
I SSN 1580 -0830

R
EV

IJ
A

 Z
A

 A
V

TO
M

AT
IZ

A
C

IJ
O

 P
R

O
C

ES
O

V,
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
LN

O
 E

LE
K

TR
O

N
IK

O
 IN

 T
EL

EK
O

M
U

N
IK

A
C

IJ
E 

  
 IS

S
N

 1
5

8
0

-0
8

3
0

  
  

 C
EN

A
 1

0
0

0
 S

IT
  

  
LE

TO
 2

0
0

5
  

  
LE

TN
IK

 5
  

  
Š

T
E

V
IL

K
A

5
2



Sitrans FM MAG 8000 je nov Siemensov magnetno - induktivni števec za merjenje pretoka. Namenjen je aplikacijam distri-
bucije pitne vode za natančno odčitavanje porabe, optimiranje porabe vode ter reduciranje primankljajev v vodovodnih
omrežjih. Namenjen je tudi splošni uporabi v čistilnih in namakalnih sistemih ter industrijskim aplikacijam, kjer je zahtevano
baterijsko napajanje.Glavna konkurenčna prednost je baterijsko napajanje s trajanjem do 6 let.
Osnovne značilnosti:

Baterijsko napajanje z garancijo obratovanja 6 let
Preprosta vgradnja
Brez vzdrževanja
Data logger
Alarmiranje
DN 50 -300(600)
Komunikacija RS 232/485
Dva pulzna izhoda

s
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Spoštovani,

Pred nami je novo poslovno leto in nove priložnosti za predstavitev proizvodov, storitev ali rešitev. Prihaja tudi čas konferenc,
posvetovanj in sejmov. Seveda bo pri večini prisotna tudi revija Avtomatika. V pomladanskem delu se bomo predvsem skoncen-
trirali na novi sejem EEVVRREEKKAA  22000055 z geslom ””SSttiiččiiššččee  nnoovviihh  tteehhnnoollooggiijj””. Na sejmu naj bi se namreč predstavile vse trenutno
aktualne tehnologije s področja proizvodnje elektronike, telekomunikacij, računalništva in avtomatizacije. Zgodilo se je namreč
tisto, kar se nam je že dolgo zdelo edino pametno - ponovno združenje vseh tehnologij, ki so se prej predstavljale na treh sejmih,
v enoten sejem na enem mestu. Tako si organizatorja ne bosta ”skakala v zelje” in s tem drobila že tako majhno bazo razstav-
ljalcev ali pa jim povečevala stroške, če so se hoteli udeležiti vseh treh prireditev. Skratka, pohvalno!

In ker smo se z organizatorji dogovorili, da bomo tudi medijsko pokrivali nekatera obsejemska posvetovanja, boste, spostovani
bralci, o dogajanjih in vsebinah obveščeni že mnogo prej, tako, da se boste lahko pravočasno odločili za strategijo obiska. Ker
vse podrobnosti še niso dogovorjene, boste več o tem izvedeli v naslednji številki Avtomatike. 

O vsebini tokratne številke ne bom prav veliko pisal. Teme so zanimive, morda naj izpostavim predstavitev novega SCADA sis-
tema  PROGEA MOVICON, ki deluje na večini klasičnih Windows operacijskih sistemov, poganjamo pa ga lahko tudi na
embedded WindowsCE. S tem se je ponudila možnost uporabe SCADA sistema na dlančnikih in različnih HMI napravah, ki
delujejo pod operacijskim sistemom Windows CE.

Nekaj o trendih v avtomatizaciji zgradb in uporabi omrežnega vodila EIB, ki je sedaj postal tudi eden od standardov pod okril-
jem organizacije KONNEX, govori specialist za EIB vodilo g. Janez Mohorič. Standardi so postavljeni, sedaj pa je na podjetjih,
da oblikujejo ustrezno opremo in nove tehnologije, na projektantih in investitorjih pa je, da to tudi uporabijo ...

Vaš           D.Selan
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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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10. in 11. februar 2005, hotel St. Bernardin v Portorožu, Obala 2
konferenčna dvorana Europa, sekcija B

Z velikim veseljem organiziramo že 8. tradicionalno strokovno konferenco NIDan 2005. Izkoristite konferenco kot vir svežih informacij o
novih trendih in tehnologijah na področju merilne tehnike in industrijske avtomatizacije. Izmenjajte informacije in izkušnje z ostalimi
strokovnjaki ter prisluhnite njihovim aplikacijam in idejam.

Strokovna konferenca NIDan 2005 bo potekala v sklopu konference in strokovne razstave "Trendi in tehnologije avtomatizacije" v
Portorožu. Udeležba konference NIDan 2005 je BREZPLAČNA. 

Z najnovejšimi tehnologijami na področju merilne tehnike in avtomatizacije vas bomo seznanili na predavanjih in naslednji dan boste lahko
utrdili pridobljeno, novo znanje na strokovnih delavnicah.

Pridružite se nam na predavanjih v četrtek, 10. februarja 2005, kjer vam bomo predstavili novosti s področja virtualne instrumentacije.
Predstavili vam bomo PAC - programabilni avtomatizacijski sistem (CompactRIO), ultra visoko zmogljivo vgnezdeno nadzorno platformo,
ki omogoča opravljanje distribuiranih meritev in krmiljenj v industriji; PXI - modularno instrumentacijo za opravljanje meritev in testiranj v
laboratorijih, industriji in drugod; LabVIEW razvojno programsko okolje; novosti in prednosti multifunkcijskih vmesnikov serije M za zajem
signalov.

BREZPLAČNIH delavnic pod vodstvom National Instruments strokovnjakov, ki razpolagajo s širokim znanjem in poznavanjem tehnologij in
aplikacij, se lahko udeležite v petek, 11.02.2005, kjer boste lahko sami preizkusili in spoznali delovanje razvojnega okolja LabVIEW in
TestStend. Prav tako se boste lahko brezplačno udeležili strokovne razstave Trendi in tehnologije avtomatizacije, kjer se boste seznanili z
novostmi drugih proizvajalcev

Program konference NI Dan 2005
10. februar
09:30 - 10:00 Registracija udeležencev
10:00 - 10:20 Uvod (Matej Krajnc)
10:20 - 11:00 Izgradnja robustnih industrijskih krmilnih sistemov s CompactRIO

tehnlogijo (Roman Plevnik)    
11:00 - 11:40 Nova generacija DAQ vmesnikov (Andrej Drozg)
11:40 - 12:00 ODMOR
12:00 - 12:40 PXI in LabVIEW - platforma za izdelavo testnih sistemov 

(Matej Krajnc)
12:40 - 13:20 Sedem nasvetov za uspešno programiranje DAQ vmesnikov

(Roman Plevnik)
13:20 - 13:50 ODMOR
13:50 - 14.50 Predstavitev uporabniških člankov
14:50 - 15:00 Žrebanje praktičnih nagrad

11. februar
09:00   LabVIEW delavnica
10:00   TestStend delavnica
11:00   LabVIEW delavnica

Vsak udeleženec konference NIDan 2005 prejme BREZPLAČEN National Instruments CD z zbirom predavanj in praktična
darila.

Prijava
Strokovne konference se lahko udeležite oba dneva, brezplačno. Pisne prijave nam pošljite do 08. februarja 2005 preko elek-
tronske pošte ni.slovenia@ni.com, prijavite pa se lahko tudi na spletnih straneh www.ni.com/slovenia ali nas pokličete 03
425 42 00. Potrditev prijave boste prejeli po elektronski pošti. Morebitno neudeležbo po opravljeni prijavi nam prosimo
sporočite. Prosimo pohitite s prijavo in navedite termine udeležbe!

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

STROKOVNA KONFERENCA O VIRTUALNI INSTRUMENTACIJI
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Informacije: 3BM Elektronika in mikroračunalniki d.o.o., tel. 04 58 36 444, 04  58 61 444

V podjetju Acroni Jesenice za analizo materiala med dru-
gim uporabljajo elektronski mikroskop. Tega nadzoruje in-
dustrijski računalnik strežniškega tipa. Računalnik se v ok-
tobru 2004 ni hotel več zagnati. Vzdrževalcem Acronija ra-
čunalnika ni uspelo oživiti, zato so se začeli dogovori o obis-
ku pooblaščenega serviserja s Poljske. Takrat je pomoč po-
nudilo domače podjetje 3BM Jesenice.

Slika 1 - Na zunaj je računalnik pri elektronskem mikrosko-
pu le malo drugačen od domačih PC-jev ...

Servis računalnika je bil zelo zahteven iz več razlogov. Zah-
tevnejše je že samo nalaganje operacijskega sistema Win-
dows na strežniške računalnike. Delo je dodatno oteženo,
če je računalnik star že nekaj let, in če dobavitelj ni zagoto-
vil vseh potrebnih programskih orodij. V tem primeru pa je
bilo treba obdržati tudi vse nadgrajene verzije uporabniških
programov, podatke opravljenih analiz na instrumentu in
nastavitve oz. kalibracije elektronskega mikroskopa. 

Že samo izguba kalibracijskih podatkov bi pomenila obve-
zen obisk serviserja iz tujine.

Slika 2 - ... znotraj pa poznavalec vidi velike razlike.

Slika 3 - Brez računalnika je tale elektronski mikroskop le
kup železa in elektronike

Serviserjem podjetja 3BM je v nekaj dneh uspelo zagnati in-
dustrijski računalnik in ponovno vzpostaviti delovanje elek-
tronskega mikroskopa. Pri tem so bili ohranjeni vsi progra-
mi, podatki in nastavitve.

V Slovenskih Železnicah na ranžirni postaji Zalog skrbi za
pravilno zaviranje in razporejanje tovornih vagonov sistem
petih večprocesorskih računalnikov. Brez usklajenega delo-
vanja teh računalnikov bi bilo nemogoče v enem dnevu raz-
porediti več kot dva tisoč vagonov. Že več mesecev so se
tam srečevali s težavami nadzornega računalniškega siste-

Podjetje 3BM Elektronika in mikroračunalniki d.o.o. Jesenice nadaljuje z uspešnimi popravi-
li industrijskih računalnikov. Tokrat so v podjetjih Acroni Jesenice in Slovenske Železnice
rešili težke probleme, od katerih so nekateri servisi odstopili ali pa se jih sploh niso lotili.

3BM Jesenice uspešno popravlja
industrijske računalnike
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ma. Zaradi odpovedi industrijskega
računalnika so vagone zavirali v pre-
cej manj zanesljivem ročnem načinu.
Vsaka napaka lahko pri tem povzroči
veliko materialno škodo.

Ko vzdrževalci Slovenskih Železnic ni-

so mogli sami odpraviti napake na ra-
čunalniku za zaviranje, so se obrnili
na več servisov. 
Pri napaki jim zaradi zastarelosti in ne-
dobavljivosti nekaterih rezervnih delov

ni mogel pomagati
niti tuji proizvajalec
računalniškega siste-
ma. Na osnovi član-
ka v časopisu so pri-
šli do podjetja 3BM
Jesenice.
Z znanjem in izkuš-
njami so serviserji te-
ga malega jeseniške-
ga podjetja v dveh te-
dnih odpravili ključ-
ne napake na siste-
mu. V začetku no-
vembra je nadzorni
sistem začel poskus-
no delovati, sedaj pa
že več kot en mesec

deluje pod polno obremenitvijo.

Slika 4 - Še zaviranje praznih vagono ni mačji kašelj

Slika 4 - Tole je samo eden od petih večprocesorskih
računalnikov za ranžiranje vagonov

A
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Na Gospodarski zbornici Sloveni-
je v Ljubljani je dne 18. 1. 2005

potekala predstavitev B2 spletnega
učenja. Predstavitev je imela pred-
vsem izobraževalni namen, saj se pri
nas o spletnem učenju še ne ve veli-
ko.

Udeleženci so se na predstavitvi splet-
nega učenja seznanili s prednostmi in
slabostmi učenja preko Interneta. Na
praktičnih primerih, ki so bili prikazani
tekom predstavitve, so spoznali delo z
enostavnim in zmogljivim portalom za
spletno učenje. 

Podanih je bilo veliko informacij, ki
bodo pomembno vplivale na zahteve
naročnikov in  posameznikov do izob-
raževalnih organizacij s poudarkom na
praktičnih rešitvah s področja izobra-

ževanja kadrov. 
Izpostavljene prednosti spletnega uče-
nja so: prilagodljivost časa in kraja,
hitrost  evalvacije učinkov izobraževa-
nja, raznolikost učnih vsebin in velik
prihranek denarja. Največja prednost
učenja preko spleta pa je, da do zna-
nja pridete takrat, ko ga potrebujete. 
Predstavitev je bila slikovito podkrep-
ljena z neposredno demonstracijo
preko Interneta.

Udeleženci so bili po odzivu sodeč
izjemno navdušeni in pozitivno prese-
nečeni tako nad organizacijo in prika-

zom predstavitve kot tudi nad uporab-
nostjo sistema samega. S ponudbo B2
spletnega učenja podjetje B2 d.o.o.
naredilo nov korak k izpolnitvi svojega
poslanstva, to je pomagati ljudem, da z
uporabo informacijske tehnologije po-
večajo svojo produktivnost, konkuren-
čnost in zadovoljstvo. 

Portal lahko preizkusite tudi vi na nas-
lovu www.spletno-ucenje.com.

O podjetju B2 d.o.o.

