske grafike (črta, krog, kva-

drat, elipsa),
• nastavljiva velikost pisave,
• izbira med petimi jeziki.

Panel TP 177A lahko povežemo na krmilnike SIMATIC S7
preko MPI ali Profibus DP do hitrosti 1,5 Mbit/s. Panel kon-
figuriramo s pomočjo WinCC flexible SP1 ali s kasnejšimi
verzijami. Zadostuje že programski paket WinCC flexible
Compact, ki je že dobavljiv in preizkušen. 
Funkcionalnosti panela, kot so funkcije stikal, indikacijske
lučke, uporabniška zaščita z geslom, vektorska grafika, stol-
pični grafi, vhodno - izhodna polja so uporabnikom dostop-
ne na enostaven način. Z uporabo vektorske grafike dose-
žemo lepše zaslonske slike. Pri TP 177A lahko izbiramo
med pokončno ali ležečo postavitvijo panela kar nam zelo
koristi pri prostorski stiski. Intuitiven "TouchScreen" zelo

olajša spremljanje operacij in kontrolo brez uporabe me-
hanskih tipk. Že med samim delovanjem lahko izbiramo jezik
opisov na panelu kar je prijaznejše za operaterje. Projekte na-
rejene za TP170 v programskem orodju ProTool pretvorimo s
pomočjo WinCC flexible. Za prenos podatkov konfiguracije iz
PC-ja na TP177A lahko uporabimo MPI/DP ali serijski vmesnik
s pomočjo PC povezovalnega adapterja.
Na koncu pa seveda ne gre brez verjetno že vsem znanega izre-
ka, da TP 177A v polni meri izkorišča prednosti "Totally Integra-
ted Automation® (TIA)", kar zelo zmanjša inženirske stroške.

SIMATIC HMI
Napovedane novosti s področja SIMATIC HMI

Informacije: Danijel Krašovec, Andrej Maselj; Siemens A&D AS

TP 177A - proti koncu leta 2004 bo SIEMENS A&D izdal na tržišče novi panel iz družine
SIMATIC HMI Touch Panel TP 177A, ki bo popolnoma nadomestil sedanji TP170A. Imel bo
več novih funkcij za še ugodnješo ceno. Geometrija ostane nespremenjena.
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Napovedane novosti v SIMATIC HMI

OP 73 - časovno vzporedno
z izdajo TP 177A bo na tr-
žišče prišel tudi OP 73, ki

bo nadomestil OP3. Imel bo več
novih funkcij za primerljivo ceno
in enake mere kot OP 3.

Glavne novosti OP 73:
• 3" grafični monokromatski zaslon,

ki omogoča npr. bitne slike in stol-
pične grafe,

• enake montažne mere kot OP 3,
• "onboard" MPI/Profibus DP (1,5

Mbit/s), 
• spreminjamo lahko velikost pisave,
• izbiramo lahko med petimi jeziki,
• grafični napisi na tipkah,
• nove funkcije pri uporabi novega

inženirskega orodja WinCC flexible,
LCD zaslon poenostavi od grafičnega prikaza
procesnih slik z uporabo bitnih slik ali stolpčnih
grafov do različne velikosti pisav za lažjo berlji-
vost. Za boljšo operativnost panela si lahko
sami grafično ali tekstovno oblikujemo funkcij-
ske tipke. OP 73 lahko povežemo na krmilnike
SIMATIC S7, WinAC preko MPI ali Profibus DP
do hitrosti 1,5 Mbit/s. Če pa želimo povezati
panel na S7-200 krmilnik lahko uporabimo OP
73 ali pa uporabimo panel OP 73 micro, ki je
posebej prirejen samo za povezavo na S7-200
krmilnike. Konfiguracija panela je postala zelo
enostavna, kar gre zahvala novemu program-
skemu orodju  WinCC flexible. Za OP 73 zado-
šča že različica Compact programskega orod-
ja WinCC flexible. Na osnovi WinCC flexible
ponuja panel zelo močna sistemska orodja, kot
so sistem sporočil, izbira med petimi jeziki med
samim delovanjem in druge novitete. Procesne
slike lahko oblikujemo zelo hitro, ki so s
pomočjo grafičnega zaslona še bližje nadzoro-
vanemu procesu.

Projekte narejene za OP3 v programskem
orodju ProTool je možno pretvoriti  s pomočjo
WinCC flexible, kar zelo pripomore pri zame-
njavi starega panela z novim OP73 brez kakš-
nih večjih težav. 
Za prenos podatkov konfiguracije iz PC-ja na
OP73 lahko uporabimo MPI/DP ali serijski
vmesnik s pomočjo PC povezovalnega adap-
terja. A
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Nadzor kakovosti, porabe in
distribucije električne energije
Izgradnja sistemske platforme za nadzor kakovosti, porabe in

distribucije električne energije z navideznimi instrumenti

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

Ta dokument ponuja pregled platform za nadzor kakovosti, porabe in distribucije električ-
ne energije podjetja National Instruments. Vsebuje pa tudi uspešne pripovedi končnih
uporabnikov in primere uporabe.

V tem prispevku bomo obravnavali naslednje teme: 

• Glavne značilnosti sistemov za nadzor kvalitete,
porabe in distribucije električne energije podjetja
National Instruments

• Vodiči, ki opisujejo platformo podjetja National
Instruments 

• Zgodbe o uspehu
• Običajne nastavitve 
• Programska in strojna oprema PXI modularnih

instrumentov podjetja National Instruments 
• Zajem podatkov in strojna oprema za oblikovanje

signala 
• Kontrola instrumentov in povezljivost 

Glavne značilnosti sistemov za nadzor
kvalitete, porabe in distribucijo elek-
trične energije podjetja National Inst-
ruments

Mnoge lastnosti platforme podjetja National Instruments za
spremljanje kvalitete električne energije in testirne aplikaci-
je vam bodo pomagale, da bodo vaše aplikacije ustrezale
vašim specifičnim potrebam. Tako pri on-line in off-line ana-
liziranju.

• Shranjevanje časovnih signalov z visoko hitrostjo
• Mrežna povezljivost s client/server arhitekturo
• Zajem, analiziranje in prezentacija podatkov na isti

platformi
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• Sinhronizirane meritve električnih napetosti, tokov in
digitalnih stikal

• Kvalitetne meritve električnega toka, meritve moči,
harmoničnih popačenj in prehodnih pojavov

• Obsežne možnosti grafičnih prikazov vključno s
polarnimi grafi, grafi časovnih signalov ter statistika

• Alarmiranje, poročila in upravljanje s podatki 
• Snemalnik sekvenčnih dogodkov (SOE)
• Najpopolnejše orodje za matematično analizo v

industriji omogoča dodatne analize
• Odprt in prilagodljiv dostop, pripravljen za prihodnje

sisteme 
• Integrirana platforma bazirana na komercialno

dostopnih orodjih
• Svetovno razširjena prodaja in podpora

Računalniška podjetja, podružnice in proizvodni procesi
imajo sedaj orodje za merjenje kvalitete in porabe električ-
ne energije v prid doseganju zanesljivih in cenovno efektiv-
nih operacij. Rezultati merjenja kvalitete in porabe električ-
ne energije dobavitelju električne energije dovoljujejo selek-
cijo in balansiranje električne energije že v samem obratu.

Vodiči, ki opisujejo platformo podjetja
National Instruments

Orodja podjetja National Instruments so lahko uporabljena
pri aplikacijah v zvezi z merjenji električne energije. Ti vodi-
či in liste orodij nudijo odličen začetni del v proizvodnji pri
vaših aplikacijah v merjenju električne energije.

