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SINAMICS G110 je serija cenovno ugodnih frekvenčnih pretvornikov,

moči od 0,12 kW do 3 kW, enostavnih za instalacijo, konfiguriranje in

uporabo. S kompaktno izvedbo ter fleksibilnostjo so primerni za upo-

rabo v različnih aplikacijah.

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/sinamics-g110

s
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: MIEL Elektronika, d.o.o.

Krmilnik ima vgrajen visoko ločljivi
LCD zaslon, ki nudi uporabniški vmes-
nik skupaj s tipkovnico, živi prikaz sli-
ke in rezultat med delovanjem. Tukaj
ni potrebe po dodajanju dodatnih na-
prav (monitor, PC) - uporabniški vmes-
nik je vselej na razpolago.
Drugi sklop je glava senzorja ali ka-
mera, ki pa vsebuje vse kar potrebuje-
te za slikovni prikaz; kamera, senzor,
leča in svetloba.

OPERACIJSKA ORODJA:
Detekcija oblike (vzorca):
• Search

Zaznava predmet ali je v detekcij-
skem območju ali ne (prisotnost
vzorca). Največji nagib predmeta, ki
ga je še mogoče zaznati, je  45  ali
odvisno od prednastavljene vred-
nosti (10 ,  20 ,  30  in  45). Uporab-
lja se npr. za zaznavanje etiket.

• Match
Zaznava obliko predmeta in ga pri-
merja s posnetim vzorcem (referen-
ca). Uporablja se npr. za zaznava-
nje črtnih kod.

Detekcija kontrasta: Zaznava osvet-
ljenost objekta (predmeta). Zazna
površinsko škodo (umazanijo ali pri-
sotnost varilnih ostankov).

Detekcija območja: Zazna velikost
otemnjenega dela predmeta in ga pri-
merja z referenco. Izmeri zapolnjenost
belega dela in ga primerja. Uporablja
se npr. za razvrstitev škatel glede na
oznako.

Detekcija širine: Zaznava širino pred-
meta (ne glede na njegovo pozicijo) in
jo primerja z referenco. Računa razda-
ljo med robovi predmeta. Širino lahko
nastavljamo, da jo zaznava oziroma
računa po horizontali ali vertikali. Upo-
rablja se npr. za merjenje razdalje
med priključki elementa.

Detekcija pozicije: Zaznava pozicijo
predmeta in jo primerja z referenco.
Uporablja se npr. za zaznavanje lege
etikete.

ZFV smart vision senzor je
preprost vidni senzor, ki bo v
prihodnosti zamenjal družino

F10. Če ga primerjamo z F10, bo
ZFV imel napredno funkcionalnost
(verzija s sedmini orodji že obstaja),
večjo prožnost in mnogo dodatnih
funkcij. Zaradi njegovega 1.8 inčne-
ga barvnega LCD zaslona, ki je vgra-
jen v krmilnik, vam nudi večjo intui-
tivno uporabo zaslona kot ostali
LCD zasloni. Smart vision senzor je
sestavljen iz dveh sklopov; krmilni-
ka in kamere.

ZVF Smart vision senzor
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DAQ SISTEMI

Štetje: Zazna dele predmeta, jih pre-
šteje in primerja z referenco, pri če-
mer debelina delov ne vpliva na štetje.
Šteje lahko v horizontalni ali vertikalni
smeri. Uporablja se npr. za štetje pri-
ključkov na integriranih vezjih.

Detekcija znakov: 
• Detekcija 1: 

Zazna prisotnost celotnih znakov in
jih primerja z referenco, ne glede
na obliko in število znakov. Uporab-
lja se npr. za prepoznavanje priso-
tnosti datuma na etiketah.

• Detekcija 2:
Zazna prisotnost celotnih znakov in

jih primerja z referenco, pri tem pa
ne tolerira izpust nobenega znaka.

Uporablja se npr. za prepoznavanje
točnosti datuma.

ZNAČILNOSTI:
• KRMILNIK

- digitalni slikovni prenos od ka-
mere do krmilnika

- nobene zunanje posledice mo-
tnje (šuma)

- odzivni čas 4 ms 
- na voljo različne dolžine kablov

(3 m, 8 m)
- povezava krmilnika z zunanjimi

napravami
- napajanje 24 VDC  10%
- tokovna poraba 200 mA (s

senzorsko glavo)
- delovna temperatura 0 - 50 °,

skladiščna temperatura od -25
do 65 °

- odpornost na tresljaje
- teža 300g
- standard IP20

• KAMERA
- fleksibilnost
- visoka resolucija senzorja 468

x432
- nastavljanje intenzitete
- nastavljiva obsežnost senzorja
- napajanje 15VDC (iz krmilnika)
- tokovna poraba 200 mA
- delovna temperatura 0 - 40 °,

skladiščna temperatura od -25
do 65 ° 

- teža 200g
- detekcijsko območje (ZFV-SR 10:

5x4.6 mm do 9x8.3 mm, ZFV-
SR50: 10x9.2 do 50x46 mm)

- standard IP65

Ni OK, ker manjka
znak "8"

A
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V Belinki Belles, podjetju, znanem po
prozvodnji in trženju premazov za les,
so ob koncu preteklega leta naredili
še en pomemben korak v razvoju in z
informatizacijo proizvodnje nadgradili
svoje dosedanje dosežke pri avtomati-
zaciji in optimiranju med seboj pove-
zanih poslovnih procesov. Zavedajo
se, da z višjo tehnološko ravnijo proiz-
vodnje zvišujejo dodano vrednost,
hkrati pa s tem skrbijo tudi za kako-
vostno delovno okolje svojih zaposle-
nih, saj le-ti pri delu uporabljajo svoje
znanje in miselne potenciale, medtem
ko rutinska dela opravlja tehnika.
"Pridobiti konkurenčno prednost in
nove poslovne možnosti sta bila glav-
na cilja integracije Bellesove proizvo-
dnje v poslovni sistem SAP R/3," je

Informacije: www.belinka.si, www.abit.si

Upravljanje procesov, ki je v teoriji sorazmerno enostavno, se v prak-
si praviloma pokaže kot zelo zahtevno. Informatika ponuja vrsto od-
ličnih orodij, vendar je brez  dobrega poznavanja vseh elementov in-

dustrijskega procesa nemogoče izbrati prava orodja. Vedeti je treba, kaj so
značilnosti proizvodne tehnologije, kako delujejo razvoj, kontrola, nabava in
prodaja. Ustrezno zastavljen informacijski sistem je podpora celotnemu in-
dustrijskemu procesu, zato mora biti skladen z načinom dela in ubran s pos-
lovnimi cilji.

Informatizacija zvišuje 
dodano vrednost
Integracija proizvodnega in poslovnega dela informacijskega sistema je za
vsako podjetje poseben izziv

Belinka: "Mislimo z glavo kupca"
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INFORMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV

povedal Bojan Kos, pomočnik uprave
za informatiko v Skupini Belinka. 

Vedno ostrejši konkurenčni boj na tr-
gu terja upoštevanje individualnih
zahtev kupca in takojšen odziv ter us-
trezen odgovor na postavljene zahte-
ve. Zato je nujen hitrejši pretok infor-
macij in materialnih tokov. Povečati je
treba sledljivost izdelkov in zmanjšati
možnost človeških napak. S pomočjo
na novo vpeljanega sistema imajo v
Belinki v vsakem trenutku na voljo
ažurne informacije o proizvodnji; o re-
cepturah, razpisanih delovnih nalogih,
porabljenih količinah surovin, pa tudi
o porabi energije in o prizvedeni koli-
čini izdelkov. Na drugi strani pa se
pojavljajo zahteve s tržišča. Pomem-
ben del je tudi obsežen arhiv poda-
tkov, ki služi kot zapis preteklih dogod-
kov, še bolj pa je pomemben kot orod-
je za načrtovanje in sprejemanje pos-
lovnih odločitev v prihodnje. 

Tako je možno izboljšati kakovost iz-
delkov in storitev ter skrajšati odzivni
čas in se prilagoditi na trenutne zahte-
ve trga. V Bellesu se zavedajo, da ima
kupec pravico biti zahteven, zato je
pomembno, da podjetje misli z glavo
kupca. "Prav zato je v ospredju naših
prizadevanj doseganje čim večje flek-
sibilnosti vseh poslovnih procesov, od
nivoja vodenja in spremljanja proiz-
vodnje do ravni upravljanja posamez-
nih podjetij v Skupini Belinka. Uspeš-
nost pa ugotavljamo na podlagi ključ-
nih kazalnikov uspeha," je poudaril
Kos.
Projekt opisane informatizacije Belles-
ove proizvodnje je bil realiziran z do-

mačim znanjem skupaj s strokovnjaki
ljubljanskega podjetja ABIT. Gre za

dolgoročen razvoj in uvajanje različnih
programskih rešitev. Poleg dobrih oro-
dij (v tem primeru so izbrali aplikativno
programsko opremo my SAP ERP z

razvojnimi orodji in zanesljivo poda-
tkovno bazo Oracle) v Belinki kot
poglavitni dejavnik uspeha poudarjajo
motivirane in strokovno močne kadre
ter zanesljive partnerje.

Trenutno skupaj s podjetjem ABIT
uvajajo elektronski popis materialov in
oblikujejo nove rešitve za avtomatizi-
ran način označevanja materialov. Ob-
enem poteka evidentiranje aktivnosti,
povezanih z zunanjimi partnerji, ki se
navezuje na projekt CRM ali Upravlja-
nje odnosov s partnerji.  A
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Na voljo je v štirih
različicah z doseg-
om med 1.2 in 1.45
metra in nosilnos-
tjo med 5 in 10 kg.
Različne možnosti
postavitve (tla, ste-
na, strop, nagnjen-
ost pod kotom) in
sposobnost nagiba
nazaj so lastnosti,
ki omogočajo veli-
ko fleksibilnost pri
vgranji IRB 1600 v

industrijske aplikacije. Ravno tako je pomemben podatek, da so vsi vodi (električni
in pnevmatski) napeljani znotraj ohišja in niso izpostavljeni oziramo ne posegajo v
okolico. Z vsemi naštetim, IRB 1600 ni samo odličen varilni robot, ampak se izkaže
tudi pri sestavljanju, montaži, stregi strojev, obdelavi materiala, pakiranju in v livar-
stvu (možnost posebne Foundry Plus in IP67 zaščite robota za zahtevna okolja).