Podjetje B2 je vodilno slovensko pod-
jetje na področju računalniškega izob-
raževanje. V 15 letih je pripravilo več
kot 6500 računalniških tečajev in
preko 110.000 pedagoških ur. Njihove
tečaje je obiskalo preko 50.000 zado-
voljnih obiskovalcev. A

Predstavitev B2
spletnega učenja

Informacije: Uroš Prah, B2 d.o.o., tel. 01 24 44 217,
uros.prah@b2-ic.si

Slika - Primer izobraževanja za EXCEL
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Nenehen razvoj sistemov v avtomatizaciji je že zgodaj posegel tudi na področje programske opre-
me. Sprva zelo namenski programi so se s časom razvili v splošna vsestranska programska orod-
ja, namenjena komunikaciji med strojno opremo in človekom. SCADA (Supervisory, Control And

Data Acquisition) je  postala nepogrešljiv del opreme za avtomatizacijo.

Progea Movicon
SCADA programska oprema na Windows CE, 98, 2000 in

XP osnovi

Jernej Tavčar, Genera d.o.o. - jernej.tavcar@genera.si

SCADA skrbi, da so informacije o procesu zbrane na enem
mestu, ter omogoča njihovo predstavitev in izdajanje krmil-
nih ukazov. Sodobna SCADA mora vsebovati več funkcij:
od nazorne grafične predstavitve procesa, historiranja
podatkov, avtomatskega kreiranja poročil o delovanju siste-
ma, daljinskega opozarjanja na dogajanje v sistemu, redun-
dantnih funkcij za nemoteno delovanje, nadzora sistema
preko WAP protokola, intranet ali internet omrežja do drugih
funkcij, ki operaterju olajšajo delo in izboljšajo pregled ter
učinkovitost sistema.

Podjetje Progea, ki že 30 let razvija programsko opremo za
avtomatizacijo, ponuja SCADA programsko opremo Movi-
con, ki je namenjena razvoju aplikacij za vodenje in nadzor
sistemov. Največji prodor na trgu programske opreme za
avtomatizacijo je podjetje Progea doživelo z izidom Micro-
softovega operacijskega sistema Windows CE. Zaradi na-

raščajočega zanimanja za 'embedded' sisteme je Progea
doživela velik razcvet, na začetku predvsem na nemškem
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trgu. Movicon tako omogoča razvoj projektov za Windows
CE ali Windows 98/2000/XP v istem razvojnem okolju.
Tako velika raven fleksibilnosti je ena izmed odlik program-
ske opreme  podjetja Progea. 

Movicon vsebuje vse, kar mora programsko orodje vsebo-
vati za vgradnjo v sodobne avtomatizacijske sisteme.
Omogoča izdelavo preglednih in interaktivnih grafičnih
predstavitev procesa z možnostjo uvoza bitnih ali vektorskih
slik ter možnostjo animiranja z uporabo  vgrajenih skriptnih
jezikov SoftLogic, Sinapsi in VBA™ (Visual Basic for
Applications). Podpira tudi Power Template™ tehnologijo,
kar omogoča uporabo in izdelavo knjižnic z že vnaprej pri-
pravljenimi simboli, ki bistveno skrajšajo čas razvoja projek-
ta.

Posebej priročno je kreiranje podatkovnih baz, saj lahko s
podporo standarda ODBC in SQL-a kreiramo poljuben for-
mat baze, ki ustreza omenjenemu standardu. Na ta način je
odpravljen problem pretvarjanja različnih formatov zapisa,
saj si obliko zapisa podatkov lahko izberemo sami in ni
odvisna od Movicon-a. Movicon omogoča avtomatsko
generiranje poročil iz baze podatkov v RPT Crystal Report™
formatu. Crystal Report™ je eno najzmogljivejših orodij za
prezentacijo podatkov iz baz. Ker ga uporablja tudi podjet-
je Microsoft, je postal eno najpogosteje uporabljenih orodij
na področju prezentacije podatkov. Zato tudi Movicon pod-
pira kreiranje, avtomatsko tiskanje in prezentacijo Crystal
Report™ formata (.RPT). 

Ker lahko enako aplikacijo delamo za različno govoreče
kupce, jo je potrebno izdelati  v različnih jezikih. V ta namen
ima Movicon na voljo preproste funkcije, ki omogočajo eno-
stavno izdelavo večjezičnih aplikacij. 

Pri sistemih, ki potrebujejo pogosto spreminjanje nastavitev
sistema, ponuja Movicon funkcije za delo z obrazci, kjer
lahko nastavitve predčasno shranimo v datoteko, ter jih
nato preprosto uporabljamo v sistemu, ne da bi nam bilo
potrebno pisati nastavitve na novo. 

Za kasnejši pregled delovanja sistema in odkrivanje napak
ima Movicon vgrajeno funkcijo 'Historical LOG', ki nepresta-
no beleži dogajanje v sistemu, zato lahko kadarkoli pregle-
dujemo in tako nadziramo sistem ter lažje odpravljamo
napake. 

V sistemih, kjer ni vedno prisoten operater, Movicon ob
sprožitvi alarma  omogoča pošiljanje SMS, E-mail, glaso-
vnih, fax ali MSN sporočil. Na ta način lahko z uporabo Wap
SCADA ali Movicon Internet Client tehnologije sestavimo
aplikacijo, ki ne potrebuje stalne prisotnosti operaterja, kar
dolgoročno poceni proces.

Movicon Web Cilent tehnologija omogoča enostaven nad-
zor in vodenje sistema preko spletnega brskalnika, brez
dodajanja kakršnihkoli programov na server. Movicon Web
Client je ActiveX program, ki za povezavo z delovno posta-
jo, kjer se nahaja Movicon Server, uporablja Internet ali
Intranet omrežje. Enostavno ga je mogoče integrirati v
ActiveX aplikacije kot so HTML strani z Internet Explorer
brskalnikom ali PC aplikacije napisane v VB, C++ itd.
Podobno kot Movicon Web Client tudi Wap SCADA omogo-
ča daljinski nadzor in vodenje sistema, le da v tem primeru
uporabljamo mobilni telefon.

Kadar ne želimo uporabljati PLC krmilnikov, lahko s funkci-
jo SoftLogic nadomestimo PLC krmilnik, saj bo v tem prime-
ru to funkcijo opravljal računalnik, na katerem je naložena
SCADA. Poleg SoftLogic funkcije pa ima Movicon vgrajene
tudi PID algoritme, ki jih lahko uporabimo pri vodenju pro-
cesa.

Za zagotavljanje večje stabilnosti delovanja so vgrajene
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redundantne funkcije, ki omogočajo
nemoten prenos delovanja glavne
delovne postaje na pomožno delovno
postajo v primeru okvare na glavnem
računalniku.   

Za komunikacijo med SCAD-o in vhod-
no izhodnimi enotami so uporabljeni
komunikacijski gonilniki, s katerimi je
mogoča povezava s praktično vsemi
napravami za avtomatizacijo.
Komunikacijski gonilniki so brezplačni
in jih dobimo na spletni strani podjetja
Progea. 

Podpora OPC standardu zagotavlja
dodatno odprtost sistema. Movicon je
lahko oboje OPC  Client ali Server,
poleg tega pa je Progea članica kon-
zorcija OPC Foundation in tako prispe-
va k določanju OPC specifikacij.

Najbolj zanimiv proizvod podjetja Pro-
gea je Movicon CE, SCADA namenje-
na za Windows CE sisteme. Movicon
CE zagotavlja precej funkcij, ki jih ne
najdemo pri ostalih proizvajalcih. Na
primer ODBC tehnologija zagotavlja vi-
soko zmogljivost tudi v okolju Windows
CE, čeprav le ta ne podpira ODBC teh-
nologije. 

Tako se vse ODBC povezave do baz
podatkov avtomatsko pretvarjajo v
ADO CE, kar zagotavlja odprtost histo-
riranih podatkov zahvaljujoč Compact
DB (AccessCE) formatu in SQL-u za
Windows CE. To zagotavlja nemoten
dostop do baze ne glede na operacij-
ski sistem na katerem Movicon deluje. 

V tokratnem prispevku smo na kratko
spoznali programsko opremo Movi-
con, v naslednjih številkah pa bodo sle-
dili prispevki z natančnejšimi opisi ne-
katerih funkcij in primeri uporabe. 

Programsko opremo Movicon v Slove-
niji zastopa podjetje Genera d.o.o..

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

Modul KL3403 omogoča meritve toka, napetosti (true RMS),
moči, energije, frekvence in cos φ. Na voljo sta dva tipa mod-
ulov, ki se razlikujejo glede na tok, ki teče na sekundarni
strani tokovnih transformatorjev: 1A in 5A (slika 3). Modul
deluje tako na komunikacijskih kot procesnih enotah, ki pod-
pirajo komunikacijo preko 12 različnih področnih vodil, od
Profibus, DeviceNet, Modbus, do enostavne serijske komu-
nikacije RS 232 ali RS 485. To pomeni, da lahko takšen meril-
ni modul enostavno vgradimo v skoraj vsak sistem.  

Slika 2 - Odprtost I/O sistema Beckhoff  omogoča enostaven
nadzor električnih parametrov preko različnih področnih vodil

Za nadzor in optimiranje naštetih parametrov se vse pogosteje odločamo zaradi
ekoloških, ekonomskih, tehnoloških in drugih razlogov. Tako lahko na primer
modul KL3403 meri porabo električnega motorja in omogoča hitrejše zaznavanje

V prejšnjih številkah smo spoznali modularnost ter 'odprtost' krmilnikov in
I/O sistemov podjetja Beckhoff. V tokratnem prispevku pa si bomo
ogledali modul KL3403, ki omogoča vključitev nadzora porabe električne

energije in sorodnih parametrov skoraj v vsak sistem. 

A

Nadzor električnih
parametrov preko
področnega vodila

Slika 1 - KL3403
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napak kot so preobremenitev, izpad posamezne faze ali 'suho' delovanje črpalke.
Z modulom lahko merimo tudi porabo električne energije po posameznih odd-
elkih podjetja ali sklopih proizvodnje. KL3403 lahko nadomesti dražje energijske
števce, ki imajo vgrajen vmesnik za področno vodilo ob upoštevanju, da KL3403
ni certificiran merilnik porabe električne energije.

Modul KL3403 lahko uporabimo tudi kot običajen analogni vhodni modul z
območjem 0 - 1 A ali 0 - 500 V.

Slika 3 - Modul KL3403, električna vezava

Opremo Beckhoff v Sloveniji zastopa podjetje Genera d.o.o.. A
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Stahl za posamezne nivoje zahtevnosti nudi različne tipe
operacijskih panelov, ki so prikazani v tabeli. Nekatere
skupne lastnosti panelov so: 

• temperatura okolja je lahko od -20 do +70°C; 
• tekstualni panel omogoča različne fonte, saj ima gra-

fični displej; 
• dovoljujejo tudi vgradnjo v Ex okolje zaradi prahu; 
• na panele lahko priključimo različne vhodno-izhodne

enote: barkodni čitalec, Wiegand efekt čitalec;
• možnost osvetljenega ozadja ter
• plavajoča vejica.

Tabela 1 - Tipi operacijskih panelov za Ex okolje

Izbor operacijskega panela za
Ex-okolje

Avtor: Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing d. o. o.

Stahl je edini proizvajalec operacijskih panelov, ki ima v svojem proizvodnem programu izdelke tako za ne-
Ex kot za Ex okolje in to za vse zahtevnostne nivoje: tekstovni, grafični, vizualizacija procesa ter indus-
trijski PC. V nadaljevanju se bomo posvetili izboru operacijskega panela za vgradnjo v eksplozijsko

ogroženo okolje. Izbor je nekoliko zahtevnejši zaradi dejstva, da moramo poleg samega panela kupiti tudi dodat-
no opremo, ki povezuje izbran panel z našim avtomatizacijskim sistemom.
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Kupci pogosto sprašujejo, kateri tip panela je najbolje pro-
dajan in kaj je potrebno poleg samega panela še kupiti.
Odgovor na prvi del vprašanja je enostaven: najpogostejša
izbira je grafični operacijski panel, saj je v primerjavi s tek-
stualnim le malenkost dražji, nudi pa veliko več. 

Operacijski panel za vizualizacijo sicer nudi bistveno več,
vendar je temu ustrezno dražji. Peleg operacijskega panela
je potrebno dokupiti še določeno opremo, ki je odvisna od
tega, kaj imamo na razpolago in kaj od panela pričakujemo.
Od stranke zato že v fazi ponudbe zahtevamo naslednje
podatke: 

1. Kakšno je okolje, v katerega bo vgrajen panel (npr.
Ex, cona 1)?

2. Kakšen je nivo zahtevnosti (tekstualni, grafični itd.)?
3. Na kakšno opremo bo operacijski panel priključen

(proizvajalec in tip krmilnika, tip CPU oz. komunika-
cijskega modula, komunikacijski protokol)?

4. Kakšne so zahteve za ohišje za panel (npr. montaža
zunaj z zahtevanim ogrevanjem itd.)?

5. Kakšno dodatno opremo zahteva (npr. barkodni čita-
lec, osvetljeno ozadje prikazovalnika itd.)?

6. Ali ima kupec že opremo za programiranje panela
(programska oprema, kabel za priključitev na PC)?

Za ilustracijo si oglejmo naslednji primer

Kupec se je odločil za grafični operacijski panel ET-75
(Slika 1), saj ga namerava postaviti v Ex okolje, v cono 1,
poleg teksta v različnih fontih pa bo prikazoval tudi nekate-

re simbole, bargrafe ipd. ET-125 (Slika 2) je za njegove
zahteve že navidez prezahteven ob upoštevanju dejstva, da
z operacijski panelom dela nekvalificirana delovna sila. Za
vodenje procesa ima uporabljen krmilnik Siemens, Simatic
S7-300. CPU je tipa CPU 315-2 DP, ki ima dva komunikacij-
ska porta: MPI in Profibus-DP. Zadostuje plastično ohišje
brez dodatnega ogrevanja, saj bo panel vgrajen v prostoru
in ne bo izpostavljen ekstremnim temperaturam. Kupec bo
uporabljal tudi barkodni čitalec, s katerim bo vnašal v
sistem določene podatke. Želi imeti tudi osvetljeno ozadje

Izbor operacijskega panela in ustrezne
dodatne opreme

Slika 1 -  Grafični operacijski panel ET-75 
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displeja, saj je panel v temačnejšem prostoru. Ker z opera-
cijskimi paneli Stahl še ni delal, potrebuje tudi opremo za
njihovo programiranje.