Podrobnejše informacije lahko preberete na naslednjih
spletnih straneh: 

• LabVIEW paketi za obdelavo podatkov 
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webma-
in/C945B6FE25D62BCF86256C91005F9FE1?opendo-
cument

• Frekvenčna in spektralna analiza signala
http://www.ni.com/pdf/news/us/nl_q4_2001_front_half.
pdf

• Doseganje realno-časovnih prenosov in testiranj
http://www.ni.com/pdf/newsletters/us/inl_q3_2002.pdf

• PC bazirana spektralna analiza - natančna in učinkovita
http://www.ni.com/pdf/newsletters/us/inl_q3_2002.pdf

• Spremljanje kvalitete z LabVIEW dogodki v spletnem
arhivu pokaže prednosti LabVIEW modernega spremlja-
nja kvalitete
http://digital.ni.com/demo.nsf/websearch/9FD7D12AC5BD4B
0A86256D880054CC37?OpenDocument&node=64300_US

• Razumevanje meritev kvalitete električne energije
http://www.metersandinstruments.com/images/power
_meas.pdf

• Power Quality Primer
http://64.90.169.191/applications/electrical/pq/primer/
homepage.html

• National Instruments Sensor Advisor
http://www.ni.com/devzone/advisors/smart_sensor.htm

• LEM napetostni in tokovni senzorji
http://www.lemusa.com/

• Analiza harmonskih popačenj z LabVIEW
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/C2
A093C21DE7E0AB86256930005BB9D8

Uspešne pripovedi uporabnikov

Mnogo strank pri podjetju National Instruments uspešno
uporablja aplikacije navideznih Instrumentov za nadzor nad
električno energijo. Te povezave nudijo odlične primere
uporabe naših strank.

Podrobnejše informacije lahko preberete na naslednjih
spletnih straneh:
• Realno-časovno spremljanje in analiza sistema za merje-

nje kvalitete enrgije v prodajnih in industrijskih panogah
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/134/nid/124
400

• Uporaba LabVIEW in PXi za online sistem spremljanja
parametrov za dizelski generator 
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/22/nid/1244
00

• Power Network Analyzer pripravljen za internet
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/387/nid/124
400

• Izdelava omrežja za zajem energije z LabVIEW
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/363/nid/124
400

• Integrirana strojna in programska oprema pripomore k k
boljšemu nadzoru nad električno energijo
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/419/nid/124
400

• National Instruments integrirana strojna in programska
platforma je idealna za spremljanje in kontrolo ali razvoj
sistemov za električno energijo
http://www.ni.com/academic/instructor/electricale_ener
gy_power.htm

Običajne nastavitve

Mnoge meritve, ki se opravljajo preko računalnika in avto-
matizacija produktov pomagajo znanstvenikom in inženir-
jem v njihovih raziskavah, načrtovanju, uveljavljanju, testira-
nju proizvodnje, opravljanju meritev in testiranju sistemov v
industrijskih obratih. Naučite se več o programski opremi
podjetja NI, o zajemanju podatkov, oblikovanju signalov,
kontroli instrumentov in kontroli produktov v realnem času,
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kar lahko uporabite pri izgradnji vaših rešitev pri meritvah kva-
litete in porabe električne energije ter pri kontroli nadzora.

Predlagani obrisi so primerni za proizvodnje ter pri meritvah
električne energije in diagnostičnih aplikacijah. Naše izku-
šeno prodajno osebje je več kot veselo pomagati pri alter-
nativnih konfiguracijah.

PXI Modularni Instrumenti za merjenje
kvalitete električne energije in testirne
konfiguracije

PXI bazirane konfiguracije imajo največji dinamični razpon
in najkvalitetnejše oblikovanje signala na voljo pri National
Instruments. Te rešitve, če so konfigurirane kot realno-časo-
vne LabVIEW aplikacije, nudijo idealno spremljanje na
daljavo in orodje za diagnosticiranje na terenu.

PCI eXtensions Instrumentation (PXI) modularni instrumen-
tarij prinaša PC-bazirane, standardizirane, visoko zmogljive
meritve in avtomatizacijo sistema po ugodni ceni. S PXI
modularno instrumentacijo vam nudimo enostavno upora-
bo in fleksibilnost PC tehnologije po ugodnih cenah, ki upo-
rablja odprte industrijske standarde. PXI združuje hitro PCI
vodilo z integrirano uro in proženjem, kar prinaša več kot
10X večjo storilnost v primerjavi s starejšo arhitekturo.
Dosežete lahko deterministično realno-časovno storilnost z
RT serijo vgradnih krmilnikov in realno-časovnim LabVIEW.

• NI-PXI-1031 (4 mestno) ali NI PXI-1042 (8 mestno)
ohišje 

• NI-PXI-4472 Dinamično zajemanje podatkov 
• NI-PXI-6527 Zaključek kontaktov 
• NI-PXI-4351 Meritve temperatur
• NI-PXI-6052E Splošno namenski analogni vhodi,

izhodi in digitalni I/O
• NI-PXI-GPIB Instrumentacijski vmesnik

DAQ/SCXI bazirano nadzorovanje ka-
kovosti električne energije in testirne
nastavitve

SCXI je visoko zmogljiva platforma za obdelavo signalov in
preklapljanje na področju merjenja in avtomatizacije siste-

mov. Če želite meriti senzorje ali surove signale, generirati
električne napetosti ali tokove, nadzorovati digitalne linije ali
signale s preklapljanjem, ponuja SCXI enovito integrirano
platformo za vse vrste priprave signala in potrebna preklap-
ljanja.

Prava moč pri SCXI pripravi signala je v tem, da omogoča
ustvariti merilne rešitve prav za vašo aplikacijo. Vsakega od
sistemov lahko spremenite tako, da vsebuje katerekoli teh-
nologije priprave signala, s čimer personalizirate vaš sis-
tem. Vsi sistemi so na voljo kot namizni, prenosni, vgradni in
kot samostojna enota, možno jih je razširiti z dodajanjem
dodatnih SCXI ohišij. Seznanite se z nekaj primeri sistemov,
kakršne si lahko zgradite z uporabo SCXI priprave signala:

• NI SCXI-1125 - Izolacijski vhodni modul 
• NI TBX-1316 - Atenuatorski konektor za SCXI-1125

(1000 VDC)
• NI-SCXI-1102C - 32
kanalni temperaturni
in procesni vhodni
modul
• NI-SCXI-1162HV -
32 kanalni industrijski
digitalni vhodni modul
• PXI-6052E - Digita-
lizator za SCXI obliko-
vanje signala
• NI PXI-Controller -
Ugnezden procesor
za sistem SCX
• NI PXI-1011 Combo
Chassis - PXI ohišje
za zgornje module

FieldPoint distribucijsko I/O bazirano
nadzorovanje kvalitete električne ene-
rgije in testirne nastavitve

FieldPoint omogoča distribuirano merilno platformo za in-
dustrijsko okolje. Te I/O naprave omogočajo merjenja z vi-
soko natančnostjo in delujejo dobro z RMS senzorji za na-
petost in tok.

FieldPoint
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Oglejte si primere za nadzor nad električno energijo za upo-
rabo z RMS senzorji za napetost, tok in zmogljivost.

• NI cFP-2000 - robusten inteligenten mrežni vmesnik
• NI-cFP-BP-4  - 4 - mestno podnožje za kompaktni

FieldPoint
• NI-cFP-AI-100 - 8-kanalni 12-bitni analogni napetostni

in tokovni vhodni modul za kompaktni FieldPoint
• NI-cFP-AI-110 - 8-kanalni 16-bitni analogni napetostni

in tokovni vhodni modul za kompaktni FieldPoint
• NI-cFP-DI-330 - 8-kanalni univerzalni digitalni vhodni

modul za kompaktni Fieldpoint

cFP - robusten inteligenten mrežni vmesnik 

Programska in strojna oprema PXI
modularnih instrumentov podjetja Na-
tional Instruments

National
Instruments
Developer Suite,
Professional
Control Edition          
Z LabVIEW paketom lahko v
kratkem času ustvarite avto-
matizirano aplikacijo s prepro-
stim grafičnim orodjem. Lab-

VIEW združuje meritve, vizijo in namige v eni platformi. Pro-
fesionalna izdaja vsebuje realno-časovni LabVIEW, Lab-
VIEW Datalogging in Supervisory Control modul.