Skupaj z novim krmilnikom IRC 5, pa novi član ABB-jeve robotske družine tvori us-
klajeno enoto, ki je enostavna za programiranje in uporabo. Krmilnik lahko neod-
visno nadzoruje skupaj največ štiri robote oziroma 36 osi in je tako kos tudi najza-
htevnejšim nalogam. Vseh 36 osi se lahko sprogramira oziroma simulira tudi v 3D
navideznem okolju Robot Studio in tako odpravi dolge zaustavitve proizvodnje za
programiranje robota. To pa še dodatno pripomore k prihranku časa in posledično
denarja. A

Informacije: ABB d.o.o., Ljubljana

ABB, vodilni proizvajalec robotov v svetu, je svoji paleti robotov dodal nove-
ga člana, IRB 1600. IRB 1600 je hiter in močan robot, ki se lahko nagne
nazaj. Visoka nosilnost in velika hitrost obračanja v glavnih oseh, ga skupaj
z dobro ponovljivostjo in sledenjem krivulj postavljata na prvo mesto v svo-
jem razredu.

IRB 1600: Vsestranski
zmagovalec
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FOTOELEKTRIČNI SENZORJI

Na letošnjem industrijskem sejmu HMI v Hannovru je Sick
predstavil 3. generacijo senzorjev na osnovi priznanih in
uveljavljenih W18-2, W4-2 in W27-2, ki se je sicer že lani
začela s serijo W18-3, letos pa sta se ji pridružili še W4-3 in
W27-3.

W4-3
Učinkovit varčevalec prostora
Ohišje v velikosti kocke sladkorja skriva
s sebi tehnologijo velikih svetlobnih
senzorjev. Ploščato ohišje s kovinskimi
tulci z navoji za montažo zagotavlja ma-
ksimalno zmožnost vgradnje. Zaneslji-
vo zaznavanje majhnih, prozornih ali
močno odsevnih predmetov je doseže-
no z novim optičnim konceptom. 

W4-3 zago-
tavlja zane-
sljivo delovanje tudi v najtežjih pogojih: tako v vlažnem oko-
lju, pršenju, svetlobnih bliskih kakor tudi ob močnih elektro-
magnetnih motnjah. 

Tipična področja uporabe so: elek-
tronika, farmacija, robotika, obdelava
…

W18-3
Specialist za pakiranje
Autokolimacijski princip omogoča
zanesljivo zaznavanje predmetov od
razdalje 0 dalje, majhna rdeča sve-
tlobna točka pa omogoča enostavno
in hitro poravnavo. Svetlobna tipala
zanesljivo zaznavajo kritične površi-
ne ali nenavadne oblike. 
Razdaljo tipanja se nastavi enostav-
no in hitro, s potenciometrom ali pa s
priučitvijo (teach-in) z dvema gumbo-

3.generacija Sickovih
fotoelektričnih senzorjev

Informacije: Božo Zajc, Sick d.o.o.

Ali je možno narediti fotoelektrične senzorje še bolj robustne, še
bolj natančne in celo še bolj inteligentne? Odgovor ponuja nova
3. generacija Sickovih fotoelektričnih senzorjev, ki deluje bolj

zanesljivo v vseh pogojih: od elektromagnetnih motenj do optičnih
bliskov, od maziv do pralnih sredstev, od -40°C do +60°C. Je vsestran-
ska glede zaznavanja predmetov: od refleksnih do prozornih, od svetlih
do temnih od blizu do daleč. Poveča razpoložljivost stroja in prihrani
veliko časa: od hitrejše povezave do hitrejše nastavitve, od hitrejšega
nadzora do povezave na vodilo, od CE do UL odobritve.
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ma, z možnostjo zelo natanč-
ne fine nastavitve. Stanje sen-
zorja med zagonom ali delo-
vanjem prikazujeta LED indi-
katorja, ki sta vidna pod ko-
tom 360°.   
Tipična področja uporabe so:
pakirni sistemi, logistika, pro-
izvodnja strojev …

W27-3
Vsestranski pri manipuliranju z materialom
W27-3 pokaže svoje prednosti v grobem industrijskem oko-
lju, kjer uspešno obvladuje močne vibracije, udarce in veli-
ke temperaturne spremembe. Dodatne možnosti kot so uni-
verzalno napajanje, časovna zakasnitev in gretje stekla pa
še razširijo široko območje možnih aplikacij. Poleg stan-
dardne serije pa so na voljo tudi senzorji z lasersko svetlo-
bo za zaznavanje tudi najmanjših predmetov na velikih raz-
daljah, na voljo pa so tudi
senzorji za Ex okolje kategori-
je 3G/4D (ATEX).

Tipična področja uporabe so:
skladiščni in transportni siste-
mi, avtomobilska industrija,
lesna industrija, vrata/zapo-
rnice…

Vse tri družine tretje generacije novih senzorjev so seveda
mehansko in električno kompatibilne s starejšimi modeli,
kar omogoča enostavno zamenjavo ali nadgradnjo. Tudi šir-
oka paleta obstoječega pribora iz Sickovega programa, ki
omogoča enostavno električno priključitev in mehansko
nastavitev, prilagodi uporabo senzorja zahtevani nalogi in
zaščiti senzor pred vlago, prahom, mrazom ali vročino, je
prav tako uporabna pri tretji generaciji senzorjev.

Z novo inovativno teh-
nologijo, ki omogoča
dvosmerno povezavo
senzorja z nadzornim
sistemom preko vodi-
la, pa ponuja nova se-
rija prednost daljinske
diagnostike in nastavi-
tve, ki lahko močno
zmanjšata drage izpa-
de v proizvodnji. 

Lahko bi rekli, da se je
s tem začelo novo ob-
dobje na področju industrijskih senzorjev. A

INDUSTRIAL SENSORS

INDUSTRIAL SAFETY SYSTEMS

AUTO IDENT

Zmagovalna
Zagotovite si jasno konkurencno 

prednost s 3. generacijo Sickovih 

opticnih senzorjev.
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ROBOTIKA

IRC5 vse-
buje trenu-
tno najbolj
izpopolnjen sistem za nadzor giba-
nja (MultiMove), s katerim lahko z
enim krmilnikom hkrati krmilite do

štiri robote oz. 36 osi. Zahvaljujoč se novemu krmilniku, ki
zmore koordinacijo zahtevnih gibov, lahko sedaj opravljate
tudi tako težavne naloge, kot je vodenje večih robotov različ-
nih "velikosti", ki si delijo skupen delovni objekt na večosnih
pozicionirnikih.

Druga največja pri-
dobitev s prihodom
novega krmilnika pa
je FlexPendant,
ABB-jeva nova gra-
fična učna naprava,
s katero se je še
povečala prijaznost
do uporabnika. Z
vmesnikom zgraje-
nim na podlagi
Windows-ov, poseb-
nimi meniji, zaslo-
nom na dotik in
ergonomično obli-
ko, je učna naprava
enostavna, pregled-
na in hitro priučljiva
za upravljanje. 
Polega tega, pa FlexPendant omogoča enostavno izdelavo
grafičnega izgleda in urejanja menijev za vsako aplikacijo
posebej z standardnimi programerskimi orodji.

Informacije: ABB d.o.o., Ljubljana, www.abb.com

ABB je lani tržišču predstavil
IRC5, peto generacijo robotskih
krmilnikov, ki je zasnovana na 32
letih izkušenj v vrhu svetovne
robotike. IRC5 postavlja nove
standarde na področju modu-
larne zasnove, prijaznosti upo-
rabniku in popolnoma usklajnem
krmiljenju več robotov hkrati. 

IRC5: Nov mejnik
med robotskimi

krmilniki

A
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ROBOTIKA

potreben prilagojen operaterski vmesnik. Ker so prilagojeni
vmesniki dragi oz. zahtevni za izdelavo, se je do sedaj več-
ina podjetji odločala za uporabo standardnih vmesnikov in
tako zmanjšala stroške investicije.

Odgovor na te potrebe je še ena od letošnjih ABB-jevih
novosti na področju robotike - Robot Application Builder, s
katerim lahko sedaj vsa podjetja spoznajo prednosti prilago-
jenih vmesnikov. Z Robot Application Builder-jem je namreč
izdelava vmesnika hitra, enostavna in predvsem veliko
cenejša. S tem
programom, ki te-
melji na Micro-
softovi .NET teh-
nologiji, lahko z
uporabo standar-
dnih komponent
(gumbi, ukazne
vrstice, meniji, tip-
kovnica, ...), na
vašem osebnem računalniku izdelate svoj, za vaše potrebe
prilagojen vmesnik za ABB-jev FlexPendant (robotsko učno
napravo). 

Robot Application Builder je skupaj z novim FlexPendant-om
in njegovim zaslonom, občutljivim na dotik, idealna kombi-
nacija za uporabniku prijazno in preprosto rešitev, po njego-
vih zahtevah.

Informacije: ABB d.o.o., Ljubljana, www.abb.com

Prvi pogoj za enostavno in uporabniku prijazno
uporabo katerekoli naprave ali stroja je enosta-
ven in prijazen vmesnik, ki ustreza različnim po-

trebam in različnim
nivojem uporabnikov.
Kot večina strojev,
so običajno tudi ro-
boti dani v uporabo s
splošnim uporabni-
škim vmesnikom, ne-
odvisno od nalog ro-
bota. 

Robot Application
Builder: Uporabniku
prijazni vmesniki

Informacije: ABB d.o.o., Ljubljana, www.abb.com

Vse stvari, ki ste jih do sedaj delali z robotom v
realnem svetu, so sedaj na voljo tudi v  virtualni
različici. ABB-jev RobotStudio je prvi enostaven

program za simulacijo in resnično "off-line" programira-
nje robotskih sistemov na osebnem računalniku. Z upo-
rabo verodostojnega simulatorja ABB-jevega robotske-
ga krmilnika, lahko izdelujete programe, ki so pripravlje-
ni za direkten prenos na robota.