Kaj mu ponudimo?

Kupec je že sam na osnovi
poznavanja ponudbe izbral
operacijski panel: ET-75 RSi
(cona 1, enobarvni, 240x128
točk). V ta panel bo naložen
gonilnik za Siemensovo S7-

MPI komunikacijo. Operacijski panel bo vgrajen v plastično
ohišje z vgrajenimi potrebnimi kabelskimi uvodnicami. Ne-
posredno na operacijski panel bo priključen barkodni čita-
lec tip SK200-RS-232, namenjen branju na razdalji 50-300
mm.

Ker operacijski panel potrebuje napajanje,
bomo dodali lastnovarno (Exi) napajalno
enoto tipa 9143/10-120-200, ki bo vgrajena v
varno okolje. Dodali pa bomo še dve enaki
napajalni enoti: ena je potrebna za napajanje
barkodnega čitalca in druga za osvetljevanje
ozadja. Skupaj torej potrebujemo tri Exi napa-
jalne enote.

Opravka imamo z lastnovarnim komu-
nikacijskim vodilom, za kar potrebuje-
mo galvanski ločilnik ne-EX / Exi: tip
9185/11-45-10. Ta galvanski ločilnik
vgradimo v varno okolje.
Nanj priključimo na eni strani opera-
cijski panel, na drugi pa MPI komuni-
kacijsko vodilo.

Operacijski panel bo (preko gal-
vanskega ločilnika) kot slave pri-
ključen na MPI komunikacijsko
vodilo od CPU 315-2 DP, zato
potrebujem še vmesnik MPI-Box
SSW7 RS-232. Tudi ta bo vgrajen
v varno okolje.

Z izbrano opremo smo prišli do arhitekture, ki je prikazana
na tretji sliki. Za povezavo med MPI vmesnikom in galvan-
skim ločilnikom 9185 bomo dodali še komunikacijski kabel
VB-301 (dolžine 0,5m). Za povezavo galvanskega ločilnika
9185 na sponke pa bo potreben še kabel  VB-299.

Slika 3 -  Arhitektura komunikacijske povezave

Za programiranje operacijskih panelov potrebujemo pro-
gramsko orodje SPSPlus WIN (za Windows 9x/NT), ki je na
razpolago v cenejši izvedbi, namenjeni le za tekstualne
panele in v polni izvedbi, s katero lahko programiramo vse
operacijske panele. Torej potrebujemo za naš grafični panel
polno verzijo. Obenem potrebujemo še komunikacijski
kabel, preko katerega bomo naložili program iz PC na ope-
racijski panel: kabel VB-300.

Slika 2 - Grafični operacijski panel ET-125

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
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"Zaradi svoje zmogljivosti in fleksibilnosti oz. prilagodljivosti
so čipi FPGA pridobili naklonjenost mnogih inženirjev s
področja digitalnega načrtovanja oz. digitalnega dizajna.
Tehnologija RIO omogoča te prednosti še širšemu krogu
inženirjev in znanstvenikov tako, da izloča položno krivuljo
učenja, ki je običajno prisotna pri programskih vezjih
FPGA," pravi Tim Dehne, podpredsednik oddelka za razis-
kave in razvoj pri National Instruments. 

"Grafično programiranje FPGA razširja virtualno instrumen-
tacijo tako, da uporabnikom LabVIEW omogoča sintezo nji-
hove lastne merske opreme, ki konkurira zmogljivostim in
optimizaciji tovarniško definirane strojne opreme."

Za CompactRIO obstajata dve konfiguraciji: vgnezdeni sis-
tem ter razširitveni sistem serije R. Novi CompactRIO vgnez-
deni sistem se ponaša z real-time vgnezdenim procesor-
jem, s programirljivim ohišjem s štirimi ali osmimi režami z
FPGA, ki ga lahko uporabnik sam programira, ter z 19 indu-
strijskimi I/O moduli, katere je možno zamenjati med delo-
vanjem.  

Vsak I/O modul vključuje vgrajeno možnost povezave,
obdelavo signala, napeljavo za konverzijo ter, kot dodatno
možnost, izolacijsko oviro. Z integriranjem omarice s konek-
torji v module CompactRIO znatno zmanjšuje prostorske
zahteve ter stroške povezav z žicami. Ta stroškovno ugodna

CompactRIO
National Instruments LabVIEW z novo platformo CompactRIO

omogoča vgnezdene sisteme za največje zahteve

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

Podjetje National Instruments je pred kratkim predstavilo CompactRIO, ultra visoko zmogljivo
vgnezdeno nadzorno platformo, ki jo poganja programirljiva I/O (RIO) tehnologija za napredne
aplikacije, kjer sta majhna velikost ter zanesljivost bistveni. National Instruments RIO

tehnologija omogoča razvijalcem LabVIEW, da z uporabo programirljivih integriranih vezij FPGA ter
grafičnimi orodji za razvoj LabVIEW definirajo svojo lastno mersko strojno opremo.
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CompactRIO

vgnezdena zgradba omogoča odprt
dostop do virov strojne opreme na
nizki ravni za zelo hiter razvoj sistemov
za nadzor in pridobivanje podatkov
po meri, bodisi samostojnih, bodisi di-
stribuiranih. 

Razširitveni sistem CompactRIO seri-
je R omogoča visoko zmogljivo obde-
lavo signala ter industrijsko razširitev
I/O za naprave FPGA PCI ali PXI/
CompactPCI serije R. Inženirji lahko
namestijo napravo FPGA Serije R na
katerokoli namizje ali industrijski raču-
nalnik z operacijskim sistemom Win-
dows ali LabVIEW Real-Time. V tej
konfiguraciji je razširitveno ohišje pri-
ključeno neposredno na eno izmed
digitalnih vtičnic na napravi FPGA Se-
rije R. Razširitveni sistem omogoča
dodatne možnosti lastnega merjenja
za aplikacije, ki vključujejo tradicional-
no pridobivanje podatkov plug-in, za-

jem slike, upravljanje motorjev ter mo-
dularne instrumentalne naprave. 
Z izkoriščanjem izjemne zmogljivosti
ter majhne velikosti programirljivih
čipov FPGA, CompactRIO omogoča
zmožnosti nadzora in pridobivanja

podatkov, kakršnih doslej še ni bilo, in
to v kompaktni robustni obliki. Mere
vgnezdenega sistema CompactRIO s
štirimi režami so 17,95 × 8,81 × 8,81
cm, tehta pa samo 1,57 kg. Sistem, ki
deluje na enosmerni tok, običajno
porabi le 7 do 10 W moči in lahko pre-
nese temperature na intervalu od -40
do +70 °C  ter do 50 G šoka. I/O mo-
duli CompactRIO imajo do 2.300
Vrms izolacije (enkratni šok) ter 250
Vrms izolacije (kontinuirane). Vsaka
komponenta ima široko paleto med-
narodnih potrdil in ocen glede var-
nostni, elektromagnetne združljivosti
ter varovanja okolja. 
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CompactRIO

Vezje RIO FPGA, ki je v osrčju sistema CompactRIO, je
paralelna procesna programirljiva računalniška naprava, ki
izvršuje vgnezdene LabVIEW aplikacije deterministično pri
hitrostih, ki so do 100 krat večje, kot je bilo možno doslej. S
CompactRIO lahko inženirji implementirajo analogne nad-
zorne sisteme PID z več zankami pri hitrostih zank preko
100kS/s in digitalne nadzorne sisteme pri hitrostih zank do
1MS/s ter ocenijo večkratne izraze Boolove logike v manj
kot 25ns.

CompactRIO je izdelan za naprednejše razvijalce, ki bodo
uporabljali grafična razvojna orodja LabVIEW za konfigura-
cijo programirljive strojne opreme za širok spekter panog in
aplikacij. Pri uporabnikih, kot so MTS, Roush, Goepel,
Process Automation ter Virginia Tech so že uspešno razvili
CompactRIO vgnezdene sisteme za nadzor težkih strojev,
zbiranje podatkov na samem stroju, analizo akustike in
vibracij ter karakterizacijo elektromotornih pogonov. 

"Z uporabo obstoječega nadzora pogonskega sklopa, ter
ekspertnim znanjem LabVIEW smo izdelali prototip sistema
s polnimi zmogljivostmi za nadzor strojev, s CompactRIO;
sistem nadzira visoko zmogljiv stroj motornega kolesa,
izdelali pa smo ga v samo treh delavec-mesecih. Pri prete-
klih projektih smo potrebovali vsaj dve delavec-leti za razvoj
podobnih sistemov ECU s strojno opremo, izdelano po
meri", je izjavila Carroll G. Dase, predsednica uprave Driv-
ven, Inc., ki je ponudnik rešitev za nadzor in pridobivanje
podatkov v avtomobilski industriji. "S CompactRIO smo
izvedli deterministične zanke v redu velikosti milisekund in
opravili meritve časa za gorivo in iskre na podlagi FPGA v
redu velikosti mikrosekund. Poleg tega smo lahko prepros-
to dodajali senzorje in aktuatorje ali drugače spreminjali
svoj sistem, z minimalnim vložkom časa". 

Nova proizvodna linija NI CompactRIO vključuje cRIO-9002
ter cRIO-9004 real-time kontrolerje z industrijskimi 200MHz

procesorji z plavajočo vejico, družino programirljivih ohišij
cRIO-910x s štirimi ali osmimi režami, ki imajo 1 milijon ali 3
milijone vrat FPGA ter širok izbor tipov I/O, od ±80 mV vho-
dov s termično sklopko do 250 VAC/VDC univerzalnih digi-
talnih vhodov. Inženirji programirajo strojno opremo
CompactRIO z uporabo LabVIEW, modulom LabVIEW Real-
Time ter modulom LabVIEW FPGA. Za nadaljnje informaci-
je o tehnologiji CompactRIO ter RIO lahko bralci obiščejo
spletno stran www.ni.com/compactrio. 

O podjetju National Instruments

National Instruments (www.ni.com) je pionir in vodilno pod-
jetje na področju virtualne instrumentacije. S konkuriranjem
PC in sorodnim tehnologijam virtualni instrumenti povečuje-
jo produktivnost in znižujejo stroške s programsko opremo
s preprosto integracijo ter z modularno strojno opremo. S
sedežem v Austinu, Texas, ima NI več kot 3.100 zaposlenih,
podružnice pa ima v 40 državah. V letu 2003 je podjetje
prodalo svoje proizvode več kot 25.000 podjetjem v 90
državah. 

Za več informacij kontaktirajte:

National Instruments Slovenia 
Kosovelova 15, 3000 Celje,
Tel.: 03 425 42 00 
Fax. 03 425 42 12 
ni.slovenia@ni.com

A
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Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o., Ljubljana

Konec preteklega leta je Siemens na trgu pred-
stavil nov produkt s področja meritev preto-
ka. Sitrans FM MAG 8000 je magnetno-

induktivni merilec pretoka, ki ne potrebuje zunanjega
napajanja - napaja ga baterija s trajanjem 6 let !! S
tem merilcem je Siemens zaokrožil svojo ponudbo
merilnikov pretoka, predvsem v industrijski branži vode/odpadne
vode, za katero ponuja nove rešitve, kot je npr.že predstavljena ver-
ifikacija magnetno-induktivnih merilnikov pretoka na mestu delo-
vanja.

Sitrans FM 
MAG 8000

Magnetno-induktivni merilnik pretoka

Sitrans FM MAG 8000 je namenjen je predvsem
aplikacijam distribucije pitne vode za natančno
odčitavanje porabe, optimiranje porabe vode ter
reduciranje primankljajev v vodovodnih omrežjih.
Namenjen je tudi splošni uporabi v čistilnih in
namakalnih sistemih ter industrijskim aplikacijam,
kjer je zahtevano baterijsko napajanje.

Ena izmed glavnih ciljnih skupin na trgu je seveda
menjava starejših mehanskih števcev porabe vode
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Merilniki pretoka Sitrans FM

za večje stavbe. Glavna konkurenčna prednost je baterijsko
napajanje s trajanjem do 6 let.

To seveda pomeni, da za instalacijo instrumenta ni potreb-
no napeljevati dovodnih napajalnih kablov, instrument delu-
je praktično brez vzdrževanja, v primerjavi s produkti kate-
rim konkurira (mehanski števci porabe vode) pa je prednost

seveda tudi v tem, da instrument nima gibljivih mehanskih
delov podvrženih
obrabi. Edini vzdr-
ževalni poseg na
tem merilniku je 5-
minutna menjava
baterije.

Osnovne značilno-
sti:

Baterijsko napa-
janje z garancijo
obratovanja 6 let
Preprosta vgrad-
nja
Brez vzdrževanja
Data logger
Alarmiranje
DN 50 -300(600)
Komunikacija RS 232/485

Instalacija instrumenta je preprosta, instrument pa je grajen
za najbolj zahtevne zunanje instalacije (IP 68). Ima integri-
ran "data logger" za spremljanje podatkov, predvsem prete-
klih vrednosti pretoka, odprt pa je za komunikacije preko
RS232/485. Natančnost instrumenta je 1%, in je pridobil
večino pomembnih svetovnih certifikatov. A
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Sistema BL20 in BL67, ki ju predstavljamo v tem članku,
sta neposredna odgovora na vse večje povpraševanje po
tovrstnih možnostih priključevanja senzorjev in aktivatorjev.