Realno-časovni LabVIEW                               
Realno-časovni LabVIEW in RT serija strojne opreme prina-
ša deterministično, realno-časovno kontrolo potrebno za
spremljanje in testiranje kvalitete električne energije.
Izbirate lahko med LabVIEW RT serijo strojne opreme bazi-
rana na PXI in FieldPoint, odvisno od kvalitete in I/O zahtev
vašega sistema za spremljanje in kontroliranje električne
energije.

LabVIEW Datalogging 
in Supervisory Control                                    
National Instruments LabVIEW Datalogging in Supervisory
Control modul nudi oradja za upravljanje s podatki, kot so
enostavne I/O konfiguracije za preštevanje kanalov, avto-
matično logiranje podatkov, popolno upravljanje z alarmi,
logiranje dogodkov in realno-časovni ter pretekli potek
dogodkov. Z enostavno mrežno povezljivostjo, vključno z

mrežno bazo podatkov za distribuirano logiranje, vgrajenim
varnostnim modulom in OLE za kontrolno procesno (OPC)
povezljivost, LabVIEW prinaša popolnoma enostavno
postavitev in zagon sistema za veliko število kanalov. Če
hočete zgraditi celotno industrijsko avtomatizacijo in kon-
trolni sistem, aplikacijo za logiranje podatkov iz visoko
kanalnega preštevalnika ali preprosto potrebujete spremlja-
nje in logiranje več deset I/O točk, potem z LabVIEW
Datalogging in Supervisory Control modulom postanete
zares produktivni.

Signal Processing Toolset                            
National Instruments Signal Processing Toolset je zbirka
programskih orodij in pripomočkov za anlizo frekvenc in
načrtovanje digitalnih filtrov. S to zbirko lahko eksperimenti-
rate in razvijate uporabo modernih tehnik za analiziranje
signala, visoko-ločljivostnih spektrov in združeno časovno-
frekvenčno analizo (JTFA). S komponento iz te zbirke
Digital Filter Design lahko interaktivno načrtujete in okarak-
terizirate filtre s končnim (FIR) in neskončnim impulznim
odzivom (IIR).

Če potrebujete zmogljiva, profesionalna programska orodja
za uvoz, analizo, predstavitev in shranitev vaših podatkov,
potem je pravi odgovor NI DIAdem. DIAdem ponuja virtual-
no povezljivost s praktično katerimikoli podatki ali formati,
omogoča nadpovprečno fleksibilnost prikaza, načrtovanje
in hitro pripravo v generiranju poročil. Možnosti avtomatizi-
ranja opravil in prilagoditve uporabniškega vmesnika,
postavijo DIAdem na prvo mesto pri reševanju procesnih
nalog zajema podatkov in pri njihovi integraciji v tehnično
podatkovni okvir.

DIAdem programska oprema

Zajem podatkov in strojna oprema za
oblikovanje signala

Opravljajte vaše meritve električne energije hitreje, fleksibil-
neje, cenovno ugodneje in z boljšo sistemsko integracijo z
orodji za zajemanje podatkov in oblikovanje signala iz pod-
jetja National Instruments. NI ima več rešitev za zajemanje
podatkov in oblikovanje signala baziranih na visoki zmoglji-
vosti PXI plošč za zajem dinamičnega signala, NI
Multifunction DAQ in SCXI, FieldPoint Distributed I/O ali
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PCMCIA DAQ s SCC, ki pomaga k rešitvi vaših zahtev pri
meritvah električne energije in testirnih aplikacijah.

Kontrola instrumentov in povezljivost

Integrirajte in avtomatizirajte delo vaših strojev in testna
merjenja ter obnem skrajšajte čas razvoja z uporabo široke
palete industrijskih instrumentov kontrole in povezljivosti
strojne in programske opreme iz podjetja National Instru-
ments.

NI GPIB                                                                      
NI ponuja industrijsko-standardne, visoko-zmogljive kontrol-
ne instrumente za povezovanje na katerokoli GPIB bazirano
napravo, kot so npr. programabilni krmilniki.

NI serijski vmesniki                                             
National Instruments je bilo dolgo vodilni dobavitelj serij-
skih vmesnikov (RS-232, RS-422, in RS-485), ki so omogo-
čali komunikacijo z napravami, kot so merilci moči, kontro-
lerji masnega pretoka, analizatorji plinov in z napravami kot
so PLCji in kontrolerji temperature. NI ponuja celo paleto
programske opreme in gonilnikov, ki so 100 procentno
združljivi s PC serijskimi vrati.

OPC strežniki                                                          
Industrial Automation Servers CD z OPC vmesnikom ponu-
ja OPC strežnike tudi napravam drugih proizvajalcev, kot so
npr. Modbusi, DNP 3.0, programabilni logični krmilniki
(PLC-ji), oddaljene terminalne enote (RTU-ji) in industrijska
omrežja.

Industrijska mrežna povezljivost              
National Instruments ponuja strojno opremo in gonilnike za
komunikacijo med industrijskimi napravami z uporabo
omrežja, CAN, DeviceNet, FOUNDATION Fieldbus, in PRO-
FIBUS.

Podrobnejše informacije o Izgradnji sistemske platforme za
nadzor kvalitete, porabe in distribucijo električne energije z
navideznimi instrumenti najdete na spletni strani
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/EBC-
CAAED85365DC686256E6F005E8A01

Za dodatne informacije prosimo pokličite National
Instruments d.o.o. na tel. št.: 03 425 42 00 oz. kontaktirajte
preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com. A
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1 Uvod

Čeprav proizvajalci strojev in naprav težijo k čim bolj
pogosti uporabi oblikovnega načina spajanja, vijačenje
še vedno predstavlja pomemben delež montažnih pro-
cesov. Uporablja se povsod tam, kjer spajanje z obliko ni
mogoče in kjer želimo doseči določene tehnološke
zahteve, kot so na primer ustrezna porazdelitev sile in
zagotavljanje  ponovljivosti parametrov tesnjenja.

Na splošno mora vijačna naprava omogočati ustrezno
velik navor (moment) vijačenja ob vnaprej znani vrtilni
frekvenci (hitrosti vrtenja). Vendar velikokrat to ni dovolj.
Nemalokrat želimo spreminjati parametre vijačenja, kot
sta na primer vrtilna frekvenca in navor med samim vija-
čenjem. Tovrstne zahteve nam določajo tehnološki
postopki sestavljanja dveh ali več elementov. Eden od

tovrstnih primerov je vijačenje tesnilnega spoja, kjer želi-
mo zagotoviti pravilen položaj tesnilnega materiala ali pa
omogočiti odtekanje odvečne tesnilne mase. Potreba po
spreminjanju hitrostnega profila vijačenja in velikosti
navora je potrebna tudi pri vijačenju materialov, ki so
nagnjeni k poškodbam zaradi prevelikega trenja med
gibljivim in negibljivim delom (zaribanju). 

Na montažnih linijah se pojavlja veliko različnih vijačnih
naprav glede na način uporabe (prenosne, stabilne),
način upravljanja (ročne, polavtomatske, avtomatske) in
vrsto pogona (električne, pnevmatične, hidravlične). Za
katero od vijačnih naprav se bomo odločili, je v prvi vrsti
odvisno od tipa in velikosti delov za vijačenje in zahtev-
nosti samega postopka vijačenja. Na izbiro vpliva tudi
zahtevana stopnja avtomatizacije postopka. 