RobotStudio: 
ABB-jev robot na
vašem PC-ju

A

Za enostavno uporabo, ki
tudi zmanjša možnost
operaterskih napak in
potrebe po šolanju, pa je

Z uporabo te-
ga orodja ob-
staja možnost
ovrednotenja
novih robots-
kih rešitev pr-
ed zagonom
oz. pred kakr-
šnokoli investi-
cijo, saj lahko
robotske siste-

me skonfigurirate celo pred postavitvijo opreme v realnem
svetu. Vse to bistveno skrajša dobavo robotskega sistema,
saj vnaprej pripravite in testirate vse programe, kakor tudi
priučite osebje pred samim zagonom sistema. In ne samo,
da so lahko programi pripravljeni, ampak se jih lahko v digi-

talni robotski celici tudi testira in tako najde optimalno reši-
tev. Kasneje, ko je treba popraviti del programa, npr. zaradi
določenih sprememb v izdelku, je to veliko lažje v virtualnem
okolju, saj vam za to ni potrebno zaustaviti proizvodnje. Ra-
vno tako je pri načrtovanju novih programov na že obsto-
ječih robotskih celicah.

ABB-jev programski paket za "off-line" programiranje, vam
prihrani čas in denar pri manjšem tveganju pri zagonu in
hitrosti le-tega, posodobitvah brez ustavitve proizvodnje in
večji točnosti, efektivnosti in fleksibilnosti. A
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NI GPIB-USB-HS krmilnik vključuje NI TNT
GPIB ASIC in hiter USB 2.0 čip za dosega-
nje GPIB hitrosti prenosa podatkov, ki so
primerljivi z zmogljivimi NI PCI-GPIB karti-
cami. Z GPIB prenosom podatkov do 1.8
MB/s (14.4 Mb/s) s standardnim IEEE
488.1 in 8MB/s (64Mb/s) s hitrim IEEE
488.1 (HS488), ponuja NI GPIB-USB-HS
dvakratno pohitritev pred trenutnimi USB
na GPIB krmilniki.
"Inženirji so se v zadnjih 25 letih veliko za-
našali na široko uporabljan GPIB" je pove-
dal Dany Cheij, direktor oddelka izdelkov
za nadzor. "Z vedno večjo priljubljenostjo
in navzočnostjo USB standarda, lahko

inženirji sedaj izkoristijo prednosti najno-
vejše USB 2.0 tehnologije za komunikaci-
jo z milijoni GPIB instrumenti po vsem sve-
tu, brez da bi se odrekali zmogljivosti.

Z uporabo GPIB-USB-HS lahko inženirji
poganjajo obstoječe GPIB aplikacije brez
prilagajanja izvorne kode, ker krmilnik vse-
buje popularne NI-488.2 in VISA API-je.
Krmilniku so priloženi NI-488.2 in NI-VISA
gonilniki za WindowsXP/2000 in deluje z
NI LabVIEW, LabVindows/CVI (ANSI C) in
Measurement Studio za Visual Studio
(Visual Basic/C/C++/C#) programsko op-
remo skozi priložene gonilnike.

Informacije: National Instruments d.o.o., Kosovelova 15, 3000 Celje
03 425 42 00, ni.slovenia@ni.com

USB krmilnik za nadzor GPIB
instrumentov pri visokih hitrostih

Inženirji in znanstveniki lahko sedaj uporabijo najnovejši USB standard,
hiter USB 2.0, za nadzor GPIB instrumentov pri hitrosti prenosa poda-
tkov do 8 MB/s (64Mb/s). Nov National Instruments GPIB-USB-HS, naj-

hitrejši USB na GPIB krmilnik, je zadnji v široki ponudbi NI izdelkov za nad-
zor instrumentov za PCI Express, Ethernet, PCI, USB, PCMCIA in ostale
vmesnike.

Najhitrejši USB na GPIB krmilnik prinaša dvakratno izboljšanje zmogljivosti

A
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INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V PROIZVODNEM PROCESU

Informacijsko podprto vodenje montaže hladilno-zamrzovalnih
aparatov v tovarni hladilne tehnike Gorenje d.d.

Tako je v Gorenju proizvodni proces
ena izmed strateško pomembnih funk-
cij, ki zahteva celovito informacijsko
podporo. V letih od 2000 do 2005 se je
v Gorenju d.d., Tovarni hladilne tehnike
implementiral proizvodni-informacijski
sistem, ki je primer kvalitetne informa-
cijske podpore proizvodnje na nivoju
krmiljenja in spremljanja proizvodnje
ter obvladovanja dinamike logistike
materialnega pretoka.
Sistem je zasnovan iz dveh funkcional-
nih sklopov: spremljanja proizvodnje in
logistične podpore materialnega toka.
Funkcionalnost je realizirana s pomoč-
jo programskih modulov sistema
i4PROS in IPTHT, ki sta tesno poveza-
na s poslovnim informacijskim siste-
mom SAP.
Izgradnja in tek celotnega sistema je
rezultat dobrega sodelovanja strokov-
nih ekip podjetij INEA in Gorenje, vklju-
čno z neposrednimi uporabniki siste-
ma.
Pozitivni rezultati so bili vidni že hitro
po samem zagonu, saj se je takoj po-
večala preglednost in obvladljivost pro-
izvodnje.
Na določenih delovnih mestih se hkra-
ti neposredno odpravlja človeški faktor
pri izdelavi, z zajetimi podatki pa pos-
redno omogoča izračun ključnih kazal-
nikov uspešnosti (KPI), analizo kritičnih
točk in ustrezno ukrepanje.

Prepričani smo, da je sistem geneza
nove proizvodne kulture v Gorenju, ki
dviga kvaliteto ter prinaša  racionaliza-
cijo po principih "vitke proizvodnje" in
bistveno zvišuje "dodano vrednost" [1].

Proizvodni-informacijski sistem THT je
sestavljen iz dveh funkcionalnih enot:
• i4PROS (spremljanje proizvodnje);
• IPTHT (pokriva predmontažno linijo

in ostalo tehnološko globino proiz-
vodnje in materialnega pretoka).

Pri tem pa interakcija poteka še z osta-
limi funkcionalnimi in organizacijskimi
enotami (Slika 1).

Slika 1 - Interakcija med posameznimi
funkcionalnimi enotami

Proizvodno informacijski
sistem montažne linije -
i4PROS

V nadaljeva-
nju je kratko
opisan proiz-
vodni informacijski sistem i4PROS, kot
je bil zasnovan in implementiran za
vodenje montažne linije hladilno-zamr-
zovalnih aparatov v tovarni hladilne teh-
nike Gorenje d.d. Njegove osnovne
značilnosti so:
• modularnost in nadgradljivost;
• Microsoft .NET tehnologija;
• MS SQL podatkovna baza, ki je eno-

stavno zamenljiva (npr. MySQL);
• porazdeljena arhitektura;
• podpora najnovejšim tehnologijam

kot so npr. XML, SOAP, webservisi,
UPnP, .NET remonting, ki sledi
Microsoftovi viziji uporabi IT v proiz-
vodnji [2].

Sistem je sestavljen iz naslednjih kom-
ponent:
• podatkovne baze SQL in web strež-

nikov;

• čitalcev črtne kode (statičnih in roč-
nih) za identifikacijo hladilno-zamr-
zovalnih aparatov;

• PLC Siemens S7-300 za krmiljenje
periferije ter OPC za komunikacijo;

• oprema delovnih mest:
PC z ustrezno aplikacijo;
industrijski operaterski pult.

Sistem PIS montažne linije ima nasled-
nje osnovne naloge:

Spremljanje proizvodnje:
evidentiranje realizacije in izmeta.

Sledljivost izdelkov (geneologija):
zajeti podatki o izdelavi, ki se sledijo za
vsak hladilni aparat, so podatki o vgra-
jenem kompresorju, mediju in količini
polnjenja kompresorja, rezultatih kon-
trole, času izdelave ter prevzemu apa-
rata.

Izvajanje proizvodnje:
pomoč pri izvrševanju operacij in
odpravljanje človeškega faktorja na
delovnih mestih kontrole vgrajenega
kompresorja, polnjenja medija in kon-
trole pravilnosti prevzema aparata:
• vgradnja kompresorja ima dve funk-

ciji:
delavcu pomaga izbrati pravi
kompresor, s tem da mu na
industrijskem operaterskem
pultu prikaže predvideni kom-
presor in možne alternative. S
čitanjem črtne kode vgrajenega
kompresorja se nadzira pravil-
nost dejansko vgrajenega kom-
presorja;
beleži dejansko vgrajeni kom-
presor izmed nabora možnih,
ker je na naslednji operaciji pol-
nitev medija prilagojena dejan-
sko vgrajenemu kompresorju;

• polnilnica: naprava polnilnice dobi
podatek o zahtevani količini polnje-

Avtorja: Tina Baggia, Miha Božiček, INEA, d.o.o.

Vse večji vpliv naročnika na opcije oz. izbor izdelka, skrb proizvajalca za delovanje izdelka v njegovi celotni živl-
jenski dobi ter reciklaža izdelka ob prenehanju delovanja sili podjetja, kot je Gorenje, v celovito, fleksibilno
in odzivno obvladovanje proizvodnje. Le ta mora biti v koraku s stalnimi procesi prenove, posodabljanjem

tehnologije in razvojem proizvodnega programa.
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FREKVENČNI PRETVORNIKI V VODNEM GOSPODARSTVU

nja iz sistema PIS glede na tip aparata in dejansko vgrajeni kompresor;
• kontrola aparatov s termovizijsko kamero: izvedena je avtomatska kontrola apa-

ratov glede na tip aparata in arhiviranje rezultata testa hkrati s sliko termovizij-
ske kamere;

• funkcionalno popravilo: delavec ima možnost vpogleda v zgodovino aparata,
kar mu pomaga identificirati napako. Po odpravi napake vnese v sistem izvede-
ne posege in zamenjane dele, kar služi za statistične obdelave in naknadno
ugotavljanje šibkih točk montaže;

• prevzem hladilno-zamrzovalnih aparatov:
pomoč delavcu pri pravilnem prevzemanju aparatov s svetlobno in zvočno
signalizacijo (izbor serijske številke in navodil);
arhiviranje podatkov o prevzemu (čas, serijska številka).

Vizualizacija podatkov:
podatke je možno pregledovati z internet brskalnikom in jih uporabiti za kontrolo
kvalitete, statistične obdelave, reševanje reklamacij in podobno [1].