V Turckov proizvodni program poleg senzorjev in vmes-
niških modulov sodijo tudi sistemi za avtomatizacijo tovarn
in procesov. Gre za sisteme vhodno-izhodnih modulov, ki
so namenjeni montaži v bližini delov procesa, kjer so
nameščene periferne enote (senzorji, aktivatorji), s central-
nim nadzornim sistemom, ki je običajno krmilnik, pa so
povezani preko industrijskega vodila (FieldBus).

Glavni sestavni deli tega sistema so:
pristopni modul (gateway)
elektronski vhodno/izhodni moduli
moduli za priključevanje perifernih enot

BL20 in BL67
Sestavljiva vhodno-izhodna sistema v ohišjih
IP20 in IP67

Informacije: Tadej Borštnar, Tipteh d.o.o.

Vhodno-izhodni moduli so namenjeni decentralizaciji pri-
ključevanja perifernih enot na centralne nadzorne sis-
teme upravljanja industrijskih procesov. Tako je osred-

nji del upravljanja še vedno krmilnik, vendar pa periferne enote
niso več priključene neposredno na njega. Vhodno-izhodni sis-
tem(i) komunicira(jo) s krmilnikom preko industrijskega poda-
tkovnega vodila, ki je volumensko precej manj obsežen, kot je
obsežno direktno povezovanje, poleg tega pa je tudi prenos po-
datkov zanesljivejši. Koncept je v tujini že precej razširjen in do-
bro sprejet, pri nas pa si še utira pot.

BL20

BL67
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Sestavljivi vhodno-izhodni sistemi

Sistema sta razvita za povezovanje v vsa glavna industrijska vodila (PROFIBUS-
DP, DeviceNet, CANopen ali Interbus). Pristopni moduli so namenjeni povezovan-
ju sistema Fieldbus in vhodno-izhodnih modulov. Njihova naloga je nadziranje
celotnega podatkovnega komuniciranja. Na osnovi tega koncepta sta sistema
odprta tudi novim tehnologijam vodil in sta na ta način varna investicija. Potrebna
je le zamenjava pristopnega modula, vhodno-izhodni moduli pa ostanejo.

Sistema sta modularna, torej je možno sestaviti poljubno kombinacijo vhodno-
izhodnih modulov, ne glede na tip industrijskega vodila. Moduli so lahko analog-
ni ali digitalni, pri BL20 z 1, 2 4 kanali v slice izvedbi in s 16 ali 32 kanali v  blokovni
izvedbi. Elektronski moduli komunicirajo s pristopnim modulom preko internega
vodila in so neodvisni od fieldbusa višjega nivoja. Elektronski moduli so snemljivi,
kar tudi pomeni, da so neodvisni od ožičenja perifernih enot. Module je med seboj
enostavno ločiti, saj ima vsak modul glede na njegovo vrsto tudi svojo tipično
barvno označbo.

Moduli za priključevanje perifernih enot ali t.i. bazni moduli pri BL20 ponujajo
dodatno prednost, namreč vsi običajni senzorji in aktivatorji v 2, 3 ali 4 - žilni
tehnologiji so na module lahko priključeni direktno z uporabo vzmetnih konektor-
jev ali s privijačenjem. Tako dodatni konektorji niso potrebni. Priključitveni moduli
so prirejeni za trajno ožičenje.

Napajalni moduli se ravno tako lahko poljubno kombinirajo. Še več, možno je kon-
figurirati skupine napetostnih potencialov kjerkoli znotraj sistema, prilagojeno
konkretni aplikaciji.

Turckova vhodno-izhodna modula sta izdelana v ohišjih zaščitnih razredov IP20 in
IP67. BL20 je tako namenjen vgradnji v električne omarice, medtem ko je BL67
lahko vgrajen tudi na prostem.

Sistem BL67 je razvit na osnovi sistema BL20, ki ostaja zmagovalec v nadzornih
električnih omaricah. Iz tega izhajata vsaj dve lastnosti: za sestavljanje je vsaj tako
enostaven kot BL20, ravno tako je z njegovim vzdrževanjem, ki je uporabniku pri-
jazno. Da pa bi bil primeren za uporabo v zunanjih okoljih, ima še naslednje karak-
teristike:

skladen je z zahtevami IP67, zaradi česar ne potrebuje dodatnega oklopa
kot ga potrebuje BL20
podpira "Plug and Play" filozofijo obstoječega Turckovega proizvodnega

programa (predhodno pripravl-
jeni kabli in senzorji s konektor-
jem M12)
uporablja koncepte obstoječe-
ga fieldbusa in napajalnega oži-
čenja
montiran je lahko samostojno,
brez DIN tračnice

Za konfiguriranje sistemov BL20 in
BL67 se uporablja programsko orodje
I/O assistant, v katerem se določi stru-
ktura vhodno-izhodnega sistema, pro-
cesni parametri, ki naj se jih preko
fieldbusa pošilja centralnemu nad-
zornemu sistemu. Programsko orodje
omogoča tudi spremljanje delovanja
posameznih delov vhodno-izhodnega
sistema, javljanje napak, diagnosticira-
nje, ipd.

Opisani moduli so primerni za upora-
bo v:

pakiranju
predelavi plastike
proizvodnji polprevodnikov
prehrambena industrija
serijska proizvodnja
procesni industriji (naftovodi,...)
... A

Sistem BL20
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Že nekaj let velja kot osnovna oprema takih avtomatiziranih
zgradb povezovanje z 2-žičnim sistemom (EIB - Evropski Insta-
lacijski Bus). Veliko novih stavb je opremljenih z EIB sistemom
tako v Evropi kot pri nas. Pri tem pa je organizacija EIBA, ki
nadzoruje implementacijo EIB sistema, želela ta sistem še bolj
opredeliti kot standard. Povezala se je še z dvema drugima

INTELIGENTNE ZGRADBE

Trendi pri opremljanju
sodobnih zgradb

Avtor: Janez Mohorič univ.dipl.inž. - Informacije: Projekt gt d.o.o.

Sodobne zgradbe so namenjene uporabniku, ki je tudi sam sodoben tako po obliko-
vanju kot po uporabi. Opremljanje takih zgradb ni izziv samo za arhitekte ampak tudi
za instalaterje, ki morajo poskrbeti,
da se bo taka hiša tudi obnašala v
tem stilu. Pri tem se strojni instala-

terji trudijo zasnovati energetsko varčne in eko-
loško primerne naprave, elektro instalaterji pa
morajo omogočiti povezovanje različnih naprav v
zgradbi z napravami izven zgradb. Na tem
mestu je poudarek električnim povezavam in
avtomatiki, zato več o tem v nadaljevanju.

Slika 1 - Popolna integracija GIRA EIB sistema

Sodobna poslovna zgradba podjetja GIRA
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Trendi pri opremljanju sodobnih zgradb

sistemoma (BatiBus in EHS) v močnejšo obliko, ki nosi ime KONNEX, kjer pa so
kot temelj ostale osnovne poteze EIB sistema - princip komunikacije, programsko
orodje, šolanje, certificiranje.

Organizacija KONNEX je
skupaj z odborom TC205
pri CENELEC marca 2004
dosegla za svoj način
komunikacije in povezav
(KNX) tudi EN standard
(EN50090). Tako je EIB si-
stem postal temelj elektri-
čne instalacije, o katerem
se bo čedalje manj razpra-
vljalo tako kot se o dimen-
zioniranju ali polaganju
kablov ali hišnih telekomu-
nikacijah skoraj ne več.

Vse je postavljeno, prihajajo novosti, ki pa so predvidene v osnovnem okviru.
Trenutno so komunikacije z internetom in brezžične povezave še edina aktualnost
ter seveda design, oziroma prilagajanje potrebam sodobnega uporabnika.

V zadnjem času se veliko
proizvajalcev opreme tru-
di slediti tem trendom,
vendar le redkim uspe
kontinuirano slediti tem to-
kovom, še bolj redkim pa
celo postavljati smernice. 

Ena od takih firm je nem-
ška GIRA, ki je vodilna v
designu elementov stikal-
ne tehnike za pametno
kakor tudi klasično insta-
lacijo.  

Slika 2 - Shematski prikaz integracije GIRA EIB sistema
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Za sodobno opremljanje prostorov, kjer je poudarek na ste-
klu in kovinski opremi so že 3 leta nazaj pričeli s steklenimi
tipkami in različnimi okviri. Steklene tipke so lahko prozorne
ali bele. 
V istem designu je LCD prikazovalnik, ki se uporablja kot
temperaturni regulator. 

Slika 3 - Steklene tipke in tempe-
raturni regulator

Za steklene stene, kjer so za
povezavo namenjeni samo kovin-
ski stebrički, je izdelan poseben
tip tipkal serije ITS 30. Tudi sicer
je možno na steklene površine
nalepiti brezžična tipkala, ki z
minimalno debelino ne izstopajo
v odprtem pogledu skozi steklo.

Slika 4 - Poseben tip tipkal serije ITS30 za namestitev na
kovinske stebričke

V steklenem designu je izdelan mali nadzorni sistem (Smart
Terminal), ki z EIB sistemom omogoča kontrolo hišnih
naprav in spremljanje internetnih možnosti (novice, vreme,
e-mail,..). Na zaslonu je možno na uporabniškem nivoju
sestavljati scene za razsvetljavo, urnike, dogodke poleg roč-
nih posegov in kontrole stanj.

Slika 5 - Smart  ter-
minal v svetlem in
črnem designu

Za še bolj napredne uporabnike je namenjen Home Server.
To je dejansko PC s povezavo na EIB sistem na eni in na
internet na drugi strani. Tukaj pa lahko z napravami v hiši
komuniciramo preko interneta, lahko pa tudi spremljamo
dogodke, če imamo aktivirane video kamere. Tako lahko z
malim prenosnikom - dlančnikom dobimo iz poljubnega
kraja na svetu video sliko nekoga, ki je pozvonil pri naših
vratih. Ali pa na sliki vidimo realno sliko dnevne sobe in s
tipko na dlančniku vklopimo luč na stropu in naslednji tre-
nutek vidimo na ekranu prižgano luč.

Slika 6 - Od upravljanja naprav s tipkami do sodobnega
hišnega strežnika

Ker je v sodobnih stanovanjih veliko sistemov z daljinskim
upravljanjem (TV, radio, Hi-Fi,..), ki imajo seveda vsak svoj
upravljalnik, so v firmi GIRA izdelali povezovalni element
med IR signali in EIB sistemom. To omogoča, da poljubni
daljinski upravljalnik ali EIB naučite, da koristita funkcije iz
drugega sistema. Če se pa za televizijski sprejemnik upora-
bi določene tipe sprejemnikov LOEWE, pa lahko z enim
upravljalnikom, ki je večji in vedno na mizi krmilite oba sve-
tova (TV, radio in EIB). 

Slika 7 - Upravljanje EIB naprav preko dlančnika ali z daljin-
skimi upravljalniki sodobnih TV sprejemnikov LOEWE
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V okviru standarda EN50090 je eno področje namenjeno radijski povezavi (nem.
FUNK ali ang. RADIO) na frekvenci 433,42MHz. Na tej frekvenci poteka dvostran-
ska komunikacija med oddajnikom in sprejemnikom. Elementi s to komunikacijo
so namenjeni predvsem tam, kjer je potrebno z minimalnimi gradbenimi posegi
predelati obstoječo električno instalacijo v pametno, vendar lahko s svojim dose-
gom in elementi pokriva celotno področje instalacije v družinski hiši. Design stikal
je skladen ostalim. Stikala za luč ali za rolete so lahko v podometni izvedbi za v
priključno dozo ali za v razdelilnike. 

Slika 8 - Udobje upravljanja zgradbe ...

Slika 9 - Hišni video-domofonski sistem (levo zgoraj - notra-
nja enota z LCD zaslonom, levo spodaj - zunanja enota s
kamero)

Hišni video-domofonski sistem sicer spada med klasično
električno instalacijo, vendar je izdelan v sodobnem desig-
nu, v skladu z EIB tipkali ter povezljiv z 2 žilnim kablom in je
zaradi tega vreden omembe. V istem designu obstojata še
vgradni radio in ponavljalnik zvonca. Zunanje komponente
so lahko tudi v modularni izvedbi za prilagoditev neki obsto-
ječi obliki. A
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DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

AVTOMATIKA 2949/2004

Distribucija električne energije
v stikalnih omarah

ISV instalacijsko razdelilno ohišje • Sistemske prednosti • Celovite rešitve

Informacije: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o. Ljubljana

Kako varno in zanesljivo speljati visokotokovne energetske vode po stikalnih omarah? ISV
razdelilna ohišja predstavljajo odgovor in idealno dopolnitev pri obstoječih nizkonapeto-
stnih električnih razdelilnikih in visoko tokovnih stikališčih (Maxi PLS sistemi) in raz-

delilcih do 630 A (ISV). Še posebej pri hišnih instalacijah in industrijskih instalacijah nudi ta
kombinacija hitro in enostavno montažo, kot tudi posebno varnost pri upravljanju in delovanju.
ISV je popolna rešitev, tudi kadar se jo uporablja samostojno.

Povezovanje, pred-montiranih stikalnih omar za direktno
namestitev razdelilnih modulov za vse razdelilce in varnos-
tne funkcije. Pri tem so pomembne SV-komponente, kot so
nosilni izolatorji, varovalni ločilniki, zbiralčne varovalke.

ISV razdelilna ohišja in komponente predstavljajo tehnično
in vizualno popolnost, zato je prehod na Rittal ISV logična
odločitev.

Električna energija je nepogrešljiva v vsakdanjem življenju.
Zato je pomembno, da je oskrba z njo varna. ISV Rittal
predstavlja pomemben prispevek na teh segmentih. 
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DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA

TEL. +386 (0)1/546 63 70

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

VODOVODNA 30

2000 MARIBOR

TEL. +386 (0)2/320 14 90

FAX +386 (0)2/320 14 91

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

Ohišja za elektroniko:
Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških kompo-
nent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namiz-
na ohišja.