MOTORSKI POGONI

Vijačenje s servopogoni v
montaži

Avtor: Matjaž Petrovčič, PS d.o.o. Logatec

V prispevku so predstavljene možnosti uporabe servomotorjev in servoregu-
latorjev v napravah za vijačenje. Na kratko je predstavljena zgradba servo-
motorjev, njihovo delovanje in predvsem njihove prednosti. Predstavljen je

tudi servoregulator, njegovo delovanje in možnosti vodenja vijačenja. Predstavljeni
so tudi praktični primeri uporabe vijačenja s servopogoni.

Ključne
besede: 

vijačenje,
montaža,

servopogoni,
servoregula-
torji, regula-
cija, vodenje
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Nekatere že omenjene vrste naprav za
vijačenje ne omogočajo nikakršne regu-
lacije ali pa je regulacija draga in neza-
nesljiva. 
V dobi elektronike so na tem področju
najbolj zaželene električne in elektron-
ske naprave, ki bazirajo na elektromotor-
nem pogonu. Izmed njih lahko uporabi-
mo:

asinhronski motor s sklopko,
namensko konstruiran asinhron-
ski motor,
elektromotor s histerezno sklop-
ko - zavoro,
servomotor.

Asinhronski motor s sklopko predstavlja
najenostavnejši primer uporabe. Hitrost
asinhronskega motorja spreminjamo s
frekvenčnim regulatorjem, za regulacijo
navora pa uporabimo drsno sklopko.
Prednost takega sistema je cenenost,
slaba stran pa spreminjanje karakteristi-
ke sklopke. 

Med posebne konstrukcije motorjev uvr-
ščamo motorje z navitim rotorjem in
ustrezno elektroniko. 

Tudi histerezna sklopka potrebuje za
svoje delovanje ustrezno elektroniko,
deluje pa na principu spreminjanja mag-
netnega polja (zdrsa) med dvema kolu-
toma, od katerih je eden izdelan iz trajnih
magnetov, drugi pa vsebuje navitje. Za-
vora omogoča zelo kvalitetno regulacijo
navora, ima pa to slabo stran, da potre-
buje pogonski motor za vrtenje, poleg
tega pa moramo biti pozorni tudi na
omejeno območje regulacije navora.

S servomotorjem lahko hkrati reguliramo
tako hitrost kakor tudi navor, njegove
lastnosti se ne spreminjajo, edina slaba
stran ostaja cena.

2 Servomotor

Srce servopogona za vijačenje predstav-
lja servomotor. Presek servomotorja pri-
kazuje slika 1.

Konstrukcija servomotorja je podobna
konstrukciji asinhronskega elektromotor-
ja - statorski paket, v katerega je vgraje-
no večpolno trifazno navitje. Glavno raz-
liko predstavlja rotor, ki je izdelan iz traj-
nih magnetov, na gredi motorja pa se na-
haja kot obvezen element tudi ustrezen
merilni sistem. Motor v osnovi deluje kot
posebna vrsta sinhronskega motorja, kar
pomeni, da rotor motorja sinhrono (brez
zaostajanja) sledi vrtilnemu magnetne-
mu polju, ki ga ustvarja trifazno večpolno
navitje. Merilni sistem skrbi, da ne bi pri-
hajalo do zaostajanja za vrtilnim magnet-
nim poljem. Meritev posreduje servokr-
milniku, ta pa na zaostajanje odgovori s
povečanjem toka.

Glavna lastnost servomotorja je, da je
navor zaradi konstrukcije motorja kon-
stanten po celotnem območju hitrosti,
velikost pa je premo sorazmerna z veli-
kostjo toka. Kot je prikazano na sliki 2
nam servomotor dovoljuje kar nekajkrat-
ne kratkotrajne preobremenitve. Za pri-
mer vijačenja to pomeni, da lahko izbere-
mo ustrezen servo motor z nižjim trajnim
navorom, kajti končni navor potrebujemo
samo kratek čas.

gred motorja ležaj statorski paket

rotor – izdelan iz trajnih magnetov rezolver

Slika 1 -  Servomotor v prerezu
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2.1 Izbira servomotorja za vijačenje

Velikost servomotorja izberemo glede na:
velikost največjega potrebnega navora,
trajanje in pogostnost največjega navora,
prestavno razmerje med motorjem in orodjem,
dovoljeno velikost naprave.

Za potrebe vijačenja se največkrat odločamo za brezkrtačne
servomotorje, to pa zaradi nižjega masnega vztrajnostnega mo-
menta izmeničnih motorjev, kar zmanjša vpliv kinetične energije
pri višjih hitrostih vijačenja in komutacije ščetk, ki so značilne za
enosmerne servomotorje.

2.2 Izbira servoregulatorja

Za pravilno izbiri regulatorja servopogona je potrebno najprej
poznati njegovo delovanje. Na sliki 3 je prikazan princip delova-
nja servoregulatorja.

Slika 3 - Blokovna shema servoregulatorja

Zahtevek za spremembo hitrosti "I", ki ga dobimo preko analog-
nega vhoda, se v ojačevalniku "PI" ustrezno ojači in pretvori v
zahtevek za povečanje navora, ponovno ustrezno ojači in pri-
pravi za izhodno stopnjo "P", kar povzroči premik motorja.
Merilnik toka "A" meri odziv motorja, ki ga izhodni signal posre-
duje kontroli izhodne stopnje "P". Glede na omenjeno dejstvo,
da je tok motorja premo sorazmeren s proizvedenim navorom,
se meritev toka uporabi tudi za kontrolo odziva navora "Inav".

Za servoaplikacije je pomembna tudi konstantna hitrost vrtenja
motorja. V ta namen je na gredi motorja pritrjen merilnik hitrosti
"E", katerega signal ojačimo in ga primerjamo z zahtevkom "I".

Vprašanje je, kako ugotoviti, ali je naš servoregulator primeren
za vijačenje s servopogonom? Osnovno, kar moramo ugotoviti,
je, ali servoregulator omogoča tudi priklop navora v vejo regula-
cije. Servoregulator v osnovi opravlja regulacijo hitrosti. Tehnolo-
ško bolj razviti pa omogočajo tudi:

hitrostno regulacijo,
regulacijo navora,
regulacijo navora z omejitvijo hitrosti,
navijalno-razvijalno regulacijo.

3 Načrtovanje postopka vijačenja

Postopek vijačenja je potrebno prilagoditi sestavnim delom, ki
jih vijačimo, in tehnološkim zahtevam. Namen načrtovanja vija-
čenja je:

izpolniti tehnološke zahteve vijačenja (velikost in trajanje
navora),
zagotavljati visoko kvaliteto vijačenja in ponovljivost,
preprečevati poškodbe sestavnih delov in orodja za vija-
čenje,
izpolniti zahtevo za kontrolo postopka vijačenja.

Pomembno je, da pred začetkom dobro poznamo sestavne
dele, ki jih vijačimo, njihovo obnašanje pod obremenitvijo in
zahteve naročnika opreme oziroma proizvajalca končnih izdel-
kov.

3.1 Načini vodenja

Izbira servoregulatorja je odvisna tudi od načina vodenja napra-
ve. Uporabimo lahko naslednje načine:

centralizirani,
distribuirani,
hibridni.

Značilnost centraliziranega načina vode-
nja je skupni krmilnik, ki skrbi za vse ele-
mente naprav v montažni liniji. V tem pri-
meru je vijačnik s servopogonom priklju-
čen na krmilnik preko analognih in digital-
nih vhodov in izhodov.

Za distribuirani način vodenja je značilno,
da ga sestavljajo inteligentni sklopi, ki
delujejo povsem samostojno, od nadzor-
nega računalnika dobijo zahtevek za start

in vrednosti tehnoloških parametrov, nadzornemu računalniku
pa posredujejo podatke o poteku postopka. 