Slika 2: Uporabniški vmesnik na delovnem mestu pred montažno linijo

Zaključek

Opisan sistem i4PROS predstavlja del proizvodnega informacijskega sistema
THT, ki skupaj s sistemom IPTHT tvori funkcionalno celoto. Proizvodni informacij-
ski sistem je rezultat uspešnega dela podjetij Gorenja in INEE. Njegova implemen-
tacija je prinesla pozitivne rezultate že kmalu po zagonu, saj sta se bistveno pove-
čali preglednost in obvladljivost proizvodnje, tokom uporabe pa se kažejo nove
možnosti in ideje za nadaljnjo informatizacijo dodatnih delovnih mest.

Reference

[1]. Peter Tovšak, Vlado Ramšak, Miha Božiček, Helena Trdan, Andrej Čož,
David Čuk: Informacijsko podprto vodenje montaže hladilno-zamrzovalnih
aparatov v tovarni hladilne tehnike Gorenje d.d., 2005

[2]. Miha Božiček, Helena Trdan: PIS THT, Projekt izvedenih del, INEA, 
2004 A



AVTOMATIKA 1956/2005



AVTOMATIKA20 56/2005

PULS STIKALNI NAPAJALNIKI SERIJE DIMENSION Q

Modul prek senzorjev zajema in procesira različne
mehanske veličine, kot denimo silo, pritisk in po-
spešek, pa tudi signale merilnikov odmika in kota.
Vdelani A/D pretvornik ima 14-bitno ločljivost, naj-
višja frekvenca zajema signalov pa znaša 1 kHz,
modul pa dovoljuje prenose podatkov preko Pro-

fibus vodila pri najvišji standardno podprti hitrosti-12Mbit/s. Dva prosto nastavljiva
digitalna vhoda sta namenjena zunanjemu nadzoru, trije digitalni izhodi pa omo-
gočajo dodatne krmilne funkcije ali regulacijo relevantnih  parametrov procesa.

Z nastavitvijo konfiguracijskih podatkov lahko doosežemo vdelane funkcije  pov-
prečenja, filtriranja, izravnave ničte točke, pomnjenje MIN/MAX vrednosti in nasta-
vitev pragovnih vrednosti. Vse to lahko opravimo bodisi z povezanega osebnega
računalnika bodisi  preko Profibus vodila.

Modul je namenjen montaži na DIN letev.

Burster ponuja "svežim" uporabnikom modula tudi komplet s priloženim program-
jem za konfigu-racijo in vzorčnim, že narejenim programom za PLC. A

Hitri senzorski
univerzalni

Profibus Modul
Informacije: PSM d.o.o., info@psm.si

Novi Bursterjev Profibus modul 9221 razširja obstoječo družino in
omogoča zajemanje podatkov preko zajemnih točk, povezanih v
vodilo Profibus DP. Optimelne aplikacije, ketrim j emodel namen-

jen, so integracija zajetih različnih analognih veličin v kompleksnih
omreženih in perifernih struk-turah sistema avtomatizacije.
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Avtorja: Andrej Brečko in Krešo Petrošanec; Siemens A&D AS

Za frekvenčni pretvornik velja, da bolj kot je prilagodljiv, boljši je. Če pa je poleg tega še enostaven
za instalacijo in konfiguriranje, tako kot je SINAMICS G110, potem imamo opravka s frekvenč-
nim pretvornikom, ki je uporaben v širokem spektru aplikacij. Sodobne aplikacije zahtevajo pogo-

ne optimalne kvalitete delovanja, saj lahko le takšni zadostijo zahtevam po natančnem in zanesljivem
delovanju celotne naprave. Prav tako zmanjšujejo sunkovite obremenitve, ki krajšajo življenjsko dobo
mehanskih komponent naprave. 

SINAMICS G110
Cenovno ugoden frekvenčni pretvornik, enostaven za instalacijo in uporabo

Vsestranska uporabnost
SINAMICS G110 je vsestransko upo-
raben frekvenčni pretvornik, primeren
za trifazne asinhronske motorje in s
priključitvijo na enofazno napajalno
napetost.   
Področja uporabe:

črpalke,
ventilatorji,
transportni sistemi,
vrtalni in brusilni stroji,

naprave za pakiranje,
pogoni vrat, zapornic in podobno.

Družina pogonov SINAMICS 
SINAMICS je družina pogonov, ki je
sposobna pokriti širok spekter zahtev,
tako po moči, kot tudi po funkcional-
nosti. SINAMICS G110 je najmanjši
ter najenostavnejši član te družine,
kljub temu pa omogoča povezljivost z
nadrejenimi kontrolnimi sistemi in

konfiguriranje s programskim orod-
jem, ki je skupen za celotno družino
pogonov.

Kompaktna zasnova
Z ohišji v treh velikostih SINAMICS
G110 pokriva obseg moči od 0,12 kW
do 3 kW. Najmanjša velikost ohišja
(ohišje velikosti A) ima hladilno telo
brez ventilatorja. Posebna različica
ohišja velikosti A, z možnostjo monta-

MOTORSKI POGONI



AVTOMATIZACIJA V ZAHTEVNIH OKOLJIH

22 56/2005 AVTOMATIKA

že na zunanje hladilno telo, je primerna za aplikacije kjer je
prostor za instalacijo izredno omejen. Na razpolago so raz-
ličice z integriranim EMC filtrom, ki zmanjšuje širjenje
motenj, ki nastajajo med delovanjem pretvornika.

Fleksibilnost
Nastavljiva funkcionalnost treh digitalnih vhodov ter digital-
nega izhoda omogoča prilagodljivost frekvenčnega pretvor-
nika različnim načinom krmiljenja. Glede na izvor želene
vrednosti delovanja pretvornika ločimo različico z analog-
nim vhodom ter različico opremljeno s serijskim komunika-
cijskim vmesnikom. Instalacija in ožičenje je primerljiva z
instalacijo stikalnih elementov, ožičenje je izvedljivo brez
predhodnega odstranjevanja zaščitnih pokrovov. Možna je
montaža direktno na steno ali z dodatnim elementom na
DIN letev.

Konfiguriranje
Konfiguriranje je izvedljivo z uporabo računalnika z instalira-
nim programskim orodjem SINAMICS STRATER ali z
osnovnim upravljalnim panelom (BOP). Oba načina omogo-
čata enostaven prenos in kopiranje kompleta parametrov
med pretvorniki. 

Dodatne opcije :
Osnovni upravljalni panel (Basic Operator Panel - BOP)

BOP je namenjen vnosu parametrov ter enostavnemu pre-
našanju parametrov med frekvenčnimi pretvorniki. En BOP
se lahko uporabi za več frekvenčnih pretvornikov.

Komplet za povezavo frekvenčnega pretvornika z
osebnim računalnikom

Ta povezovalni komplet omogoča direkten nadzor in spuš-
čanje pretvornika v pogon z uporabo osebnega računalni-
ka na katerem je instalirano programsko orodje STARTER.
Povezovalni komplet sestavlja RS232 vmesnik in povezoval-
ni kabel.

STARTER - programsko orodje za konfiguriranje
STARTER je grafično programsko orodje za operacijske
sisteme Windows NT/2000/XP Professional, ki omogoča
branje, shranjevanje, spreminjanje in tiskanje parametrov.
Grafični vmesnik omogoča enostavno in pregledno konfi-
guriranje frekvenčnega pretvornika.

Komplet za začetno delo s frekvenčnimi pretvorniki

Komplet je primeren za tiste, ki se prvič srečujejo s frek-
venčnimi pretvorniki, kot tudi za tiste, ki želijo znanje obno-
viti ter preizkusiti delovanje frekvenčnih pretvornikov v raz-
ličnih aplikacijah. 
Komplet sestavljajo:

frekvenčni pretvornik (0,75kW ali 1,5kW),
osnovni upravljalni panel (BOP),
komplet za povezavo frekvenčnega pretvornika z oseb-
nim računalnikom,
dokumentacija (Navodila za uporabo, Opis parametrov) v
tiskani različici v angleškem ali nemškem jeziku in
CD-ROM s programskim orodjem STARTER ter doku-
mentacijo v elektronski različici.

Komplet je dobavljiv po zelo ugodni ceni.

Več informacij na spletnem naslovu http://www.siemens.
com/sinamics-g110. A
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Tematski park je zamišljen kot prostorska in
vsebinska nadgradnja klasičnih sejemskih
površin, ki omogoča predstavitev idej,
zamisli, izdelkov in storitev razstavljavcev.
Omogoča kvalitetno večpredstavno interak-
tivno predstavitev in izpeljavo programa.
Pobudnik in koordinator tematskega parka v
imenu Tehnološke mreže TVP je podjetje
Synatec iz Idrije. V sklopu tematskega parka
se bodo predstavili naslednji člani mreže, ki
združujejo avtomatizacijo, informatizacijo in
kibernatizacijo procesov: Inea, Odsek za
sisteme in vodenje iz Inštituta Jožef Štefan,
Metronik, Robotina, Synatec in ŠPICA
International. V parku bodo prikazani indu-
strijski projekti s širšega področja proizvod-
ne informatike, ki vam jih predstavljamo v
nadaljevanju. 

INEA
V predavanju Informatizacija procesa plani-
ranja bo g. Mihael Krošl predstavil specializi-
rana programska orodja, imenovana razvr-
ščevalniki, ki so pomemben člen integracije
informacijskih sistemov ter poslovnih proce-
sov v proizvodnem podjetju. Razvrščevalniki
imajo prilagodljivo podatkovno bazo, kar
omogoča izdelavo planskega modela za
upoštevanje dejanskih proizvodnih kapaci-
tet vseh tipov proizvodnje. V predavanju z
naslovom Proizvodni informacijski sistemi v
elektronski industriji pa bo g. Primož Rojec
predstavil sistem PIS, s poudarkom na celo-
vitem pristopu pri uvajanju proizvodnih infor-
macijskih sistemov v industrijo (s primerom
iz elektronske industrije). 
Inštitut Jožef Štefan, Odsek
za sisteme in vodenje
Že dobro desetletje je eno od raziskovalno-
razvojnih področij dela Odseka tudi Celovito
računalniško podprto vodenje proizvodnje.
V Parku bodo tako predstavili nekaj lastnih
rešitev v proizvodnih podjetjih, med drugim

Sistem za končno kontrolo in analizo kvalite-
te proizvodnje elektromotorjev ter Izvedbo
informacijske povezave med fizičnim in pro-
izvodnim nivojem vodenja v procesni indu-
striji. Predstavili bodo tudi vsebino dela
Odseka na dveh evropskih projektih 5. in 6.
programa in del tekočih raziskav, ki se nana-
šajo na izbiro in uporabo ključnih kazalnikov
učinkovitosti kot referenčnih vrednosti pri
zaprtozančnem računalniško podprtem
vodenju procesne proizvodnje.