Klimatizacija ohišij:
Hladilni sistemi, klima naprave za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in rešetke.

Industrijska ohišja:
Kompaktna ohišja za industrijo: iz jeklene in nerjaveče pločevine,
polikarbonatna, aluminijasta, ohišja v EX in EMC zaščiti, industrijs-
ki, komandni in upravljalni pulti, ohišja za namestitev računalnikov.

Komponente za električne razvode:
Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

Komunikacijska ohišja:
Ohišja za kontrolo in nadzor komunikacij, ohišja za mreže, ohišja
za namestitev strežnikov, stenski mrežni delilniki, telekomunikacij-
ska ohišja in optični delilniki, CMC-TC nadzor in upravljanje.

Ohišja za zunanjo uporabo:
Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Varčno. Hitro. Varno.

ISV-sistem stikalnih omar s predmon-
tiranim C-profilnimi letvami. V dimenz-
ijskem razmerju montaže sklopa (150

x 250 mm), se vsaka točka pritrditve
realizira preko drsne matice.

Koncept "vse iz ene roke" ponuja od-
ločilne prednosti pri načrtovanju, na-

Slika 1 - Modularen sistem ISV razdelilnih omar zagotavlja hitro montažo in varno
distribucijo električne energije

Slika 2 - Vsaka točka pritrditve je izve-
dena preko drsne matice

Fascinantna 
prihodnost ...
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DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

bavi in montaži tovrstnih nizkonapetostnih razdelilnih sistemov, ter s tem povezano
manjšo porabo časa in nižjim stroškom investicije.

ISV-TS 8 sistem omar

možnost povezave z vsemi omarami
TS 8 v enaki velikosti in globini
pripravljeno za uporabo
visoka stabilnost vgradne ravni s po-
močjo C-profilnih letev
hitra montaža modula z drsno matico
modularna notranja vgradnja do 
630 A
fleksibilna notranja vgradnja z progra-
mov pripomočkov za TS 8, kot so vra-
ta, sistemi zapiranja, delne montažne
plošče, klimatizacija komponent
odpiranje vrat je možno z leve ali z
desne strani

ISV-Moduli

dimenzija montažnega rastra 150x250 mm (v x š)
za vse razdelilne in varovalne dovode 
modularna montaža se lahko izvaja izven ali znotraj razdelilca
izpopolnjen hitro montažni sistem omogoča natančno usmeritev modulov
v ISV-TS 8 stikalni omari
možnost plombiranja pokrova
Barva: izolirni material RAL
9002

SV-Komponente

V celoti je možno kompatibilnost z
Rittal-ovimi komponentami kot so:

NH-varovalni ločilniki
NH-nosilni izolatorji
zbiralčne varovalke
priključni elementi

Rittal Maxi-PLS

Nizkonapetostni električni razdelilnik v visoko tokovnem območju - preko notran-
jih povezav ISV razdelilnim ohišjem, postane vizuelno in tehnično idealna nad-
gradnja sistema. A
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SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE

Zaradi tega dejstva in zaradi prednosti, ki jih prinašajo rešit-
ve na osnovi odprte kode, smo se v skupini podjetij Genera
odločili, da del razvoja svojih programskih rešitev in infor-
macijskih  storitev za industrijske aplikacije nadaljujemo na
obstoječih in preizkušenih programskih rešitvah odprte
kode. Prvo priložnost za nadaljevanje razvoja naših rešitev
na osnovi odprte kode smo dobili s sodelovanjem v projek-
tu INES, ki poteka v 5. okvirnem programu EU za mala in
srednja podjetja.  Predmet projekta je razvoj kompleksnega
informacijskega sistema za alarmiranje in obveščanje v
industrijskih podjetjih - WapScada. Kasneje smo se zaradi
dobrih izkušenj odločili tudi za enak način pri razvoju splet-
ne storitve za daljinski nadzor in alarmiranje - WebControl -
in poslovnega portala Energetika.NET. 

Uporabljene obstoječe rešitve

Prvi del projekta razvoja je bil namenjen evaluaciji in izbiri
obstoječih rešitev odprte kode. Odločili smo se za nasled-
nje produkte:

Operacijski sistem: Debian GNU/Linux 3. 0
Relacijska podatkovna baza: MySQL 3. 23. 49
Adminstracija baze: phpMyAdmin 2. 2. 3
Spletni strežnik: Apache 2. 0. 42 z Tomcat 4. 1. 18 za
implementacijo Java ™Servlets in JavaServer Pages ™
WAP prehod in SMS strežnik: Kannel 1. 2. 1

Razvoj programske opreme poteka v razvojnem okolju
Java™ z uporabo Java™ Servlets in JavaServer Pages™
tehnologij. Pri delu se uporablja tudi veliko druge program-
ske odprte programske kode, največ iz projekta Jakarta
(jakarta. apache. org), ki poteka pod okriljem Apache Soft-
ware Foundation (www. apache. org) in skrbi za razvoj in

vzdrževanje kvalitetne programske opreme v Java™ okolju
na principu odprte kode. 

WAPSCADA

informacijski sistem za alarmiranje in obveščanje v indu-
strijskih podjetjih

Digitalna mobilna omrežja odpirajo široke možnosti upora-
be na tudi področju aplikacij v industriji in energetiki. Razvoj
generacij mobilnih sistemov je prikazan na sliki 1. 

Slika 1

Medtem, ko
so prve gene-
racije reševa-
le predvsem
prenos govo-
ra, pa se se-
danje genera-
cije ukvarjajo
največ z učin-

kovitim prenosom podatkov (2G, 2G+) in multimedijo (3G).
Na pobudo vodilnih svetovnih proizvajalcev, med njimi so
Nokia, Ericsson in Motorola, je nastal standard za brezžični
prenos informacij WAP (Wireless Application Protocol). Za
uporabnike v industriji in energetiki prinaša WAP pomemb-
no lastnost, saj omogoča mobilni internet na majhnih pre-
nosnih napravah, kot sta mobilni telefon (GSM) in dlančni
računalnik (PDA). 

Uporaba novih tehnologij skoraj vedno zaostaja za njihovim
razvojem, kar še posebno velja za tradicionalne tehnične

Uporaba odprte kode v rešitvah
WapScada in WebControl

Pripravili: Peter KOBAL (Genera Lynx), Marko HAFNER (Genera Lynx), Urban JAN
(Genera), Vladimir JELOVAC

Prav tako kot pojav računalnikov in interneta je zadnje čase pozornost gospodarstva pri-
tegnil pojav odprte kode. Že bežnejši pregled ustreznih virov kaže, da postaja odprta
koda vse pomembnejša in uporabnejša možnost za zagotavljanje potrebnih programskih

rešitev in informacijskih storitev. V gibanje se vključuje tudi vse več držav in njihovih institucij.
Vpliv odprte kode ter modeli uporabe in razvoja prinašajo veliko sprememb v programsko indu-
strijo in z njo posredno v celotni informacijski sektor. Programska oprema, ki deluje na osnovi
odprte kode, je že začela spreminjati pravila na trgih informacijske tehnologije, kar kaže na to,
da bodo tista podjetja, ki bodo prva pri uporabi te tehnologije, imela določene konkurenčne pred-
nosti.
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WapScada in WebControl

panoge, kot je tudi avtomatizacija v industrijskih procesih. V
Generi smo se že zelo zgodaj (2000) odločili za razvoj rešit-
ve WapScada, ki je bila v začetku namenjena zgolj nad-
gradnji obstoječih SCADA sistemov z WAP pregledova-
njem, sedaj pa predstavlja kompleksen sistem za alarmira-
nje in obveščanje, saj vključuje tudi druge oblike komunika-
cije človek-stroj kot so: telefonski klic, SMS sporočila in
elektronska pošta. 

Slika 2

Na sliki 2 je
predstavljena
funkcionalnost
rešitve Wap-
Scada, ki je re-
alizirana v obli-
ki samostojne-
ga strežnika.
Ta vsebuje vso
potrebno prog-
ramsko opre-

mo in ustrezen GSM modem. Predvidena je povezava na
različne podatkovne vire, ki jih v glavnem predstavljajo
SCADA računalniki.

Slika 3

Na s l i k i 3 je
predstavljena
a r h i t e k t u r a
reš i tve Wap-
Scada z upo-
rabo odpr te
kode. 

Hrbtenico rešitve WapScada predstavlja podatkovna baza
preko katere si programski moduli izmenjujejo ustrezne
informacije. 
"Data Collection" vsebuje več načinov dostopov do virov
podatkov. V osnovi sta na voljo OPC odjemalec in XML
odjemalec. Na ta način lahko WapScada dostopa do večine
virov podatkov, modul pa je mogoče dograditi tudi za druge
podatkovnega vire (druge podatkovne baze, različne dato-
tečne strukture). 
"Scheduler" skrbi za delo z urniki in vsebuje sezname avto-
matičnih opravil, ki jih izvaja WapScada. Tipična takšna
opravila so branje podatkovnih virov, arhiviranje nadzorova-
nih vrednosti, pošiljanje SMS sporočil in elektronske pošte
z raznimi poročili. 
"Messenger" skrbi za obveščanje dežurnih uporabnikov
glede na spremembe in postavljene meje nadzorovanih
vrednosti. Modul vsebuje kompleksne nastavitve dežurnih
oseb in metod alarmiranje in obveščanja. Uporablja se tele-
fonski klic, SMS, glasovna sporočila in elektronska pošta. 
"Configurator" omogoča nastavitve delovanja WapScada
strežnika. Z uporabo spletnega brskalnika lahko pooblaš-
čena oseba dodaja dežurne uporabnike, spreminja pogoje
za obveščanje in alarmiranje, vključuje nove nadzorovane
vrednosti ter izvaja enostavno diagnostiko nad sistemom. 
"Data Presentation" je uporabniški vmesnik in omogoča

pregled nadzorovanih vrednosti, ki je možen na več nači-
nov, najbolj pogosta sta tabelaričen in grafičen prikaz preko
spletnega brskalnika in pregled preko mobilnih telefonov z
vgrajenim WAP protokolom. 

Posebna pozornost pri razvoju uporabniškega vmesnika je
bila namenjena problemu prepričljivosti. Uporaba WAP pro-
tokola za izvedbo komunikacije človek-stroj sicer omogoča
mobilnost, vendar je za to potreben tudi majhen in lahek
prenosni GSM aparat. Zaenkrat pa sta si mobilnost in pre-
pričljivost nasprotujoči. Procesni element lahko res upravlja-
mo praktično s katerekoli točke na svetu, vendar pa uporab-
nik pri tem uporablja informacijski verigo, ki ji mora zaupa-
ti, da bo pravilno prenesla informacije o stanju, akciji in
posledicah. Ko uporabnik izgubi fizični in vizualni kontakt z
objektom, postane prepričljiv uporabniški vmesnik še
posebno pomemben. 

Slika 4

Zaradi tega so bile
uvedene drevesne
strukture prikazov,
en od primerov je
prikazan na sliki 4.
Izgled ekranov na
mobilnem GSM te-
lefonu pa je prika-
zan na sliki 5. 

Uporabnost rešit-
ve WapScada se
najbolj pokaže pri
izgradnjah komp-
leksnih informacij-

skih sistemov za alarmira-
nje in obveščanje dežurnih
ekip. V tej točki nadomeš-
ča starejše sisteme za alar-
miranje in obveščanje, ki
so bili v večini realizirani z
lokalnimi in javnimi pag-
ging sistemi. Obenem pa
uporabnikom nudi tudi mo-
bilen interaktiven vpogled v
procesne podatke, saj lah-
ko z OPC in XML povezlji-
vostjo združi informacije iz
različnih informacijskih sis-
temov v podjetju in jih pri-
kaže na mobilnih prenos-
nih napravah s pomočjo
WAP protokola. 

Pomembni sta predvsem
dve lastnosti rešitve in si-
cer: 
(1)združljivost: rešitev ne
zahteva dragih investicij v
predelavo ali zamenjavoSlika 5
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obstoječe opreme za avtomatizacijo in centralni nadzor.

(2) mobilnost: omogoča zaposlenim (osebju vzdrževanja) večjo fleksibilnost in
mobilnost pri delu - boljša in učinkovitejša delovna mesta. 

Obe našteti lastnosti ter uporaba obstoječih preizkušenih programskih rešitev
odprte kode prinašajo investitorjem kvalitetno celostno rešitev za alarmiranje in
obveščanje ter kratek čas vračanja investicije. 

WEBCONTROL

spletna storitev za daljinski nadzor in alarmiranje

Pri realizaciji projektov daljinskega vodenja nadzora pogosto srečamo primere, ko
je izgradnja in vzdrževanje lastnega računalniškega sistema z uporabo klasične
SCADA programske opreme prevelika investicija. Rešitev za take primere prinaša
najem spletne storitve (angl. ASP - application service hosting). V tem primeru
uporabnik ne investira v nakup lastne opreme, pač pa spletno storitev enostavno
najame in jo uporablja preko interneta. 

Posebej se to kaže cenovno učinkovito pri objektih, ki ne zahtevajo stalnega nad-
zora, ampak samo občasno preverjanje stanja, zbiranje urnih in dnevnih podatkov
ter ukrepanje ob alarmnih situacijah. Primer takih objektov so različni rezervoarji,
vodohrani, črpališča, čistilne naprave, male hidroelektrarne, transformatorske
postaje, ekološke merilne postaje, kotlovnice, klimatske naprave, stroji, hladilnice,
dvigala ter tudi zasebni objekti kot so vikendi, barke in stanovanjske hiše. 