Hibridni sistem predstavlja nekakšno mešanico že omenjenih
sistemov.

Slika 4 prikazuje univerzalni regulator UnidriveSP proizvajalca
Control Techniques iz Anglije, ki omogoča delovanje v vseh
sistemih upravljanja. Zagotavlja tudi regulacijo navora z omejitvi-
jo hitrosti, vsebuje ustrezno število analognih in digitalnih vho-

najveèji dovoljeni navor

stalni navor

vrtilna frekvenca [vrt./min ]-1

n
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Slika 2 - Dovoljena obremenitev servomotorja.
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dov ter izhodov za izvedbo servovijačenja. Za izvedbo distribuiranega načina upravlja-
nja že vsebuje mali PLK (programabilni logični krmilnik), ki ga lahko razširimo še z
dodatno procesorsko kartico. V osnovi omogoča serijsko komunikacijo preko RS485
in ModbusRTU ali ANSI-protokola, v obliki dodatnih kartic pa ga lahko opremimo z več-
ino sodobnih mrežnih komunikacijskih protokolov.

Slika 4 - Servoregulatorji UnidriveSP

4 Primeri uporabe vijačenja s servopogoni

Vijačenje s servopogoni dobi svojo vrednost predvsem v tehnološko zahtevnih aplika-
cijah in tudi tam, kjer še niso točno znani vsi tehnološki parametri vijačenja in jih je
potrebno sprotno prilagajati. Tak primer je vijačenje avtomata splakovalnika. Dokaj
zahtevna je tudi izvedba naprave za vijačenje termostatskega dela ventila, kjer je z
dvema različnima navoroma potrebno vijačiti zunanji in sredinski del ventila. Pri vijačni-
ku nogic pralnega stroja pa je potrebno izvesti dva načina vijačenja: vijačenje matice na
navor ali pa vijačenje samo do določene višine na vijaku. Ker je stroj povsem avtomati-
ziran, je potrebno po končanem ciklu tudi ustrezno pozicionirati orodje za avtomatsko
vstavljanje matic.

5 Zaključek

Uporaba servopogona omogoča izvedbo zahtevnejših postopkov vijačenja, saj lahko s
programom vplivamo na celotni potek vijačenja oziroma na hitrost in navor. Sodobna
tehnologija nam torej odpira zelo širok spekter možnosti, kjer lahko s pridom uporablja-
mo regulacijo navora. Regulacijo navora tako pogosto srečujemo tudi v navijalno-razvi-
jalnih napravah in napravah za testiranje.

Literatura

[1] Bill Drury: The Control Techniques Drives and Controls Handbook, The Institution
of Electrical Engineers.

[2] Control Techniques: Unidrive Advanced User Guide
[3] Control Techniques Dynamics Servo Components Handbook A
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Na zahtevnih strojih, kjer je krmiljenje izvedeno s prosto-progra-
mirnimi krmilniki,  komunikacija običajno poteka preko operater-
skih panelov, oziroma preko industrijskih računalnikov na kate-
rih funkcijo vizualizacije nadzora in vodenja opravljajo SCADA
sistemi.

V zadnjih letih krmilno relejni moduli velikokrat zamenjujejo kla-
sična relejska krmilja. Komunikacija človek-stroj lahko ostane na
enakem nivoju, kot je bila pri klasičnih krmiljih (signalne svetilke,
tipke in stikala), lahko pa uporabimo eno izmed ˝sodobnejših˝
rešitev.

Obstoječe stanje
Krmilno relejni moduli easy so že v drugi družini-easy600 ponu-
dili možnost prikaza do 8 različnih izpisov. Vsak izpis je lahko
sestavljen iz štirih vrstic z 12 znaki. V drugi in tretji vrstici je
možno prikazati nastavljene in trenutne vrednosti časovnikov in
števcev. 

MFD-Titan in easy800

V tretji družini krmilno relejnih modulov - easy800 se je ta funk-
cionalnost še povečala. Moduli omogočajo prikaz 32 različni
izpisov, sestavljenih iz štirih vrstic, s 16 znaki v vsaki vrstici.
Prikazati je možno parametre vseh funkcijskih blokov (časovni-
kov, števcev, PID regulatorjev, števcev obratovalnih ur, …), prav

tako je možno prikazati vrednosti merkerjev (MB, MW, MD). Če
direktno prikazujemo vrednosti analognih vhodov, jih je možno
skalirati. Dodatna funkcionalnost je možnost spreminjanja vred-
nosti prikazanih parametrov. Tako ni več potrebno preklopiti v
sistemski meni za spreminjanje parametrov funkcijskih blokov.
Želeni parameter lahko prikažemo v izpisu in uporabniku-opera-
terju omogočamo spreminjanje vrednosti.

Več funkcijski prikazovalniki MFD-Titan pa ponujajo še več mož-
nosti. Na njihovem grafičnem LCD prikazovalniku resolucije
132x64 točk je možno prikazati tekst in grafiko. Možno je tudi
spreminjati parametre. Vgrajenim tipkam je možno dodeliti raz-
lične funkcije. Za vsako grafično masko imajo lahko tipke različ-
ne funkcije. S povezljivostjo preko easy-NET komunikacije, s
katero lahko med seboj povežemo module easy800 in MFD-
Titan, lahko MFD-Titan uporabimo tudi kot prikazovalnik za
krmilja, ki so izvedena s krmilno relejnimi moduli easy800. 

Novosti
Kot smo že pri Moellerju navajeni, so tudi v zadnjih mesecih na
tem področju pripravili kar nekaj novosti. 

easy800 - nova možnost prikazovanja

Prva novost je MFD-Titan za napajalno napetost 230V AC. Za

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Easy - Možnosti prikazovanja
in parametriranja

Avtor: Igor Jug dipl. inž., Synatec d.o.o., igor.jug@synatec.si

Skoraj na vsakem stroju in napravi obstaja potreba po komunikaciji med uporabnikom-
upravljalcem in strojem. Na enostavnih strojih, ki so krmiljeni s klasično relejsko tehni-
ko, komunikacija poteka preko signalnih svetilk, tipk in stikal. S signalnimi svetilkami

stroj signalizira stanja, preko tipk in stikal pa upravljalec stroju pošilja ukaze. 
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to napetost obstajata obe različici procesorja; z mrežno poveza-
vo ali brez nje. Za to napetost je na voljo tudi vhodno/izhodni
modul.

Z novima družinama krmilno relejnih modulov easy500 in
easy700 se tudi tukaj pojavljajo nove možnosti prikazovanja.
Easy500, ki bo zamenjava za starejšo družino easy400 ima
funkcionalnost, ki je njegov predhodnik ni imel. Na njegovem pri-
kazovalniku je možno prikazati do 16 izpisov. Vsak izpis je lahko
v štirih vrsticah. V vsaki vrstici je lahko 12 znakov. Prikazati je
možno parametre funkcijskih blokov, datum, čas in vrednost na

analognem vhodu. To vrednost je možno tudi skalirati. Želene
vrednosti parametrov (npr. čas za časovni rele) funkcijskih blo-
kov je možno spreminjati, ko je izbrani prikaz med delovanjem
aktiviran. Enako funkcionalnost ima tudi novo easy700, ki bo
zamenjal starejšo družino easy600. Ta družina je možnost pri-
kazovanja že imela, prikazati pa je bilo možno 8 izpisov. Z novo
družino se število izpisov, ki jih lahko prikažemo podvoji.
Prikazati  je možno tudi parametre funkcijskih blokov, datum,
čas in vrednost na analognih vhodih.