Metronik
Metronik d.o.o. je vodilni slovenski ponudnik
sistemov za avtomatizacijo industrije in pro-
izvodno informatiko.
Razvoj podjetja je usmerjen na tri strateška
področja:
• Avtomatizacija in računalniško vodenje

procesov v farmacevtski industriji
• Proizvodni informacijski sistem MePIS s

poudarkom na obvladovanju sledljivosti,
kakovosti in učinkovitosti proizvodnih pro-
cesov

• Avtomatizacija in računalniški nadzor
sistemov v zgradbah.

Metronik je razvojno naravnano podjetje, ki
daje velik pomen stalni rasti in kontinuirane-
mu vlaganju v znanje in razvoj. Od ustanovit-
ve leta 1990 je v sodelovanju s partnerji pre-
dalo preko 900 sistemov za avtomatizacijo
in računalniški sistem proizvodnje. Trenutno
zaposluje 60 sodelavcev, od tega jih ima 46
visoko izobrazbo, med njimi so trije doktorji
in 8 magistrov znanosti. Vpeljan ima celovit
sistem zagotavljanja kakovosti, za katerega
je v letu 2002 pridobilo certifikat kakovosti
ISO9001:2000.

MePIS
V Tematskem parku predstavljamo proizvod-
ni informacijski sistem MePIS, ki je rezultat
domačega razvoja in predstavlja celovito

HEVREKA!05

Tematski park 
Proizvodna informatika

Najboljše v proizvodni informatiki na enem mestu
Informacije: Polonca Pagon, Synatec d.o.o. Idrija, polonca.pagon@synatec.si

S kOrganizatorji sejma Infos, Teleinfos in Sodobna elektronika so se
združili in razstavljavcem in obiskovalcem ponudili nov sejemsko-izo-
braževalni dogodek z imenom, ki veliko obeta, Hevreka!. Tehnološka

mreža Tehnologija vodenja procesov - TVP, pripravlja na Hevreki! tematski park
z naslovom Proizvodna informatika. Najpomembnejše slovenske gospodarske
družbe, katerih dejavnosti so storitve s področja avtomatizacije in informati-
zacije industrijskih procesov, bodo tako na enem mestu predstavile svoje inov-
ativne rešitve in sisteme s področja upravljanja proizvodnih sistemov.
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rešitev za obvladovanje proizvodnje, zasno-
vano na standardnih MES gradnikih.
Sistem MePIS je primeren za zagotavljanje
informacijske podpore sledljivosti v proiz-
vodnji. Ima vgrajen učinkovit mehanizem
povezovanja s procesom, obvladuje pora-
bo surovin v proizvodnem procesu, pozna
različne modele medprocesnega mešanja
surovin in polproizvodov ter nudi podporo
za uvedbo črtne kode in označevanja proiz-
vodov. MePIS omogoča tudi obvladovanje
učinkovitosti proizvodnega procesa, ki zaje-
ma obvladovanje zastojev, izračun in prikaz
ključnih  proizvodnih kazalnikov (KPI) v
realnem času v okolju Web ter izdelavo
poročil za podporo odločanju.

MePIS je namenjen vsem podjetjem, ki se
ubadajo s problematiko sledljivosti (npr.
skladnost z EU regulativo 178 /2002 - pre-
hrambena industrija), obvladovanjem učin-
kovitosti ter želijo optimirati proizvodne pro-
cese in porabo virov.

Robotina
Produkt Integra ARTIS, ki bo predstavljen v
tematskem parku, omogoča proizvodnim
podjetjem, da uvedejo spremljanje vseh
pomembnih dejavnikov proizvodnje v real-
nem času. Integro ARTIS  sestavlja podsi-
stem za avtomatiziran zajem podatkov v
proizvodnji in centralna SQL baza poda-
tkov z aplikacijo, kjer so definirani postopki
dela. Lastni Integra ARTIS sistem so nad-
gradili s standardnim modularnim MES
sistemom HYDRA®. Na ta način lahko izve-
dejo kompleksne sisteme, s katerimi zago-
tovijo popolno transparentnost proizvodne-
ga procesa, v povezavi na poslovni infor-

macijski sistem pa tudi orodja za učinkovi-
to planiranje in vodenje proizvodnje.

Synatec
Na dveh delovnih mestih v parku bodo
predstavljene rešitve iz proizvodne informa-
tike, ki so plod večletnih izkušenj pri inte-
graciji tovrstnih sistemov tako v Sloveniji
kot v tujini. Prikazali bodo zajemanje poda-
tkov v proizvodnji s pomočjo terminalov in
neposredno iz strojev ter demonstrirali de-
lovno mesto vodje proizvodnje s prezenta-
cijo programov, ki jih uporablja pri nadzoru
proizvodnje (sistem Synapro). V predava-
njih bo Maks Tuta še nadgradil predstavitve
na delovnih mestih, saj bo predstavil grad-
nike sistema Synapro; glavna tema preda-
vanj bo izgradnja proizvodne informatike v
kosovni proizvodnji ter predstavitev različ-
nih primerov uporabe tega sistema za sp-
remljanje in vodenje proizvodnje v praksi.  

Špica International

Na delovnem mestu v tematskem parku
bodo predstavniki Špice International pred-
stavili novosti in trende na področju mobil-
nih računalniških sistemov in njihove upo-
rabe v proizvodnih in logističnih procesih. 
V proizvodnjih procesih se v veliki večini še
vedno uporablja tehnologija črtne kode, v
nekaterih primerih pa z novejšo RFID teh-
nologijo, dosegajo podjetja boljše rezulta-
te. 

Pridružite se nam pri sooblikovanju He-
vreke! In nas obiščite v tematskem parku
Proizvodna informatika, v prenovljeni hali
A2. Vabljeni! A
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CitectSCADA V6
Preklopite v višjo prestavo

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

Ob zaključku lanskega leta je luč sveta ugledala nova verzija CitectSCADA - CitectSCADA
V6.0, ki v primerjavi s prejšnjimi verzijami ponuja številne novosti kot so: inovativno orodje
za analizo alarmov in trendov, Web client s polno funkcionalnostjo, ki ne potrebuje vzdrževan-

ja, podpora za resnične barve (”True color”), številni novi simboli, daljša imena spremenljivk, podatki
s časovno značko, filtriranje alarmov po meri, če omenimo le nekatere. 

Mogočna vizualizacija

Grafične zmožnosti SCADA sistema so eden izmed odločilnih
faktorjev uporabnosti sistema. Podpora za resnične barve in
preko 500 novih trodimenzionalnih ”true color” grafičnih sim-
bolov v omogočajo hiter razvoj uporabniku prijaznih grafičnih
strani. Podpora za zaslonsko ločljivost 4096 x 4096 točk in
možnost uvoza iz številnih grafičnih formatov omogoča upora-
bo zelo kvalitetnih slik (tudi fotografij), ki operaterju omogo-
čajo enostavno upravljanje sistema, saj lahko vse dele procesa,
ki ga upravlja, vidi takšne, kot so v resničnosti (Slika 1).

Z razvojem novih Microsoftovih operacijskih sistemov se spre-
minja tudi izgled grafičnih strani znotraj CitectSCADA. V veli-
ki zbirki predpripravljenih predlog so sedaj na voljo tudi pred-
loge v XP stilu. Te predloge vsebujejo osnovne strukture meni-
jev, ki si jih lahko uporabnik na preprost način prilagodi (spre-
mini, doda ali odstrani posamezne menije). Na dnu vsake gra-
fične strani se prikazujejo zadnji trije aktivni alarmi. XP stil
ima tudi podporo za več monitorjev (Slika 2).

Preprost dostop

V CitectSCADA  V6.0 je na voljo nov odjemalec -  Web Client.
To je orodje, ki omogoča dostop do procesnih informacij v re-
alnem času, iz kateregakoli računalnika, ki ima internet priklju-
ček. Web Client ne potrebuje vzdrževanja, saj kot orodje upo-
rablja Internet Explorer in preko njega dostopa do Citect-

Slika 1 - Citect Grafic Builder - ”True color” podpora

Slika 2 - CitectSCADA aplikacija v XP stilu

Olympic Dam, Avstralija, CitectSCADA 450.000 točk
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SCADA serverja. Na voljo sta dve razli-
čici: Web Manager Client, ki omogoča
samo vpogled brez možnosti upravlja-
nja, in Wed Display Client, ki ima vso
funkcionalnost - enako, kot da bi delali
na serverju ali odjemalcu na lokalni
mreži.

Procesna analiza

Procesna analiza je nova generacija oro-
dij za vizualizacijo trenutnih in arhivira-
nih vrednosti. V nasprotju z ostalimi
SCADA sistemi omogoča operaterjem
in tehnologom analiziranje vzrokov
zastojev v proizvodnji, z istočasno pri-
merjavo alarmov in trendov, ki so običaj-
no prikazani ločeno. S procesno analizo
lahko uporabnik trende in alarme vidi
na eni grafični strani.

Uporabnik lahko izgled strani popolno-
ma prilagodi svojim potrebam.
Posamezna peresa so lahko prikazana v
enem ali v več okvirjih. S tem dosežemo
večjo preglednost. Vse nastavitve se
lahko shranijo pod poljubnimi logičnimi
imeni, tako da jih je možno vsak trenu-
tek zopet ponovno odpreti. Prav tako je
možno trenutne podatke shraniti v odlo-
žišče ali direktno natisniti na tiskalnik.

Prikaz peres

Peresa različnih tipov (alarm, trend)
imajo različne lastnosti, za vsako pero
pa je mogoče izbrati različen stil.
Uporabnik  lahko vsako pero popolno-
ma prilagodi svojim potrebam in željam;
določi lahko barvo, vzorec, kvaliteto in
celo način zahtevanja podatkov. Na pri-
mer, za analogne alarme lahko uporab-
nik izbere različno barvo za različno sta-
nje alarma (Low Low, Low, High, High
High, deviacija in stopnja spremembe).
Operater dobi v grafičnem prikazu tudi
informacijo, kdaj je bil alarm potrjen ali
onemogočen.