Slika 6

WebControl je ena izmed takih
spletnih storitev, ki je realizirana z
uporabo programskih rešitev od-
prte kode. Na sliki 6 je prikazana
funkcionalnost rešitve. Minimalna
zahteva za vključitev nadziranega
objekta v spletno storitev Web-
Control je GSM naprava, ki zna
poslati in sprejeti SMS sporočilo.
To je običajno že enostaven pro-
cesni krmilnik (PLC), ki opravlja
funkcijo lokalnega krmiljenja, do-
datno opremljen z GSM modem-
om. V okviru storitve so definirani
sintaktični diagrami protokola, ki
omogoča komunikacijo različnih
GSM naprav s spletno storitvijo. 

WebControl strežniki zagotavljajo
neprekinjeno in varno delovanje
in so nameščeni v računalniškem
centru internet ponudnika (ISP).
Omogočeno je sprejemanje alar-
mov, statusov in meritev iz velike-
ga števila različnih GSM naprav in
razpošiljanje zbranih informacij
ciljnim uporabnikom. 

Uporabniki lahko informacije ved-
no dosegajo preko spletnih brs-

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE
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WapScada in WebControl

kalnikov (internet) in/ali prenosnih
mobilnih telefonov (wap). 

Resnična moč spletne storitve Web-
Control se pokaže v primerih, ki vse-
bujejo večje število nadzorovanih
objektov z majhnim številom signalov
in večjim številom uporabnikov, ki so
lahko tudi iz različnih podjetij (primer:
lastniki opreme, proizvajalci opreme,
pogodbeni serviserji). Trenutno se
največ uporablja za daljinski nadzor
različnih rezervoarjev in avtomatsko
odčitavanje števcev. 

Izkušnje pri razvoju na osno-
vi odprte kode

V sorazmerno kratkem času (6 mese-
cev) smo dobili več dobrih kot slabih
izkušenj pri razvoju industrijskih reši-
tev z uporabo odprte kode. Med naj-
bolj pomembnimi so gotovo nasled-
nje:

poceni programska oprema, ki
jo integriramo v naše rešitve, 
visoka zanesljivost program-
ske opreme zaradi stalnega
testiranja, pregleda in nadgra-
jevanja izvorne kode, 
stabilnost in varnost zaradi
hitrih popravkov varnostnih
lukenj, 
naravna usmerjenost v moder-
ne tehnologije in s tem priprav-
ljenost za delo z internetom
(glavna moč razvoja odprte
kode je v internetu, saj brez

Interneta tudi odprte kode ne
bi bilo). 

Pri razvoju odprte kode je potrebno
izpostaviti predvsem odprtost in sood-
visnost vseh članov skupnosti, ki upo-
rablja tovrstno programsko opremo. V
vsakem primeru pa se omenjena
prednost ob slabi organiziranosti in
nekontroliranem spreminjanju prelevi
v največjo slabost. A
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Podrobneje si oglejmo dve napravi NPort W2150 in
Nport W2250. Razlikujeta se po številu serijskih vhodov.
Na prvo lahko priključimo eno in na drugo dve serijski
napravi. V ostalih tehničnih karakteristikah se ne razliku-
jeta. S tovrstnimi vmesniki razširimo možnost priključe-
vanja naprav kot so tiskalniki, tehtnice, medicinske
naprave, obdelovalni stroji, čitalniki črtne kode, čitalniki
različnih kartic, (POS) blagajne in druge RS232/
422/485 naprave v lokalno brezžično Ethernet mrežo
10/100 BaseT. Vsak tak serijski strežnik v mreži upora-
blja svoj IP-naslov, kar mu omogoča nemoten prenos
podatkov iz serijskih naprav po radijski povezavi do ra-

dijske pristopne
točke in naprej
po Ethernet mre-
ži do uporabni-
kov. 

Ena od bistvenih
lastnosti serijs-
kih strežnikov je
možnost delova-
nja preko virtual-
nih (navideznih)
COM vrat. Gonil-
ni program na
mrežnem klien-
tu, ki želi spreje-
mati podatke iz
serijskih naprav,
predstavi siste-
mu navidezna
COM vrata. Ob-
stoječa progra-
mska oprema, ki pričakuje podatke iz serijskih vrat, se pov-
sem zadovolji z podtaknjenimi navideznimi COM vrati in
nemoteno deluje naprej. Programska oprema torej ne za-
zna, da v resnici ne uporablja fizičnih serijskih vrat ampak

Brezžična priključitev serijskih
naprav na Ethernet  Wi-Fi 802.11b+g

Avtor: Darko Žagar, univ. dipl. inž., RAGA d.o.o.

Brezžične lokalne mreže ETHERNET Wi-Fi  postajajo vse bolj razširjene. Temu
trendu se je pridružila tudi firma MOXA, ki je izdelala nekaj tipov serijskih
Ethernet strežnikov, ki se vključujejo v lokalno mrežo preko radijskih valov.

Omogočajo priklop po standardu 802.11b ali 802.11 b+g. Do nedavnega smo za
podobno tehnično rešitev potrebovali dve napravi: serijski strežnik, na katerega so
priključene serijske naprave in radijski vmesnik za brezžično povezovanje Etherneta. MOXA je
radijski modul vgradila kar v serijski strežnik. Na strežnik lahko priključimo 1, 2 ali 4 serijske
naprave in če radijski modul najde dostopno radijsko točko, so serijske naprave preko lokalne
radijske mreže vidne v sistemu.

Slika 1 - MOXA serijski strežnik z vgrajenim radijskim mod-
ulom omogoča enostavno uporabo

Slika 3 - Opis signalov na konektorju glede na tip porta

Slika 2 - Načini uporabe 

a)

b)
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le virtualna vrata. Zaradi te možnosti
lahko prihranimo veliko časa in denar-
ja. Kljub spremembi načina prenosa
serijskih podatkov vsa programska
oprema nemoteno deluje naprej.

Druga možnost za uporabo brezžičnih
serijskih strežnikov je uporaba v paru,
tako imenovana Ad-Hoc povezava (sli-
ka 2b). Uporabimo dva enaka vmesni-
ka. Omogočata nam, da iz zaporednih
vrat prenašamo podatke preko radij-
ske povezave, na drugi strani pa izve-
demo zrcalno obratno akcijo, torej iz
radijske Ethernet povezave spet pre-
idemo nazaj na serijsko povezavo. Uči-
nek je torej brezžična povezava serijs-
kih naprav na razdalji do 100 m. V tem
primeru v principu ne gre za pravo de-
lovanje v Ethernet mreži.

Radijski serijski strežniki dosegajo pre-
nosne hitrosti do 11 Mbps na razdaljah
do 100 m na odprtem. Uporabljajo va-
ren prenos z WEP z 64/128 bitnim šif-
riranjem. Programska oprema podpira
delovanje naslednjih protokolov: ICMP,
IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet,
DNS, SNMP, HTTP, SMTP.

Napravi lahko konfiguriramo na 3 nači-
ne: s pomočjo mrežnega brskalnika,
Telnet povezave ali WINDOWS prog-
ramskega orodja. Kovinsko ohišje in
možnost priključitve na DIN vodilo ter
napajanje z enosmerno napetostjo 12
do 48 V omogoča uporabo naprav v
zahtevnemu industrijskemu okolju. A

Slika 4 - Le za dlan velika naprava ...
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Mestni ogrevni sistem je razdeljen na dva glavna priključka:
starega, z močjo 8 MW in novega z enako kapaciteto, ki je
postal operativen marca 2001. Novi priključek oskrbuje
športni center, otroški vrtec, šolo, bolnico in nekaj stanovanj-
skih objektov, stari pa skrbi za nemoteno oskrbo ostalih
domov. Potrebno toplotno energijo toplarna pridobiva iz
dveh kotlov na mazut. Skupna moč obeh kotlov znaša 38
MW. Na prvem kotlu z močjo 18 MW je bilo potrebno adapti-
rati celotni tlačni del. Kotel je ponovno pričel z obratovanjem
novembra 2002.

Kontrolni sistem v toplarni je še vedno ročen ampak v soraz-
merno dobrem stanju. Nadgradnja sistema je predvidena za
prihodnje kot del avtomatizacije procesa v toplarni.

INŽENIRING V AVTOMATIZACIJI

Priština in Gjakova
Sistem za daljinsko ogrevanje

Avtor: Dominik Grbec, GENERA d.o.o.

Mesto Gjakova leži v severozahodnem delu Kosova. Je dokaj staro mesto z bogato kul-
turo in okrog 70.000 prebivalci. Javna toplarna Gjakova skrbi za nemoteno oskrbo
mestnega ogrevnega sistema s potrebno količino vroče vode. Z njo oskrbuje 700

domov, katerih skupna površina znaša 43.000 m2 ter  dodatnih 42.000 m2 javnih površin, kot
so športne dvorane, šole, bolnice, pisarne ipd. V toplarni je trenutno 27 redno zaposlenih.

Slika 1 - Del novega nadzornega sistema v Gjakovi 
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Projekt GJAKOVA

V toplarni Gjakova in na omrežju daljin-
skega ogrevanja za območje Prištine
in Gjakove je GENERA v sodelovanju z
Nemškim podjetjem EXIM-MONT izva-
jala strojna in elektro dela, regulacijo in
nadzor celotnega sistema ter vzposta-
vila nov sistem za pripravo in čiščenje
voda, saj je bil stari razmeroma zasta-
rel in dotrajan. Nov sistem je dograjen
z avtomatskim doziranjem kemikalij,
laboratorijsko opremo za analizo vode
ter modernim sistemom nadzora oziro-
ma kontrole delovanja sistema. 

Strojna dela so obsegala med drugim
zamenjavo dveh mazutnih filtrov na
povratnem vodu, namestitev dveh no-
vih črpalk na glavnem vodu, zamenja-
vo celotne zaščite cevi in toplotne izo-
lacije, električne napeljave v obstoječih
betonskih kanalih ter v kotlovnici, ada-
ptacijo in nadgradnjo centralnega nad-
zornega sistema, vgradnjo novega
predgrelca za mazut ter adaptacijo in
čiščenje obstoječega dimnika.

Sistem za pripravo in čiščenje voda je
obsegal dobavo in montažo novega
dozirnega sistema, sistema za mehča-
nje vode, ter potrebno laboratorijsko
opremo za analizo pripravljene vode.

Celotni sistem je sestavljen iz več seg-
mentov različne opreme, ki v grobem
obsega:

dva mehčalca vode s kapacite-
tama 4m3/h, 
rezervoarje za sol iz polipropile-
na, ki vključujejo indikatorje viši-
ne doziranja, ventile za avtomat-
sko polnjenje in praznjenje itd.,
njihov volumen pa predvideva
desetkratno polnjenje celotne-
ga sistema), 
sistem za doziranje in praznje-
nje, 
merilec pretoka, 
avtomatski nadzor in alarmira-
nje sistema, 
cevovode, 
vso potrebno električno poveza-
vo,
programsko opremo itd.  

Z laboratorijsko opremo je sedaj mo-
goče analizirati trdoto vode, količino
raztopljenega kisika v vodi (merilna
oprema je mobilna, kar omogoča mer- Slika 7 - Rezervoar za mazut

Slika 3 - Gorilnik mazutaSlika 2 - Vgradnjja dveh novih črpalk

Slika 4 - Del električnih napeljav

Slika 5 - Sistem za pripravo vode Cul-
ligan

Slika 6 - Naročnik projekta: Evropska
agencija za rekonstrukcijo Kosova
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jenje na različnih lokacijah), pH vode, konduktivnost, ter vsebnost klora v vodi.
Oprema omogoča 1000 meritev na sistemu.

Za vzpostavitev nadzorno-alarmnega sistema je bilo potrebno nekatere dotrajane
in zastarele dele dosedanjega sistema v celoti odstraniti in nadomestiti z novimi,
zmogljivejšimi procesi, ki dajejo širši vpogled v strukturo sistema daljinskega ogre-
vanja in s tem omogočajo kvalitetnejši nadzor in krajše odzivne čase osebja. Če
omenimo samo nekatere pomembnejše dele nove nadgradnje: celotni C&I sistem
je bil nadgrajen z UPS inteligentnim sistemom, vgrajen je samodejni snemalec
podatkov nadzora in alarmov, vgrajena sta novi PC računalnik in printer za izpis
podatkov ter sistem nadzora za novi predgrelec mazuta itd.
Ob dokončanju del je bilo izvedeno šolanje osebja v toplarni Gjakova, namen
katerega je bil uvajanje končnega uporabnika v sistem vgrajenih tehnologij. Pro-
jekt je bil realiziran brez kakršnihkoli zapletov in v predvidenem roku. Večina
zaslug gre Robiju Kinku in Petru Martincu, ki je strokovno nadzoroval projekt od
njegovih osnutkov do končne realizacije. A
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Kaj je povezan dom

Povezan dom (Home Network) je skupek različnih naprav
(osebni računalniki, notesniki, dlančniki, tiskalniki, igralne
konzole, skenerji, Set Top Boxi, gospodinjski aparati in nap-
rave, video kamere, modemi, usmerjevalniki, ...) povezanih
z domačim omrežjem (obstoječim ožičenjem, dodatnimi ka-
bli ali pa z brezžičnimi povezavami). 
Do sedaj se ni posvečalo veliko pozornosti omrežju na do-
mu. Pozornost je bila namenjena predvsem osebnim raču-
nalnikom in dostopu do Interneta. V domu
pa se pojavlja vse več pametnih naprav in
pojavlja se potreba po učinkovitem in
zanesljivem  povezovanju in nadzo-
ru teh naprav. 