Nova sta tudi napajalno/komunikacijska modula MFD-CP4-

Levo: montaža prikazovalnika Sredina: priključitev procesorja MFD-
CP8-…

Desno: priključitev kom. vmesnika
MFD-CP4-…
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500 in MFD-CP4-800. Modul MFD-CP4-500 omogoča priključitev krmilno relejnih
modulov easy500 in easy700 na prikazovalnika MFD-80 ali MFD-80-B. Povezava se
izvede preko serijske komunikacije s pomočjo priloženega kabla dolžine 5 metrov, ki ga
lahko uporabnik odreže na želeno dolžino. Povezava je ”plug and play”. To pomeni, da
ni potrebno dodatno
programiranje ali para-
metriranje. Ko prikazo-
valnik povežemo na
easy, začne prikazovati
izpise, ki so aktivirani
na easy-ju, oziroma os-
novni meni, ki je na pri-
kazovalniku easy-ja. 
Ker gre v bistvu za pre-
slikavo zaslonskih slik
iz easy-ja na prikazoval-
nik ni možno prikazova-
ti grafike ampak samo
tekste. Povezava deluje
tudi z moduli easy, ki ni-
majo vgrajenega zaslo-
na.
MFD-CP4-800 ima
enako funkcionalnost
kot MFD-CP4-500, le
da se uporablja v kom-
binaciji z easy800.

MI4-110-KD1 in MI4-130-TA1

Zadnja novost, ki jo tokrat predstavljamo, pa je povezava easy800 na upravljalna pane-
la MI4-110-KD1 in MI4-130-TA1. MI4-110-KD1 je upravljalni panel s prikazovalnikom
ločljivosti 120 x 32 pik, z 19 tipkami in 10 LED diodami. Prikazuje lahko tekst in eno-
stavno grafiko. MI4-130-TA1 je grafični upravljalni panel, z zaslonom občutljivim na
dotik. Diagonala prikazovalnika je 3,8”, ločljivost pa 320 x 240 pik. 

Upravljalna panela se lahko uporabljata tudi z drugimi napravami - krmilniki, saj imata
možnost vgradnje različnih komunikacijskih vmesnikov. Za programiranje omenjenih
panelov je potreben softver MI4-CFG-1-GB(D), verzija 6.

Pregled osnovnih lastnosti: MI4-110-KD1 in MI4-130-
TA1

A
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Usmerilo se je na osvajanje rešitev in razvoj programske opre-
me za daljinski nadzor nad klimatizacijsko opremo. Na ta način
je podjetje omogočilo tudi nadzor nad delovanjem svoje opre-
me v zelo oddaljenih zgradbah in s tem zmanjšalo potrebo po
servisnih posegih. Spodnji primer prikazuje komunikacijo s sis-
temom klimatov v multikinu NOIL v Moskvi. 

Slika 1  - Komunikacija z multikinom v Moskvi preko sveto-
vnega omrežja Interneta - prikaz delovanja klimatske napra-
ve

Podjetje je osvojilo programe treh znanih proizvajalcev regulacij-
ske opreme in dobaviteljev centralnih nadzornih sistemov: Sie-
mens (Landis&Staefa), Sauter in Carel. Vsak od programov
pokriva svoj del tržišča glede zahtevnost objekta in kompleks-

nost sistema. Slika 2 prikazuje cenovno najugodnejšo rešitev
povezave regulacije v CNS in v svetovno omrežje Internet, ki
smo jo uporabili tudi v multikinu NOIL.
Centralni nadzorni sistem - precej ohlapen in netočen termin.
Ohlapen zato, ker si pod njim predstavljamo cel spekter zelo
različnih sistemov, netočen pa zato, ker običajno ni namenjen
samo nadziranju sistema, ampak vsebuje še cel kup funkcional-
nosti. Nič bolje ni tudi z njegovo moderno inačico - Inteligentne
zgradbe ( zgradbe seveda niso inteligentne ). Pri tem pa ne gre
za razpravo o terminih, ampak o mnogih neprijetnih preseneče-
njih investitorjev in dobaviteljev opreme za CNS, ki običajno ob
prevzemu zgradbe ali po začetku obratovanja pričnejo ugotav-
ljati neskladja med svojimi vizijami o delovanju vgrajenega siste-
ma in njegovimi dejanskimi funkcijami. Stvar se še zaplete, ko
začneta investitor in dobavitelj pogovor o širjenjih prvotnega
sistema in dodajanju novih funkcionalnosti.

Zgradba kot okolje za zagotavljanje 
"udobja"

Udobje je tukaj napisano v narekovaju zato, ker ne govorimo o
psihofizičnem počutju uporabnika ampak ga definiramo kot
sprejemljivo območje fizikalnih stanj (temperatura, vlaga, osvet-
ljenost, tišina kot nasprotje hrupu, varnost (pred požarom, vlo-
mom, .. ), povezanost v zunanje okolje (komunikacije, informaci-
je, multimedija). Zmanjšanje udobja pomeni zmanjšanje dohod-
kov. Slabi delovni pogoji vplivajo na delovno storilnost, slabi
pogoji v zgradbah za zabavo pomenijo manj obiskovalcev in
tako naprej. Za zagotavljanje tega udobja potrebujemo vire. Naj-
pomembnejši med njimi je vsekakor energija. Jih je pa še nekaj,
ki so manj očitni a glede na stroške ki jih prinašajo nikakor ne
nepomembni. Taki so na primer lastna in zunanja delovna sila
za upravljanje in vzdrževanje sistema pa tudi celotna komunika-
cijska struktura lahko pomeni znatne začetne in tekoče stroške.  

Energetska študija zgradbe in CNS 

Zakonsko so predpisani predvsem ukrepi pasivne toplotne za-
ščite zgradbe, kakor tudi nekateri aktivni ukrepi. Ti ukrepi so
posledica skrbi države, kot zastopnika skupnih interesov držav-

Centralni nadzorni sistemi -
IMP KLIMAT

Informacije: IMP Klimat d.d. Industrija opreme za klimatizacijo

IMP - Klimat je renomiran proizvajalec klimatskih naprav in njihovih komponent. Že pred
desetletjem in več je podjetje začelo klimatske naprave opremljati tudi z ustreznimi elemen-
ti avtomatike. To je za kupca pomenilo rešitev na ključ, pri kateri se je izognil iskanju krivcev

za težave pri delovanju sistema. V zadnjih letih je podjetje storilo tudi velik korak pri pripravi
lastnih kvalitetnih programov za prosto programabilne regulatorje, kakor tudi osvajanje komu-
nikacijskih protokolov in programske opreme za realizacijo centralnih nadzornih sistemov.

Slika 2 - Prikaz povezave regulatorjev v Internet za multiki-
no NOIL
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ljanov za okolje. Šele študija stroškov in prihrankov ob uvajanju
posameznih pasivnih in aktivnih ukrepov za zmanjšanje porabe
energije nam da optimalno rešitev. Pri tem ima CNS pomemb-
no vlogo, saj je na eni strani strošek na drugi pa orodje za ana-
lize in doseganje energetskih prihrankov. Podobno vlogo ima
tudi pri stroških upravljanja in vzdrževanja. Vsekakor so optimal-
ne rešitve nemogoče brez tega, da CNS obravnavamo in tudi
ovrednotimo že v začetnih fazah projektiranja zgradbe. 