Uporabnik lahko izbira tudi med različ-
nimi barvami ozadja, prav tako pa si
lahko prilagodi horizontalne in vertikal-
ne osi. Po meri si lahko prilagodi tudi
orodno vrstico. Ikone, ki jih ne potrebu-
je, enostavno odstrani in doda nove.
Napiše lahko tudi svoje Cicode funkcije,
ki jih proži preko ustreznih ikon v orod-
ni vrstici. 

Procesna analiza ni omejena samo na
grafični prikaz trendov in alarmov. Poleg
grafične oblike peres je možno izbirati
tudi kateri podatki se o posamezni spre-
menljivki prikazujejo v tabeli na spod-
njem delu grafične strani. Prikaže se
lahko: skalo, inženirske enote, komentar,
podatke o časovni osi itd. Dodatno je za
alarme mogoče prikazati: ime, opis, tip,
kategorijo, področje, stanje itd. Za tren-
de pa je mogoče dodatno prikazati: peri-
odo vzorčenja, tip, minimum, maksi-
mum, povprečno vrednost itd. Posa-
mezne stolpce dodamo ali odstranimo
tako, da dodamo ali izbrišemo kljukico
pred ustreznim parametrom (Slika 4).
Zelo enostavno se da spremeniti tudi širi-
na stolpca. Spremenimo jo tako, da vne-
semo želeno vrednost v ustrezni rubriki
ali pa enostavno primemo črto v tabeli in
jo premaknemo (kot v Word-u).

Navigacija

Navigacija omogoča uporabniku, da na
zaslonu vidi toliko podatkov, kot jih v
določenem trenutku potrebuje. Na voljo
so sledeče možnosti:

hiter skok na trenutni čas,
skok naprej in nazaj po časovni osi,
vlečenje okvirja naprej in nazaj po ča-
sovni osi,
spreminjanje časovnega območja, s
pomočjo prednastavljenih časovnih
območij,
direkten vnos začetka in konca časov-
nega območja itd.

Slika 3 - Oblikovanje posameznih pe-
res

Slika 4 - Izbira podatkov, ki jih želimo
prikazati v tabeli

Slika 5 - Procesna analiza
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prvi okvir. Nato postopek še enkrat
ponovimo in iste spremenljivke postavi-
mo še v drugi okvir. Sedaj lahko opera-
ter spremenljivke v enem okvirju pre-
prosto premika po časovni osi. Vse spre-
membe - odstopanja posameznih para-
metrov v določeni seriji - so takoj vidne.

Zaporedje dogodkov
Velikokrat je potrebno v SCADA siste-
mih prikazovati podatke iz oddaljenih
sistemov. Ti sistemi, ponavadi RTU-ji
(Remote Terminal Unit), običajno zbira-
jo podatke z milisekundno ločljivostjo
in jih v nekih časovnih intervalih, ko jih
sistem zahteva, pošiljajo v SCADA sis-
tem. Procesna analiza prikaže zgodovi-
no alarmov in trendov z milisekundno
ločljivostjo, kar omogoča preprosto do-
ločanje zaporedja dogodkov.

Ostale novosti
Med ostalimi novostmi lahko izpostavi-
mo še naslednje: imena spremenljivk in
trend spremenljivk lahko sedaj vsebujejo
do 80 znakov, napredno filtriranje aktiv-
nih alarmov prinaša na to področje nova
merila, alarme je sedaj možno filtrirati
po vseh njihovih lastnostih (ime, katego-
rija, prioriteta, tip, čas, …), filtre je mo-
goče tudi shraniti. Spremembe so tudi
pri trendih. 

Trende, ki se beležijo ob dogodkih, je se-
daj možno prikazovati na časovni osi,
prav tako jih je možno prikazati skupaj s
periodičnimi trendi. 

Novosti je še kar nekaj, ampak nekatere
izmed njih so očem skrite. Gre za sis-
temske spremembe, ki omogočajo, da si-
stem deluje še hitreje in učinkoviteje.

Prednosti za uporabnika

Prednosti za uporabnika so:
hitra in preprosta analiza dogajanja v procesih,
operaterju omogoča prepoznavanje vzorcev, ki lahko vodijo k motnjam v proizvod-
nji,
popolna prilagodljivost, kako operater vidi in analizira proces,
visoko kvaliteten izpis na tiskalnik,
podpora za preklop med zimskim in poletnim časom,
preklop med jeziki med delovanjem.

Primeri uporabe procesne analize

Odkrivanje vzrokov nepravilnosti v proizvodnji
Ko pride v fazi proizvodnje do nepravilnosti, je potrebnega kar nekaj časa, da ugoto-
vimo vzrok problema. V preteklosti je moral operater primerjati podatke o trendih z
zgodovino alarmov, ki je bila na drugi grafični strani. S procesno analizo je vse kar
mora operater narediti to, da doda spremenljivke peresa (analogne, digitalne, alar-
me), ki bi lahko pomagale k razjasnitvi težav. Vsaka procesna sprememba se nato
lahko primerja s stanji alarmov, kar omogoča natančno analizo dogajanja v procesu.

Primerjava različnih serij
S procesno analizo je mogoče enostavno primerjati proizvodne parametre različnih
serij. Najprej je potrebno izbrati spremenljivke za določeno serijo in jih postaviti v

A



Tehnični specialistični treningi 
s področja avtomatizacije 
Svetovanje k proizvodni odličnosti 
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

Programi vključujejo spoznavanje specifičnih
strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja spro-
ti 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 sis-
temih; 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 elek-
tričarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnev-
matičnih naprav idr.

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
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Uporabniki, udeleženi pri vodenju sodobnih procesov, se pogosto sreču-
jejo z vprašanji: Kako iz množice podatkov, ki so na voljo, izluščiti
pravo informacijo o stanju sistema in jo prikazati v obliki, razumljivi

širšemu krogu uporabnikov procesa? Kako informacije v poročilih posre-
dovati različnim uporabnikom v oblikovno in vsebinsko primernih oblikah?
Vodenje sodobnih procesov ne predstavlja samo neposrednega upravljanja
in spremljanja  procesov s pomočjo SCADA sistemov in HMI (Human
Machine Interface) nadzornih mest,  temveč omogoča tudi posreden vpliv
na proizvodni proces s strani tehnologov, upravljavcev in vodstva, ki
ukrepajo na podlagi dejanskih informacij iz procesa.  

Spletni informacijski 
portal Proficy™ v vodenju
proizvodnih procesov

Vsakdo, ki je vključen v proizvodni proces, želi
imeti vpogled v trenutno dejansko stanje  posa-
meznega elementa procesa in hkrati krovni pre-
gled nad dogajanjem v različnih sistemih, ki so
v njegovi pristojnosti. Izbor primerne informacije
in vsebine poročil omogoča zagotavljanje kako-
vosti procesov in njihovo izboljšavo. Želja vseh
uporabnikov je, iz gore podatkov, ki jih zbirajo
različni SCADA in drugi sistemi, na enostaven
način ustvarjati svoj objektivni pogled na celotni
proizvodni proces.
Pri doseganju tega cilja so nam danes vse bolj
v pomoč sodobne informacijske tehnologije z
zmogljivimi in specializiranimi podatkovnimi
bazami (procesni historiani), napredna orodja
za obdelavo podatkov (proizvodni informacijski
sistemi), razvojna orodja nove generacije in
spletne tehnologije. Zastavlja pa se vprašanje,
kako tudi pri vodenju proizvodnega procesa
uporabiti sodobne tehnologije in s tem izboljša-
ti delo podjetja.

Gradnika spletnega informacij-
skega portala
Pri reševanju opisane problematike sta ključna
elementa procesni historian in spletni portal.   
Procesni historian je specializirana podatkovna
baza, namenjena shranjevanju in obdelavi pro-
cesnih podatkov. 
V praksi je procesna baza vsebinska in funkcio-
nalna ločnica med avtomatiko in informatiko v
podjetju. Informatiki lahko na podlagi normalizi-
ranih podatkov iz procesne baze uspešno gradi-
jo informacijski sistem.
Spletni portal omogoča integracijo in vizualizaci-
jo različnih procesnih in poslovnih podatkov.
Moderni spletni portali so napredni informacijski
sistemi, ki omogočajo interaktivno delo.
Pogosto so zamenjava za terminalsko orientira-
ne aplikacije ali za odjemalec-strežnik arhitektu-
re. Pri spletnih aplikacijah je poleg tehnologije,
ki je osnova za učinkovito delovanje, pomemb-
na tudi zgradba sistema. Primerna arhitektura
zagotavlja učinkovit razvoj in ohranja sistem
obvladljiv. V praksi so v uporabi informacijski
sistemi različnih proizvajalcev, specializiranih za

specifične proizvodne oziroma poslovne proce-
se. 
V podjetjih  se kaže vse večja potreba po pove-
zovanju različnih informacijskih sistemov, tako
znotraj, kot tudi med podjetji. Samostojni sistemi
(informacijski otoki) so funkcionalne celote, ki
sicer dobro služijo vsak svojemu namenu, ven-
dar jih težko povežemo v celoto. To problemati-
ko učinkovito rešuje spletni portal z ustrezno
arhitekturo.
Nove tehnologije so spremenile tudi način raz-
mišljanja o varnosti in zaščiti dostopa do poda-
tkov. Podrobno poznavanje  tehnologije razkrije,
da lahko z ustreznimi prijemi pri implementaciji
in vzdrževanju varnost ostane neokrnjena.
Hitrost delovanja ni odvisna zgolj od zasedeno-
sti in zmogljivosti lokalnega računalnika, kot
velja za lokalne Win32 aplikacije, temveč tudi od
hitrosti prenosnih poti med strežnikom in odje-
malcem. Prenosna pot je lahko hitro lokalno
omrežje, analogna klicna linija ali medmrežje.
Uporaba portala tudi korenito spremeni način
razvoja aplikacije in integracije sistema v obsto-
ječe okolje. Ker uporabniki do portala dostopa-
jo preko spletnega brskalnika, ki je del operacij-
skega sistema, je vzdrževanje na strani odjemal-
cev bistveno poenostavljeno, stroški vzdrževa-
nja pa nižji. Prav tako preko spleta potekata raz-
voj in administracija, zaradi česar sta razvoj in
vzdrževanje spletne aplikacije krajevno neodvis-
na.  

PROIZVODNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Slika 1 - Arhitektura Proficy
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Izdelava spletne aplikacije je enostavna, kar, v primerjavi s klasičnim pri-
stopom, omogoča bistveno skrajšanje časa, potrebnega  za razvoj siste-
ma.

GE Fanuc Proficy
Družina Proficy predstavlja integriran nabor aplikacij in storitev, ki povezu-
jejo proizvodne procese, poslovne sisteme in odločitve vodstva v zaklju-
čen krog. Integrirana in modularna arhitektura omogoča fazni pristop pri
izgradnji proizvodnih sistemov. Slika 1 prikazuje vpetost družine Proficy
med proizvodni in poslovni sistem ter mesto posameznih funkcionalnih
sklopov.

V nadaljevanju predstavljamo orodji Proficy Historian in Proficy Real-Time
Information Portal.

Proficy Historian
Je specializirana podatkovna baza, ki z veliko hitrostjo, učinkovitostjo in
zanesljivostjo zbira, arhivira, obdeluje in distribuira procesne podatke. Vsi
procesni podatki so združeni na enotno, varno in lahko dostopno mesto.
Osnovne gradnike Proficy Historian procesne baze prikazuje slika 2.

• Zbiralci (Col-
lectors) zbirajo
podatke iz virov
OPC, SCADA,
CSV/XML dato-
tek in jih pošiljajo
na strežnik. Lah-
ko opravljajo ko-
mpresijo poda-
tkov. Med njimi
sta tudi Calcu-
lation Collector
za obdelavo zb-
ranih podatkov in
Server Collector

za distribuiranje zbranih podatkov na oddaljene strežnike. Zbiralci
lahko delujejo v redundantnih verigah, kar poveča zanesljivost zbiranja
procesnih podatkov.

• Strežnik shranjuje podatke in opravlja poizvedbe, nadzira sistem in
opravlja kompresijo podatkov. Odlikuje ga skalabilna arhitektura, sub-
sekundni nivo zbiranja podatkov (100 ms/cikel, 1 ms natančnost,
20.000 podatkov/s) in opcijsko redundantno delovanje. Administrira-
nje je mogoče preko Win32 aplikacije ali preko spletnega uporabniške-
ga vmesnika. 

• Odjemalci so različne aplikacije iz družine GE Fanuc Proficy (HMI
/SCADA, Proficy Plant Applications, Proficy Portal), Excel Add-In ter
podatkovne baze, ki se medsebojno povezujejo s pomočjo  OLE-DB
vmesnika in prirejenimi programi. 

Proficy Portal
Proficy Portal je spletna aplikacija, ki uporabnikom omogoča prikazovanje
in upravljanje informacij iz različnih podatkovnih virov v realnem času.
Omogoča transformacijo surovih proizvodnih podatkov v želeno poslovno
informacijo, izvajanje analiz, pregled trendov, pripravo poročil in spremlja-
nje ključnih kazalnikov (KPI - Key Performance Indicators), pomembnih za
učinkovito delovanje poslovnega in proizvodnega sistema. Za delovanje
potrebujemo internetni strežnik (IIS), na katerem Proficy Portal deluje kot
Subweb aplikacija. Strežnik se na podatkovne vire povezuje preko različ-
nih vmesnikov. Omogoča povezavo s procesnimi historiani, SCADA siste-
mi, OPC viri in relacijskimi bazami. Številne knjižnice grafičnih simbolov,
SQL stavkov, grafikonov, tabel in slik olajšajo izdelavo celovitega spletne-
ga informacijskega portala za vodenje proizvodnih procesov. 

Delo s portalom poteka  preko spletnega vmesnika (Microsoft IE) ter pri
razvoju aplikacije ne zahteva poznavanja programskih in skriptnih jezikov.
S tem so posegi v sistem odjemalca minimalni, saj so vsi podatki in apli-
kacije shranjeni na strežniku. Uporabnik, ki aplikacije ne razvija, zaslonske
prikaze in poročila pregleduje v izvajalskem načinu. Razvijalec oz. napred-
nejši uporabnik pa lahko preklopi v razvojni način delovanja, kjer s konfi-
guriranjem objektov in podatkov razvija aplikacijo. Prikaze lahko v Proficy
Portalu gradimo na dva načina. Prvi način je t.im. razvoj prikazov z vrha
navzdol (top-down), drugi pa razvoj prikazov od spodaj navzgor (bottom-

up). Oba načina sta enako učinkovita in ju lahko uporabljamo kombinira-
no. Pri prvem načinu objekte dodajamo na sliko, jim priredimo lastnosti in
nato konfiguriramo podatkovne vire. Način je priporočljiv, kadar imamo
jasno predstavo o obliki in vsebini prikazov. Pri drugem pristopu razvijamo
sliko od spodaj navzgor, podatke iz podatkovnih virov prenašamo na sliko
in jim določamo ustrezne objekte za vizualizacijo. Način je priporočljiv,
kadar želimo prikazati surove podatke in se o obliki odločamo med delom.
Na ta način lahko razvijamo v izvajalskem načinu in sproti opazujemo
rezultat.

Vsako poročilo v Proficy portalu je posebna oblika prikaza, ki ga generira-
mo v izvajalskem načinu delovanja. Poročilo je dodatno opremljeno z
Glavo in Nogo ter upošteva posebne lastnosti za prikaz tabel. Glava in No-
ga sta ločena prikaza, ki lahko vsebujeta poljuben tekst in grafiko. Po-
ročilo lahko  natisnemo ali pretvorimo v PDF obliko ter posredujemo preko
elektronske pošte. Vsebuje lahko vse objekte, ki so na voljo v Proficy
Portalu - Liki različnih oblik, Slike, Časovni, Dogodkovni, Razredni (Line,
Pie, Bar), SPC diagrami, Tabele, itd... Z omenjenimi objekti lahko ob
ustreznih podatkih pripravimo zelo kompleksen sistem prikazov in poročil.  

Nadgradnja procesnih sistemov s programski-
mi rešitvami Proficy

V podjetju Metronik uporabljamo dva pristopa informacijske nadgradnje
procesnih sistemov vodenja s programskimi rešitvami iz družine GE
Fanuc Proficy:
• arhiviranje procesnih podatkov,
• dograditev vsebin proizvodne informatike.

Arhiviranje procesnih podatkov
Pristop je namenjen predvsem arhiviranju in analizi procesnih podatkov.
Osnovo sistema predstavlja procesni historian Proficy Historian, ki učinko-
vito arhivira različne tipe podatkov iz različnih virov. Za analizo ter pripravo

Slika 2 - Gradniki procesne baze Proficy Historian

Slika 3 - Arhitektura Proficy Portal

Slika 4 - Primeri prikazov narejenih v Proficy Portalu
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prikazov in poročil uporabljamo Proficy Portal, ki
predstavlja orodje za izgradnjo spletnega porta-
la, preko katerega je možno obdelovati in prika-
zovati podatke iz številnih podatkovnih virov na
najrazličnejše načine.

Dograditev vsebin proizvodne informatike
Pristop poleg arhiviranja in analize podatkov
omogoča obravnavo procesnih podatkov v bolj
poslovnem kontekstu. Generira veliko novih vse-
bin, ki temeljijo na poslovnih modelih za določa-
nje genealogije izdelkov, spremljanje proizvod-
nje procesa, obvladovanje kakovosti izdelkov,
obvladovanje zastojev itd. 

Osnovo za arhiviranje procesnih podatkov, tako
kot v prvem pristopu, predstavlja  Proficy
Historian. Nad njim teče množica procesov, ki
procesne podatke iz historiana na podlagi kon-
figurabilnih poslovnih modelov na ustrezen
način obdelujejo in shranjujejo v bazo proizvod-
nega informacijskega sistema. Le ta je zgrajena
na osnovi relacijske baze (MS SQL strežnik).  

Osnovo predstavlja sistem Proficy Plant
Applications. Vizualizacijo podatkov in generira-
nje poročil vrši spletna aplikacija Proficy Portal,
nekateri podatki pa se preko posebnih vmesni-
kov izmenjujejo tudi s poslovnim informacijskim
sistemom, npr. SCM (Suplay Chain manage-
ment), ERP (Enterprice Resource Planning),
CRM (Customer Relationship Management).
Celovito rešitev dograditve vsebin proizvodne
informatike smo poimenovali MePIS. Pri rešitvi
poudarjamo predvsem vsebinski vidik.

Izbira posameznega pristopa
Izbira posameznega pristopa je pogojena pred-
vsem z vsebino obdelave podatkov. Če obdela-
va podatkov zahteva večji poslovni kontekst
(npr. upoštevanje poslovnega modela proizvod-
nega procesa, upoštevanje modela TPM za
spremljanje učinkovitosti proizvodnega procesa,
korelacija z delovnimi nalogi, integracija s
poslovnim sistemom), je primernejši drugi pri-
stop. Pri bolj premočrtni obdelavi podatkov je
primernejši prvi pristop. Razlika je tudi v zahtev-
nosti dela s sistemom ter v ceni sistema. Prvi pri-
stop je razmeroma enostaven, z nekaj dnevnim
šolanjem lahko uporabnik aplikacijo zgradi sam.
Drugi pristop zahteva več vsebinskega svetova-
nja.
Vendar tudi, če se uporabnik najprej odloči za
arhiviranje in prikaz procesnih podatkov,  se ob
vsebinski dodelavi sistema v smeri izgradnje
proizvodnega informacijskega sistema, vsa
infrastruktura ohrani in uporabi. To omogoča
modularna arhitektura družine Proficy. Med
Proficy Historian in Proficy Portal se umestijo
aplikativni moduli, ki generirajo ustrezne vsebi-
ne. Opisani pristop se je v številnih praktičnih
primerih izkazal kot najprimernejši.