Tržne potrebe

Veliko gospodinjstev  že ima
osebni računalnik. Zelo hitro
raste tudi  število gospodinj-
stev, ki imajo več kot en
osebni računalnik in/ali
notesnik. Uporabniki želi-
jo enostavno povezavo
med njimi in možnost
učinkovitega povezo-
vanja na Internet. Vse
več ljudi se tudi odlo-
ča za delo na domu.
Zahteve po varnem
podatkovnem in
govornem pove-
zovanju se po ob-
segu in zahteva-
nih prenosnih hit-
rostih zelo hitro
povečujejo. 

Zelo hitro se povečuje število malih podjetij s sedežem na
domu. Za učinkovito izvajanje poslovnih funkcij na domu je
potrebna ustrezna oprema za podatkovno in govorno ko-
municiranje. 
Zelo se spreminja tipično gospodinjstvo. V domu se pojavlja
vse več pametnih naprav, ki jih je možno upravljati in nadzi-
rati: gospodinjski aparati, video nadzorni sistemi, varnostni
sistemi, osebni računalniki, dlančniki, telefonski apara-
ti,video telefoni, naprave za zabavo, Set Top box v povezavi
s TV sprejemnikom, naprave za daljinsko oskrbo (zdravstve-

no in socialno), telemedicinski merilniki (pri-
tiska, temperature, sladkorja, ...).

Prisotnost velikega števila različnih
naprav v domu zahteva ustrezne

rešitve za učinkovito povezova-
nje teh naprav. Ključnega
pomena je, da so to enostav-
ne rešitve, ki omogočajo tu-
di veliko zanesljivost. Inšta-
lacija mora biti hitra in eno-
stavna, uporaba čimbolj
preprosta in brez vzdrže-
vanja. Plug and Play
funkcionalnost mora
dejansko delovati. Up-
oraba mora biti tako
preprosta in zaneslji-
va kot je uporaba
telefonskega apa-
rata.

Tehnologije
povezane-
ga doma

Vsak dom ima
na razpolago
kakšno ceneno

Home Network
Povezovanje naprav v zgradbah

Avtor: Milan Mekinda, Telos d.o.o., mmekinda@telos.si

Sodobne širokopasovne povezave omogočajo prenos velikega obsega podatkov z velikimi
hitrostmi. To omogoča istočasno delo več uporabnikom in nudenje storitev, ki zahtevajo
velike prenosne hitrosti ( multimedia). V domačem okolju je vključenih vse več funkcijsko

različnih stacionarnih in mobilnih naprav v različnih prostorih, ne le v dnevni sobi. Te naprave je
potrebno povezati v ustrezno omrežje (povezan dom, digitalni dom), ki omogoča istočasno učin-
kovito delo več uporabnikom in zagotavlja varnost pred zunanjimi posegi.
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ožičene, ki omogoča dovolj velike prenosne hitrosti. To je
lahko oobbssttoojjeeččee  eelleekkttrriiččnnoo  oožžiiččeennjjee, tteelleeffoonnsskkoo  oožžiiččeennjjee ali
oožžiiččeennjjee  kkaabbeellsskkee  TTVV. Druga vrsta ožičenja uporablja Ether-
net UTP kable, ki se uporablja namensko samo za omreže-
nje. Omrežje, ki uporablja radijske valove namesto kablov
ali žic imenujemo brezžično omrežje.

Ethernet ožičenje: je ožičenje izvedeno s sukano bakreno
parico. Ethernet tehnologija je opredeljena s standardom
IEEE 802.3. Uporabljajo se standardni kabli CAT5. Omogo-
čajo prenosne hitrosti 10/100/1000 Mb/s. Dolžine seg-
mentov so omejene na 100 m. Posamezne segmente se
povezuje z aktivnimi Ethernet napravami (HUB, stikala).
Ethernet ožičenje omogoča  izgradnjo učinkovitega lokalne-
ga komunikacijskega omrežja na katerega je možno direk-
tno priključiti  naprave z Ethernet priključki. Naprave z USB
ali RS seriskimi priključki je možno priljučititi na Ethernet
omrežje preko posebnih vmesnikov. Ethernet ožičenje je
dokaj drago in se uporabniki le redko odločajo za vgradnjo.
V obstoječih starih zgradbah ni vgrajenega Ethernet ožiče-
nja. Vgradnja zahteva prebijanje zidov in velike stroške. V
novih zgradbah pa se veliko lastnikov že odloča za vgrad-
njo Ethernet ožičenja.

Telefonsko ožičenje: za povezovanje naprav v domu je
možno uporabiti obstoječe telefonsko ožičeneje. Standardi
za prenos po telefonskem domačem omrežju je definiralo
združenje HomePNA (Home Phone Network Alliance).
Standard HomePNA 2.0 omogoča prenosne hitrosti do 128
Mb/s na razdaljah do 200 m. Telefonsko vtičnico lahko upo-
rabimo za priključitev naprav preko ustreznih vmesnikov, ki
povežejo naprave z Ethernet priključkom na telefonsko oži-
čenje in tako lahko postavimo domačo lokalno mrežo na
obstoječem telefonskem ožičenju.

Koaksialno TV ožičenje: obstoječe koaksialnoTV ožičenje
lahko učinkovito uporabimo za povezovanje naprav z Ether-
net priključkom. Preko ustreznega adapterja lahko tako na-
pravo priključimo na vtičnico koaksialnega TV ožičenja in
tako postavimo lokalno komunikacijsko mrežo s prenosno
hitrostjo do 128 Kb/s na razdaljah do 700 m.

Električno omrežje: električno omrežje je prisotno v vsa-
kem domu in ima običajno veliko število priključkov (vtičnic),
razporejenih v vseh prostorih. S posebnim PPoowweerrLLiinnee adap-
terjem lako naprave z Ethernet ali USB priključki priključimo
na električno omrežje in na enostaven, hiter in cenen način
zgradimo lokalno komunikacijsko mrežo s prenosnimi
hitrostmi do 14 Mb/s na razdaljah do 200 m. Vtičnica elek-
tričnega omrežja postane priključek lokalne komunikacijske
mreže. V obstoječih zgradbah ni potrebno prekopavati in
vrtati stene za polaganje podatkovnega UTP ožičenja.

Brezžično Wi-Fi omrežje: brezžično Wi-Fi omrežje omogo-
ča gibljivost uporabniških naprav (notesnik, dlančnik, tele-
fonski aparat) oziroma postavitev lokalnega komunikacij-
skega omrežja v prostorih v katerih ne obstaja nobena žič-
na povezava. Posebni adapterji (PCMCIA kartice ali USB
adapterji) omogočajo brezžično povezovanje naprav s
hitrostjo 11 oz. 54 Mb/s  na razdaljah do 50 m odvisno od

konfiguracije prostora in materiala sten. Nekatere sodobne
naprave (notesniki, dlančniki, videokamere, ...) imajo že vg-
rajene Wi-Fi vmesnike. Brezžično Wi-Fi omrežje se poveže
na žično Ethernet omrežje s posebno Wi-Fi dostopovno na-
pravo, lahko pa tudi neposredno na širokopasovno teleko-
munikacijsko omrežje preko WI-FI usmerjevalnika.

Brezžično Wi-Max omrežje: je tehnološko sodobnejše brez-
žično omrežje kot Wi-Fi in omogoča večje prenosne hitrosti
in razdalje. Wi-Max imenujejo tudi omrežje 4. generacije.

Brezžično mobilno omrežje: GSM/GPRS in CDMA (omre-
žje 3. generacije) je možno učinkovito uporabiti za povezo-
vanje naprav med seboj in naprav na dislociranih lokacijah
z centralno nadzorno-upravljalsko napravo.Npr. daljinski vi-
deo nadzor ali nadzor stanja prostora (temperatura, vlaga,
premikanje, ...). Brezžično mobilno omrežje se učinkovito
uporabi v primerih, ko ni za povezovanje na razpolago no-
bene ustrezne žične povezave.

Upravljanje povezanega doma

Upravljanje povezanega doma mora biti enostavno , upo-
rabniško prijazno. Zelo primerno je upravljanje na enem
mestu, ki je v domačem okolju najbolj običajno. To je naj-
bolj razširjeni in vsem poznan hišni terminal - običajni TV
sprejemnik. Z uporabniško prijaznim in enostavnim daljin-
skim upravljalcem v povezavi z ustreznim uporabniško pri-
jaznim portalom (menijem) na TV sprejemniku lahko posta-
ne TV sprejemnik povezan z ustreznimi vmesniki učinkovit
centralni hišni terminal. Poleg običajne funkcije TV sprejem-
nika (sprejemanje TV kanalov in preklapljanje TV kanalov)
dodamo praktično neomejeni nabor novih funkcij (spreje-
manje Video na zahtevo, Igranje video igric,Video nadzor,
nadzor prostorov, Telefonijo, Video telefonijo, Telemedicino,
nadzor in upravljanje z gospodinjskimi aparati in hišno avto-
matizacijo).

Z vključitvijo upravljalskih funkcij domačega omrežja v TV
sprejemnik pa postaja običajni TV sprejemnik s premalo
velikim  zaslonom uporabniško neprijazen. Potreben je TV
sprejemnik z velikim ploskim zaslonom. Vse bolj pa se uve-
ljavljajo veliki LCD in plazma zasloni. Bodoči centralni hišni
terminal bo velik LCD ali plazma zaslon z vgrajenimi  vmes-
niki za povezovanje različnih naprav, uporabniško prijaznim
daljinskim upravljalcem in/ali zaslonom občutljivim na dotik
ter uporabniško prijaznim portalom.   

Povezovanje povezanega doma z zunanjim
svetom

Povezani dom je potrebno povezati z zunanjim svetom in
omogočiti uporabnikom domačega omrežja komunikacijo z
zunanjim svetom. Vzpostaviti je potrebno učinkovite pove-
zave z Internetnim globalnim omrežjem, stacionarnim in
mobilnim telekomunikacijskim omrežjem in omrežjem
kabelske TV.

Najpomembnejše so širokopasovne povezave z Internetnim
omrežjem. Za povezave z Internet omrežjem se uporabljajo
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stacionarno žično in brezžično ter mobilno telekomunikacij-
sko omrežje in omrežje kabelske TV. Sodobne podatkovne,
govorne in video komunikacije potekajo po enotnem
Internet omrežju. Naprave, ki povezujejo domače omrežje z
zunanjim svetom imenujemo "Home Gateway". Te naprave
omogočajo povezovanje uporabnikov domačega omrežja z
zunanjim svetom in tudi ščitijo uporabnike pred neželjenimi
posegi iz zunanjega sveta. 

Kot Home Gateway, ki povezuje domače omrežje z
Internetom preko širokopasovnega xDSL (ADSL) ali kabel-
skega omrežja se običajno uporablja širokopasovni usmer-
jevalnik, ki povezuje domače omrežje z modemom xDSL ali
kabelskega javnega omrežja in ščiti uporabnike domačega
omrežja pred neželjenimi posegi iz zunanjega sveta.
Usmerjevalnik ima lahko vgrajen tudi VoIP vmesnik, ki omo-
goča priključitev telefonskega aparata in s tem izvajanje
telefonije preko Interneta.

Rešitve postavitve domačega omrežja

Podjetje Telos d.o.o. nudi s svojimi partnerskimi firmami
DrayTek, Corinex, Digi in Multitech opremo in rešitve za
postavitev domačega omrežja v različnih okoljih povezane-
ga doma.

Uporaba Ethernet ožičenja:
Na Ethernet UTP ožičenje lahko direktno priključujemo
naprave z Ethernet priključki (osebni računalnik, notesnik,
tiskalnik, Set-Top Box, IP video kamere, IP telefon,...).
Naprave, ki nimajo Ethernet priključkov (imajo standardne
RS serijske priključke ali USB priključke) in bi jih želeli pri-
ključiti na na Ethernet omrežje  povežemo na Ethernet oži-
čenje preko posebnih vmesnikov - Digi Port Server.

To je samostojna naprava - strežnik, ki povezuje naprave z
RS serijskimi priključki na Ethernet TCP/IP omrežje. Različ-
ni tipi teh naprav povezujejo od enega do 32 RS priključkov
na Ethernet 10/100 omrežje.

Digi Anywhere USB 5 je samostojna naprava - strežnik, ki
povezuje naprave z USB priključki na Ethernet TCP/IP
omrežje. Ima 5 standardnih USB priključkov in en Ethernet
priključek.

Uporaba ožičenja 220V: 
Z uporabo adapterjev PowerLine proizvajalca Corinex
lahko ožičenje 220V učinkovito uporabimo za postavitev
dela ali celega domačega omrežja. Prenosna hitrost do 14
Mb/s, odvisno od kvalitete ožičenja na razdaljah do 200 m.

Corinex PowerLine Ethernet Adapter ima en Ethernet pri-
ključek in en priključek za 220V vtičnico. Omogoča priklju-
čitev naprave z Ethernet priključkom na ožičenje 220 V. 

Corinex PowerLine Ethernet Wallmount adapter se vtakne
neposredno v vtičnico 220V in ima en Ethernet priključek.

Corinex PowerLine Router je usmerjevalnik/stikalo s pri-
ključkom na ožičenje 220V, enim WAN Ethernet priključ-
kom in štirimi LAN Ethernet priključki. Povezuje lokalno
mrežo ožičenja 220V s širokopasovnim xDSL ali kabeljskim
Internet dostopom. Omogoča tudi priključitev do štirih
naprav z Ethernet priključki in/ali povezavo med omrežjem
ožičenja 220V in omrežjem Ethernet ožičenja.

Corinex Wireless to PowerLine Access Point je brezžična
dostopovna točka, ki brežično (11 Mb/s) povezuje naprave
na ožičenje 220V . 

Corinex Wireless to PowerLine Router G je brezžična
dostopovna točka (54 Mb/s) in usmerjevalnik, ki brezžično
povezuje naprave ožičenje 220V.