Projekt CNS-a v začetni fazi načrtovanja
zgradbe

Kot je omenjeno že v zgornjem poglavju je važno definirati CNS
že v začetni fazi načrtovanja za doseganje najmanjših celotnih
stroškov lastništva zgradbe ( investicija, energija, tekoči stroški
vzdrževanja ). Razlogov za to pa je še nekaj. Projekta strojnih in
elektro instalacij sta odvisna tudi od odločitev v okviru energet-
ske študije objekta in s tem tudi od obsega CNS-a. Ta pa je po
eni strani določen z integracijo sistemov v okviru CNS-a po
drugi pa s funkcionalnostmi, ki naj jih zagotavlja. Nekateri inve-
stitorji imajo izkušnje s velikim številom podobnih objektov
(hotelske verige, trgovske verige in podobni). Njihove rešitve
temeljijo na podlagi študij starejših zgradb, za katere imajo po-
datke o obratovanju, o stroških in podobno. So torej tisti, ki lahko
skozi ciklus investicija - pridobivanje podatkov  - analiza - in-
vesticija prihajajo do vedno boljših rešitev. To so tisti investitorji,
ki ne potrebujejo posebnega svetovanja pri definiciji CNS-a.
Tipično pa investitor nima dovolj informacij za odločitev in važno
je da zahteve za projekt pripravi skupaj s strokovnjakom ali stro-
kovnjaki za centralne nadzorne sisteme. Predvsem je pomemb-
no, da že v začetku definirajo okvir : 

Integracija sistemov centralnega nadzora
Ogrevanje, hlajenje, klimatizacija
elektronski regulatorji pretoka zraka 
ventilatorski konvektorji 
razsvetljavo
svetlobne kupole
zračne zavese
svetlobne lamele - senčila
protipožarne lopute 
upravljanje z energetskimi potrošniki (preprečevanje konic)
požarni sistem
kontrola prisotnost
video nadzor
in mnoge druge specializirane podsisteme

Integracija seveda ni sama sebi namen. Prvih devet skupin
predstavlja sisteme, ki so veliki porabniki toplote in jih je zelo smi-
selno integrirati v en sistem. Požarni sistem je samostojen sis-
tem, ki ima le nekaj nujnih (včasih le preko digitalnih izhodov)
povezav na zgornje sisteme. Ostali sistemi so povezani v CNS
glede na tip objekta (npr. sistem za obračunavanje v hotelih je
smiselno povezati na CNS zaradi reduciranega režima obrato-
vanja, ko v sobah ni gostov).

Funkcionalnosti centralnega nadzornega sistema
Grafični pregledovalnik sistema 
Vodenje baze dogodkov, alarmov in trendov 
Pregledovalnik trendov 
Pregledovalnik alarmov
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Pregledovalnik dogodkov
Upravljanje z alarmi in dogodki
koledar in urnik 
Urejevalnik poročil
Sistem pravic dostopov
Komunikacija preko modema in interneta

- možnost opravljanja energetskih analiz
- možne širitve sistema in predvideni stroški

Šele po podrobnem obravnavanju zgornjih točk je možno
postaviti zahteve po centralnem nadzornem sistemu, ki bo opti-
miziran glede stroškov, ki bo omogočal analize zgradbe in spre-
jemanje utemeljenih odločitev o njeni nadaljnji optimizaciji ter bo
odprt za predvidene širitve. 

Odločitev o dobavitelju regulacijske opreme, o uporabi komuni-
kacijskih protokolov, o bazi podatkov in programski opremi na
aplikacijskem in komunikacijskem nivoju je zadnja v vrsti odloči-
tev in je odvisna od zgornje analize. Kljub vročim polemikam je
nekaj perspektivnih in odprtih komunikacijskih protokolov, ki so
primerni za povezovanje regulacijske opreme na nadzorni
sistem in kar nekaj SCADA programov za realizacijo centralne-
ga nadzornega sistema na aplikacijskem nivoju. Vsekakor imajo
veliko vlogo pri odločitvi reference ponudnikov, od katerih je
potrebno, da ponujajo izdelavo celotnega sistema na ključ. Le
tako se namreč lahko izognemo glavobolom pri razmejitvah
odgovornosti za nastala odstopanja od želenih zahtev in napa-
ke pri delovanju sistema. 

Program, ki ga ponuja IMP Klimat : Siemens, Sauter in Carel in
trije predstavniki iz njihovih programov.

Slika 3 - MERCATOR Tolmin - Ekranske slike CNS, ki prikazujejo delovanje klimatske naprave, pogled na zgodovino izbranih
signalov, Okno za vnos parametrov in vmesnik za nastavitev urnikov delovanja

A



AVTOMATIKA 4550/2004



AVTOMATIKA46 50/2004

AVTOMATSKE MERITVE

S edaj lahko inženirji ustvarijo realnočasovne testne sisteme z National Instruments visoko zmogljivo PXI modularno instru-
mentalno strojno opremo, katera vključuje izdelke, ki omogočajo do 24-bitno natančnost ali hitrosti vzorčenja 200MS/s. Ta
nova združljivost je rezultat nadgrajenih gonilnikov za modularne instrumente, ki so tesno integrirani z LabVIEW Real-Time

razvijalsko programsko opremo.

NI LabVIEW Real-Time
podpira široko paleto visoko natačnih instrumentalnih modulov

Informacije:  National Instruments d.o.o., Celje

Z uporabo LabVIEW Real-Time sku-
paj z NI PXI modularnimi instrumenti
lahko inženirji načrtujejo visoko
zmogljive, prilagojene virtualne
instrumente z realnočasovno zaneslji-
vostjo in neodvisnim delovanjem.
Realnočasovni operacijski sistemi

nudijo najvišjo raven zanesljivosti ker zaradi povečane učinko-
vitosti uporabljajo manj sredstev in odpravljajo slabosti stan-
dardnih operacijskih sistemov. LabVIEW Real-Time prinaša
koristi realnočasovnih operacijskih sistemov brez da bi inženir-
ji morali poznati nizko nivojne podrobnosti realnočasovnega
razvoja. 
Inženirji lahko uporabijo LabVIEW grafično razvojno okolje za
razvoj aplikacij in jih nato prenesejo na izbrane realnočasovne
cilje. Povečana zanesljivost vgnezdenega realnočasovnega
operacijskega sistema je pomembna za testiranja, kjer ponovit-
ve veliko stanejo, vključujoč testiranja, na katerih se uniči pro-
totipe, ki se izvajajo skozi daljša časovna obdobja ali zahteva-
jo uporabo dragih sredstev, kot je recimo vetrovnik.
Inženirji lahko nastavijo LabVIEW Real-Time sisteme da se
samodejno zaženejo in takoj zaženejo primerno aplikacijo brez
posredovanja uporabnika. S temi zmogljivostmi lahko inženirji
vgnezdijo LabVIEW Real-Time v večje stroje ali jih zaženejo na
daljavo, da potem delujejo samostojno. Na primer, inženir
lahko načrtuje LabVIEW Real-Time PXI sistem za podmornico
brez osebja in oddaljeno izvaja nadzor stroja.

Z novo izdajo gonilnikov in Lab-
VIEW 7.1 Real-Time Module lah-
ko inženirji uporabljajo široko li-
nijo NI modularne instrumentaci-
je, vključujoč digitalne multime-
tre, hitre vmesnike, generatorje

signala, stikala, dinamično zajemanje signala in hitre digitalne
module za ustvarjanje realnočasovnih meritev in kontrolnih
aplikacij. Inženirji lahko prav tako integrirajo NI in merilne na-
prave ostalih proizvajalcev vključujoč zajemanje podatkov, vid,
gibanje, Compact FieldPoint, GPIB, CAN, prenastavljiv I/O, za-
poredne in DeviceNET.

O National Instruments modularnih instrumentih:
National Instruments modularna oprema združuje visoko
zmogljivo strojno opremo, prilagodljivo programsko opremo in
inovativno usklajevanje ter sinhronizacijo tehnologije za testira-
nje in konstruiranje. 
National Instruments modularna oprema vsebuje:

Visoko ločljive digitalizatorje (8 do 14 bitni z do 200 MS/s)
Generatorje signala (do 16 bitov in 200 MS/s)
Digitalne generatorje/analizatorje valovnih oblik (do 100 MHz)
Digitalne multimetre (do 61 mest)
RF vektorske signalne generatorje in analizatorje (do 2.7 GHz)
Dinamične analizatorje signala (do 24 bitov in 204.8 kS/s)
Preklopnike (multipleksorski, matrični, in splošno 
namenski) A
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Spletna LabVIEW evaluacijska verzija predstavlja NOVO orodje, ki vam
omogoča uporabo LabVIEW programske opreme brez shranjevanja ali
namestitve kateregakoli programskega orodja.