Uporaba koaksialnega TV ožičenja :
Z uporabo adapterja Cable LAN proizvajalca Corinex lahko
koaksialno TV ožičenje učinkovito uporabimo za postavitev
dela ali celega domačega omrežja. Prenosna hitrost do 128
Kb/s na razdaljah do 1200 m.
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Corinex AV Cable LAN Adapter ima en Ethernet priključek
in en priključek za vtičnico koaksialnega TV ožičenja.
Omogoča priključitev naprav z Ethernet priklučkom na
koaksialno TV ožičenje.

Upraba telefonskega ožičenja:
Z uporabo adapterja Phoneline proizvajalca Corinex lahko
standardno telefonsko ožičenje učinkovito uporabimo za
postavitev dela ali celega domačega omrežja. Prenosna
hitrost do 128 Kb/s na razdaljah do 700 m.

Corinex AV Phoneline Adapter ima en Ethernet priključek in
en priključek za vtičnico telefonskegs ožičenja.

Uporaba brezžičnega omrežja Wi-Fi:
Za brezžično povezovanje se uporabijo posebne naprave-
dostopovne točke, ki med seboj brezžično povezujejo
naprave, ki imajo vgrajen brezžični Wi-Fi vmesnik. Naprave,
ki nimajo vgrajenega Wi-Fi vmesnika povezujemo na Wi-Fi
omrežje preko posebnih Wi-Fi vmesnikov (USB ali
PCMCIA). Prenosne hitrosti  11, 22, 54 ali 108 Mb/s. 

Draytek Vigor 2900 G je več funkcijska naprava: Wi-FI
dostopovna točka 54 Mb/s, 4 portno Ethernet 10/100 stika-
lo ter širokopasovni usmerjevalnik. 

Draytek Vigor 560 je PCMCIA Wi-FI vmesnik 54 Mb/s.

Draytek Vigor 530 je USB Wi-Fi vmesnik 54 Mb/s.

Uporaba mobilnega omrežja:
Javno mobilno omrežje je možno uporabiti za brezžično
povezovanje naprav. GSM/GPRS in CDMA modemi pove-
zujejo naprave z serijskim RS priključkom ali USB priključ-
kom preko mobilnega GSM/GPRS ali CDMA omrežja.

Multitech Multimodem GPRS in CDMA je družina zuna-
njih in vgradnih modemov za povezovanje naprav s serijski-
mi ali USB priključki preko javnega mobilnega GSM/GPRS
in CDMA  omrežja.

Povezovanje z zunanjim svetom

Povezan dom povežemo z zunanjim svetom s posebnimi
napravami "Home Gateway". Najpogostejša je širokopasov-
na povezava preko xDSL ali kabelskega omrežja na Internet.

Draytek Vigor je družina naprav z vgrajenimi več funkcija-
mi: Ethernet stikalo, usmerjevalnik, ADSL modem, Wi-Fi
vmesnik, VoIP vmesnik. Omogoča žično in brezžično pove-
zovanje več naprav na Internet, zaščito pred neželjenimi
vdori v domače omrežje, varen VPN prenos podatkov preko
Interneta, omejevanje dostopa do določenih vsebin na
Internetu, telefonijo preko Interneta.

ZAKLJUČEK

V sodobnem domu se pojavlja vse več naprav, ki jih je po-
trebno učinkovito povezovati med seboj in na širokopasov-
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no javno Internet omrežje. Omogočiti je potrebno enostavno instalacijo, uporabo
in upravljanje ter zaščito pred neželjenimi posegi od zunaj. Zagotoviti je potrebno
uporabo različnih storitev : elektronsko pošto, kontroliran dostop do vsebin na
Internetu, sprejem video vsebin preko Interneta (IPTV), telefonija in video telefoni-
ja preko Interneta, telemedicina, video varovalni nadzor, hišna avtomatizacija,
daljinsko upravljanje gospodinjskih strojev itd. Podjetje Telos d.o.o. nudi opremo
in rešitve, ki izpolnjujejo zahteve za učinkovit in uporabniško prijazen "Povezan
dom". A

Informacije:  Jožko Vidmar, JIMTEK d.o.o., jimtek@siol.net

Lexarjev novi USB FlashCard
Lexar predstavil nove USB Flashcard pomnilniške medije

Gre v bistvu za klasični USB ključek, le da tokrat v nekoliko
robustnejši obliki. Modul meri ob dolžini 32 milimetrov le 12
milimetrov v širino in je "debel" vsega 4,5 milimetra.

Module poleg kompaktnosti odlikuje tudi
robustnost, saj jih pred poškodbami ščiti
kovinsko ohišje. Na razpolago bodo
verzije s "Full Speed" (velikosti od 16-
64Mb) in veliko hitrejšim "High Speed"

(64-1024 Mb) vmesnikom. 

Izjemno hitri pomnilniški krmilnik bo omogo-
čal hitrosti prenosa podatkov do 60 MB/s.

Informacije:  Siemens d.o.o., Ljubljana

Siemens vstopa na trg
vetrne energije

Z decembrom
2 0 0 4 s e j e

portfelj Siemen-
sove veje PG
(Power Genera-
tion) razširil tudi
na področje pri-
dobivanja elekt-
rične energije iz
vetra. Sklenjena
je bila namreč pogodba o prevzemu danskega podjetja Bonus Energy A/S, ki
s 750 zaposlenimi ustvari okrog 300 mio EUR letnega prometa.

Bonus Energy ima postavljenih več kot 5.000 vetrnih turbin v 20 državah, njihova
skupna moč pa presega 3 GW (za primerjavo: skupna slovenska proizvodna
kapaciteta znaša okrog 2,6 GW).

Prevzem je v skladu s Siemensovo strategijo zagotavljanja produktov in rešitev na
področju obnovljivih virov energije.

Več o novih produktih najdete na naslovu: http://www.powergeneration.siemens.
com/en/windpower/ A

A
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N ational Instruments je predstavil šest novih modulov, ki pred-
stavljajo širitev I/O kapacitet serije CompactRIO platforme za
nadzor vibracij in krmiljenje. Novi moduli omogočajo kakovosten

zajem podatkov za zvočne in vibracijske meritve, saj dosegajo frekvenco
vzorčenja do 800 kvz/s, napetostni obseg +/-60V in ob pomoči demul-
tiplekserskih modulov lahko zajemajo signal na 32 kanalih.

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

Šest novih NI  "Embedded
System" modulov ponuja
visoko natančnost,
hitrost in kompaktnost

CompactRIO je robusten sistem za na-
dzor in zajem podatkov, ki uporablja
LabVIEW FPGA "reconfigurable I/O"
(RIO) tehnologijo, ki mu omogoča vi-
sok nivo uporabniške prilagodljivosti in
učinkovitosti. Novi moduli so:

cRIO-9233: 4 kanali, ±5 V, 50
kS/s po kanalu, 24-bit IEPE ana-
logni vhodni modul
cRIO-9425: 32-channel, 24 V, 7
µs, sinking digitalni vhodni mo-
dul
cRIO-9201: 8 kanalov, ±10 V,
500 kS/s, 12-bit analogni vhod-
ni modul
cRIO-9221: 8 kanalov, ±60 V,
800 kS/s, 12-bit analogni vhod-
ni modul
cRIO-9421 z D-Sub: 8 kanalov,
24 V, 100 µs, "sinking" digitalni
vhodni modul
cRIO-9472 z D-Sub: 8 kanalov,
24 V, 100 µs, "sourcing" digitalni
vhodni modul

cRIO-9233 ponuja učinkovit dinamični
zajem signala (DSA), optimalen za nad-
zor industrijskih strojev (MCM), meritve

in nadzor hr-
upa, vibracij
in stresa v
vozilih (NV-
H) in podob-
nih aplikaci-
jah. Omogo-
ča učinkovi-
to in natanč-
no zajeman-
je signalov s
svojimi 24-

bitnimi  analognimi vhodi za priklop do
4 IEPE merilnikov pospeška ali mikro-
fonskih senzorjev. MEd zajemom lahko
opravlja tudi antialiasing in prilagaja
vhode karakteristiki mikrofona s po-
močjo "transducer electronic data she-
ets" (TEDS) protokola. 

Slika 1 - Priklop ozemljenega IEPE senzorja

Slika 2 - Priklop lebdečega IEPE senzorja

Če upoštevamo, da stane cRIO-9233
manj kot $325 po kanalu, pomeni opti-
malno izbiro za prenosljive DSA aplikaci-
je, ima pa dinamični obseg 102 dB. A

Nove NI-jeve USB naprave za
zajem signala v ekonomičnem
razredu prinašajo najnižje
cene

Info: National Instruments d.o.o.

Nova modela prinašata poleg majh-
nih dimenzij tudi povsem nove, doslej
najnižje cene, ki se začnejo pri samo
$145. Priklop preko USB vmesnika
pomeni tudi enostavno prenosljivost.
NI USB-6008 in NI USB-6009  DAQ
napravi prinašata več funkcij hkrati,
saj  imata osem kanalov za 12-bitni
oziroma 14-bitni A/D zajem, dva ana-
logna izhoda, 12 digitalnih I/O linij in
en števec. 
Oba modela se napajata preko USB
vmesnika in tako ne potrebujeta zuna-
njega napajalnika, imata pa vdelano
napetostno referenco za napajanje zu-
nanjih naprav in senzorjev vhodne
linije pa so prenapetsotno zaščitene
do napetosti +/-35V. Poleg predriprav-
ljenega programja za "data-logging" je
vsakemu modelu priložen tudi pro-
gram s krmilniki NI-DAQmx Base, ki
omogoča programiranje v LabVIEW
ali C okolju. A
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V isokotehnološko podjetje Ultra je v sodelovanju z maribor-
sko Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informati-
ko (FERI) ter korporacijo Texas Instruments (ZDA) v četr-

tek, 25. novembra 2004, podelila priznanja za najboljše seminar-
ske naloge s področja digitalne obdelave signalov (DSP). Ultra, ki
s FERI uspešno sodeluje že vrsto let, je na dogodku poleg podelit-
ve priznanj svečano predala sponzorske naprave za laboratorij na
fakulteti, v obliki razvojne opreme DSP.

Strokovna komisija v sestavi doc. dr .
Boris Curk (FERI), doc. dr. Nenad Mu-
skinja (FERI), doc. dr. Peter Planinšič
(FERI) in doc. dr. Jože Mohorko (UL-
TRA) bo študentom FERI podelila pri-
znanja za 9 seminarskih nalog, ki so
ustrezala kriterijem razpisa.
Srečanje je potekalo v četrtek, 25.
novembra 2004 ob 11. uri na FERI v
sejni sobi B304/305. 

Program srečanja:
1. Kratka predstavitev dosedanjega

sodelovanja s TI in sodelovanja z
Ultro kot TI 'third party solution pro-
vider'

2. Svečana podelitev priznanja FERI
podjetju Texas Instruments za do-
sedanje sponzoriranje in sodelova-
nje 

3. Svečana izročitev naprav sponzor-
stva TI FERI 

4. Svečana podelitev naprav sponzor-
stva Ultre 

5. Zahvala za podarjena sredstva s
kratko predstavitvijo raziskovalnega
in pedagoškega dela z opremo TI
in naših nadaljnih načrtov 

6. Podelitev Ultrinih nagrad za najbolj-
še seminarske naloge s področja
DSP

O podjetju Ultra
Ultra razvija, proizvaja in trži sisteme
industrijske elektronike in telekomuni-
kacij ter podatkovne storitve. Cilj pod-
jetja je izboljšati učinkovitost poslova-
nja svojih strank z visokokvalitetnimi
in tehnično naprednimi rešitvami ter
inovativnimi sistemi za upravljanje os-
krbovalnih verig naftnih družb, mobil-
nega plačevanja, satelitskega slede-
nja in podatkovnih storitev. Dolgoroč-

na vizija Ultre je postati prepoznavna
pri svojih strankah, partnerjih in kon-
kurenci kot najboljši ponudnik rešitev
za izboljšanje učinkovitosti njihovega
poslovanja. Zato gradijo globalno po-
slovno mrežo in z raziskovanjem novih
tehnoloških ter poslovnih možnosti
stremijo k povečanju dodane vredno-
sti podjetja.

O FERI
Fakulteta za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko (FERI) je v okviru
Univerze v Mariboru ena od fakultet z
največjim številom rednih študentov
(okrog 2000). Izvaja študijske progra-
me na univerzitetni stopnji (UNI) in
visokošolski strokovni stopnji (VS).
Klasični študijski program je Elektro-
tehnika, ki se v UNI stopnji izvaja na
smereh Avtomatika, Mehatronika (in-
terdisciplinarna smer skupaj z UM-
FS), Močnostna elektrotehnika, Elek-
tronika ter na VS stopnji Avtomatika,
Močnostna elektrotehnika, Elektroni-
ka in Telekomunikacije. UM-FERI ima
v prihodku zelo visok delež sredstev,
ki izvirajo iz znanstveno raziskovalne-
ga dela in sicer javnih sredstev MSZS,
sredstev raziskovalno-razvojnega dela
za podjetja in iz sredstev mednarod-
nih projektov (EU FP5, FP6, Phare,
Strukturni skladi).

Za izvajanje študijskega procesa za
smeri Avtomatika in Mehatronika skr-
bijo sodelavci Inštitutov za avtomatiko
in robotiko. Prav ta dva inštituta sta v
letu 1996 pričela z uvajanjem digital-
nih signalnih procesorjev (DSP), spr-
va v raziskovalni proces, kasneje pa
tudi v pedagoški proces na dodiplom-
ski in podiplomski stopnji.

Informacije:  Jaka Levstek, Ultra d.o.o., +386 1 5615 800

Podelitev Ultrinih priznanj 
za najboljše seminarske naloge na mariborski Fakulteti
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

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.