Omogoča številne
prednosti, ki jih do
sedaj ni bilo možno
uporabiti:

evaluacija progra-
mske opreme 
evaluacija profesio-
nalne verzije Lab-
VIEW programske
opreme,
ni potrebno shran-
jevanje programs-
ke opreme ali na-
mestitve le-te,
možnosti simulacije instrumentov za nadzor

pregled učnih vaj
za nove uporabnike v
evaluacijskem okolju

Na spletni strani pro-
izvajalca National Ins-
truments se nahajajo
tako spletne predsta-
vitve z natančnimi
opisi novosti, kot tudi
nazorne video pred-
stavitve.

Več o NOVI spletni
LabVIEW evaluacijski
verziji si poglejte na
http://www.ni.com/
trylabview/.

Dodatne informacije so na voljo v podjetju National Instruments d.o.o., Kosovelova
15, Celje, vprašanja pa lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov:
ni.slovenia@ni. com.

Informacije:  National Instruments d.o.o., Celje

LabView 7.1
NOVA spletna LabVIEW evaluacijska verzija

A

www.avtomatika.com
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EXPRESS NOVICE - Protivirusna zaščita

Informacije:  Damjan Jarc, Parametica d.o.o.,Tel.: +386 (1) 56 33 766

Število virusov se povečuje
BitDefender se je izkazal z najboljšo odzivnostjo

Število računalnikov, okuženih z računalniškimi virusi, se je letos močno
povečalo - predvsem na račun izjemno velikega števila novih virusov v
prvi polovici letošnjega leta. V prvih šestih letošnjih mesecih so v Bit-

Defender laboratorijih strokovnjaki odkrili kar 11.650 novih virusnih različic,
kar znaša skoraj dvakrat toliko kot v drugi polovici leta 2003 (6.430 različic vi-
rusov) ter sedemkrat več kot v prvi četrtini istega leta (1.650 virusov). 

BitDefenderjevi analitiki so tudi pripravili lestvico najpogo-
stejših virusov, odkritih v prvi polovici leta 2004. Na vrhu te

lestvice najdemo več različic virusov Netsky ter Bagle, avtorji omenjenih virusov
so bili namreč še kako plodni, saj danes poznamo kar 30 različic virusa Netsky,
medtem ko na računalnike preži kar 47 različnih Bagle nevarnosti.

Tabela 1 - BitDefenderjevih zlobnih 10, prva polovica 2004

1. Win32.Netsky.P@mm
2. Backdoor.SDBot.Gen
3. Win32.Netsky.D@mm
4. Win32.Bagle.Z@mm
5. Win32.Netsky.B@mm

6. Win32.Bagle.AA@mm
7. Win32.Zafi.B@mm
8. Win32.Netsky.Q@mm
9. Win32.Netsky.AA@mm

10. Win32.Mydoom.A@mm

Letošnje epidemije so tudi posledica odkritij novih lukenj operacijskih sistemov
MS Windows, katere so novi virusi in črvi s pridom izkoriščali, večina internetnih
uporabnikov pa jih še danes ni zakrpala. Vso breme obrambe pred škodljivimi
kodami je tako padlo na pleča proizvajalcev protivirusne programske opreme.
Njihova odzivnost je vedno znova na preizkušnji. Neodvisni preizkuševalci pro-
tivirusne programske opreme, AV-Test.org, so opravili obsežno analizo odzivnosti
protivirusnih ekip posameznih protivirusnih programov v prvi polovici letošnjega
leta. Žal nobeni programski hiši na polletni ravni ni uspelo obdržati odzivnosti
okoli dveh ur po izbruhu virusa, kar smo sicer videli pri posameznih virusih. Veliki
zmagovalec preizkusa, program BitDefender, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje
Parametica d.o.o., je tako v povprečju potreboval manj kot 4 ure za pripravo us-
treznih popravkov za preprečevanja širjenja novih virusov.

Tabela 2 - Povprečna odzivnost protivirusnih programov ob izbruhih novih virusov
(podatki veljajo za prvo polovico leta 2004)

Povprečni odzivni čas: okoli 10 ur

Program BitDefender
BitDefender je zmogljiv in prilagodljiv protivirusni program, ki deluje po načelu
"namesti in pozabi". Program namreč sam inteligentno posodablja protivirusne

1.  BitDefender (manj kot 4 ure)
2.  Kaspersky (manj kot 4 ure)
3.  AntiVir (manj kot 6 ur)
4.  Dr. Web (manj kot 6 ur)
5.  F-Secure (manj kot 6 ur)
6.  Panda (manj kot 6 ur)
7.  RAV (manj kot 6 ur)
8.  Quickheal (manj kot 8 ur)
9.  Sophos (manj kot 8 ur)
10. AVG (manj kot 10 ur)
11. Command (manj kot 10 ur)

12. F-Prot (manj kot 10 ur)
13  Norman (manj kot 10 ur)
14  Trend Micro (manj kot 10 ur)
15. VirusBuster (manj kot 10 ur)
16. Avast (manj kot 12 ur)
17. eTrust (manj kot 12 ur)
18. Ikarus (manj kot 14 ur) 
19. McAfee (manj kot 14 ur)
20. eTrust (manj kot 16 ur)
21. Symantec (manj kot 16 ur) 
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informacije in namešča vedno sveže protivirusne baze
(vsakih osem ur). Uporablja ga že več kot 38 milijonov
domačih in poslovnih uporabnikov v preko 100 drža-
vah. BitDefender protivirusni program je požel tudi

številna pri-
znanja s str-
ani 

neodvisnih organizacij iz protivirusne-
ga sveta - ICSA Labs, CheckMark ter
Virus Bulletin. Programska oprema

BitDefender zajema celovite rešitve tako za Windows in Linux namizja kot tudi za
datotečne in poštne strežnike. Dodatne informacije je moč najti na spletni strani
www.bitdefender. com.

Podjetje Parametica

Podjetje Parametica d.o.o. (www.
parametica.si)  je bilo ustanovlje-
no leta 2002 v Ljubljani z name-
nom zagotoviti podporo uporabnikov informacijske tehnologije. Parametica nudi
celovite rešitve ter s tem pripomore k hitrejšemu in uspešnejšemu delu številnih
partnerjev. 

V podjetju uvajajo in podpirajo rešitve z odprto kodo ter tržijo licenčne programe
znanih proizvajalcev kot so MicroWorld, Softwin, FrontRange ter Medic Team. A
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Tehnični specialistični treningi s področja avtomatizacije 

Svetovanje k proizvodni odličnosti 

Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

ICA d.o.o. Izobraževalni center za avtomatizacijo FESTO DIDACTIC 
Mestni trg 18 • 3210 Slovenske Konjice • Tel: 03/7592611 • Faks: 03/7592612 • E-mail:marketing@ica.si • www.ica.si

Programi vključujejo spoznavanje specifičnih strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja sproti

preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:

• Usposabljanje za mehatronike

• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne

nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;

Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko; Hidravlika

Basic; Hidravlika Advanced; Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic; Proporcionalna hidravli-

ka; PLC Basic; PLC Advanced; Industrijska omrežja; Elektrotehnika; Elektronika in digitalna

tehnika; Varnostno pooblastilo obratnega električarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav

orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnevmatičnih naprav idr.