Zaključek

V Sloveniji je Metronik uspešno izvedel  več kot
20 nadgradenj v vodenju proizvodnih procesov.
Številni uporabniki so sisteme nadgradili s siste-
mom MePIS in na ta način izboljšali proizvodnjo.
Razvoj in implementacija informacijskih portalov
v vodenju proizvodnje poleg odlične tehnologije

zahtevata tudi izkušeno skupino strokovnjakov.
Procesni historian preko najrazličnejših poda-
tkovnih virov zbira in pripravlja podatke za infor-
macijsko nadgradnjo in je pomembna osnova
sistemov vodenja.  
Spletni portal na podlagi dejanske slike v real-
nem času uporabniku omogoča sprejemanje
odločitev. 
Visoka funkcionalnost, ustrezna arhitektura in
enostavna uporaba govorijo v prid izboru sodo-
bne spletne tehnologije za izgradnjo portalov v
vodenju proizvodnih procesov. 
Proficy Portal lahko uporabimo splošno, kot
orodje za prikaz in obdelavo v sistemih proces-
nega vodenja, pa tudi kot orodje za izgradnjo
odjemalca v proizvodnih informacijskih siste-
mih. Nadomešča debele odjemalce (Win32
odjemalec-strežnik aplikacije) in omogoča
dostop do različnih podatkovnih virov preko
enotnega integriranega portala.

Za potrebe poslovnega okolja, ki naj deluje kva-
litetno, učinkovito in v skladu z regulativami, je
priprava vsebin s procesno bazo in portalom
združljivimi moduli logična in ekonomsko upra-
vičena nadgradnja. 
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Odgovor ni preprost. Na tržišču se pojavlja veliko proizvajal-
cev energetsko varčne opreme, kjer vsak ponuja svojo opr-
emo, ki pa je samo delček celotnega mozaika funkcional-
nega objekta, ki naj bi optimalno izrabljal energetske vire.
Vsaka enota - energetsko varčni sistem sicer ponuja ener-
getsko varčno delovanje, kar pa še ne zagotavlja energet-
sko varčnega, energetsko optimiranega objekta. Zbrati je
potrebno vso razpoložljivo znanje o energetsko varčnih
sistemih, sodelovati pri nastanku arhitekturnega koncepta
zgradbe ter se poglobiti v njeno funkcionalnost in končno
izdelati koncept energetike. 

Slika 1 - Energijsko optimizirana poslovna zgradba

V nadaljevanju je predstavljen koncept energetike poslovne
zgradbe, kjer je bilo pri optimiranju porabe energije doseže-
nih veliko kompromisnih rešitev med arhitekturo in energe-
tiko. Instalacijsko drobovje opisanega objekta služi skupne-
mu cilju - doseči optimalne delovne in bivalne pogoje ob
minimalni porabi energije, ob primerljivih investicijskih stro-
ških, ki se pojavijo pri klasičnih objektih. 

Specifične toplotne izgube objekta znašajo 26 W/m2, spe-
cifične hladilne potrebe so 27 W/m2.

Termično aktiviranje betonske konstrukcije
Osnova energetsko varčnega objekta je na prvem mestu
zelo učinkovita toplotna izolacija. Stavba je izolirana v pov-
prečju s 16 cm debelim slojem izolacije, vsi toplotni mosto-
vi so premišljeno prekinjeni. 

Osnovno tempe-
riranje objekta ta-
ko v z imskem,
kot tudi v letnem
režimu delovanja
se vrši s temperi-
ranjem betonske
konstrukcije ob-
jekta. Temperatu-
ra ogrevnega
medija - vode, je
v z imskem kot
tudi letnem reži-
mu delovanja ze-
lo blizu prostor-
žski temperaturi.
V zimskem reži-
mu, pri najnižjih
zunanjih tempe-
raturah se dose-
gajo prostorske
temperature ok-
rog 20 °C z vodo temperature 22 - 23 °C v sistemu termič-
nega aktiviranja - ogrevanja betonske konstrukcije. V let-
nem režimu se z dovodom vode temperature 20 - 22 °C v
gradbeno konstrukcijo, v kombinaciji s pohlajenim vtočnim
zrakom (temperatura zraka okrog 19 °C), temperatura v pro-
storih ne povzpne nad 26 °C.

Sistem termičnega aktiviranja je torej pisan na kožo ogrev-
no/hladilnim sistemom s toplotnimi črpalkami, ki pri tempe-
raturah medija, ki se gibljejo blizu temperaturi okolice, delu-
jejo z optimalnimi grelno-hladilnimi števili. Visoka toplotna
akumulativnost betonske konstrukcije uspešno premosti

Nizkoenergijska inteligentna poslovna
zgradba z aktivno betonsko konstrukcijo
in klimatizacijo, ter  izrabo geotermalne
energije

Informacije: Menerga d.o.o., www.menerga.si

Zavedanje, da je poraba energije in s tem posamezni vplivi na okolje, največja skrb človeštva,
je vsak dan večje. Kaj storiti pri koncipiranju objekta, da bi pripomogli k čim manjšemu
obremenjevanju okolja, hkrati pa naj bi objekt ob ugodnih bivanjskih pogojih deloval z naj-

nižjimi možnimi stroški za porabo energije? 

Slika 2 - Načrt polaganja cevi za ter-
mično aktiviranje betonskega jedra
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hitre spremembe zunanje temperature. Hitro prilagajanje in
povečevanje toplotnih ali hladilnih moči pri hitrih spremem-
bah zunanjih temperatur ni potrebno. 
Akumulacija toplote je avtomatsko nadzorovana in kontroli-
rana. K akumulaciji toplote pomembno pripomore tudi zelo
učinkovito izkoriščanje pasivnih izvorov energije kot so
sončna energija, energija notranjih toplotnih izvorov opre-
me, ljudi, ipd. Velike steklene površine objekta niso opre-
mljene z reflektivnimi stekli, kar omogoča izkoriščanje sonč-
ne toplote, kot energenta. Na zunanji strani zastekljenih
površin so nameščena senčila, ki so avtomatsko vodena,
glede na toplotne potrebe objekta. Posamezni segmenti
senčil se vodeni po posameznih funkcionalno zaključenih
enotah objekta, glede na želene temperature v le teh.
Praksa je pokazala, da senčila zelo uspešno nadomestijo
refleksijsko steklo in preprečujejo vdor toplote zaradi sonč-
nega sevanja pri visokih zunanjih temperaturah, hkrati pa
omogočajo zvezno uravnavanje vtoka energije sončnega
sevanja.

Primer akumulacije toplotne energije, ki je bil izvajan v
zgodnjih jesenskih dneh: V hladnejših letnih obdobjih, ko
povprečne zunanje temperature ne presegajo več tempera-
ture v prostoru, je dopuščeno majhno pregrevanje prostora
zaradi sončenga sevanja v toplejših dneh, da se ustvari
določena akumulacija toplote v gradbeni konstrukciji.
Akumulirana toplota se nato "izrabi" v hladnejših dneh, oz.
delih dneva, ali pri krajšem oblačnem ali deževnem obdo-
bju, ko bi pri konvencionalnih objektih že bilo potrebno
ogrevanje s porabo energenta.

Prezračevanje in klimatizacija
Ugodno bivanje zaposlenih omogoča stalen dotok svežega
zraka v delovne prostore, s tremi izmenjavami zraka na uro.
Svež zrak za prezračevanje je tudi nosilec toplotne energije
za lokalno regulacijo temperature v zimskem in letnem reži-
mu delovanja. Prezračevanje s 100% zunanjm zrakom ne bi
bilo energetsko racionalno, če se ne bi vršilo s prezračeval-
nimi - klimatizacijskimi napravami z učinki vračanja čutne
toplote 91,5% in učinki vračanja vlage 87% pri najnižjih
zunanjih temperaturah.
Klimatizacijske naprave v letnem režimu po potrebi razvla-

žujejo zunanji-vtočni zrak, kar zagotavlja ugodne delovne
pogoje tudi pri ekstremnih poletnih stanjih zunanjega zraka.
Dogrevanje po razvlaževanju zraka se vrši s toploto, odvze-
to zraku pri razvlaževanju. 

Lokalna regulacija
Lokalna regulacija izvaja individualno regulacijo temperatu-
re, osvetljenosti, odpiranje in zapiranje oken ter vodenje
žaluzij po posameznih delovnih mestih.

Priprava toplotne energije
Osnovni vir toplote pred-
stavlja talna voda. Talna
voda ima v zimskem ča-
su temperaturo 10-13 °C,
kar zagotavlja visoka gre-
lna števila na toplotni čr-
palki. Toplotna črpalka
izkorisča toploto talne vo-
de in pripravlja primerno
temperiran ogrevni me-
dij. Povišanje temperatu-
re iznad temperature tal-
ne vode, je zaradi že prej
omenjene majhne tem-
peraturne razlike ogrev-
nega medija za termično aktiviranje betonskega jedra in
prostorske temperature minimalno. To omogoča majhno
porabo električne energije toplotne črpalke in delovanje le-
te z najvišjimi možnimi grelno - hladilnimi števili. 

Vsaka funkcionalno zaključena enota prostora ima svojo
lokalno regulacijo temperature tako v ogrevnem kot tudi v
hladilnem režimu delovanja. Sanitarna topla voda se prav
tako ogreva s toplotno črpalko.

Vgrajen je tudi nizkotemperaturni kondenzacijski plinski
kotel, ki predstavlja alternativni sistem ogrevanja ali paralel-
no - bivalentno delovanje k toplotni črpalki.

INTELIGENTNE ZGRADBE

Slika 3 - Polaganje cevi za termično aktiviranje v nevtralno
cono nosilne betonske plošče Slika 4 - Energetsko var-

čna klimatizacijska na-
prava

Slika 6 - Srce energetike -
toplotna črpalka 

Slika 5 - Mollierov h, x di-
agram procesa priprave zraka v klimatizacijskih napravah -
zimski režim delovanja
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Priprava hladilne energije
Vir "hladu" v objektu je toplotna črpalka, ki funk-
cionalno predstavlja kombinirani grelno-hladilni
stroj in ima v letnem režimu delovanja funkcijo
hladilnega agregata voda-voda. Termično akti-
virana konstrukcija v letnem režimu deluje kot
hladilno telo z velikimi površinami. Temperatura
hladilne vode v konstrukciji je v letnem režimu
minimalno 20 °C in s tem so že doseženi visoki
učinki zmanjševanja senzibilne toplote v prosto-
ru. Manjša temperatura vode od 20 °C ni pripo-
ročljiva, ker lahko negativno vpliva na ugodje
ljudi. Latentno toploto zmanjšuje sveži - vtočni
zrak za prezračevanje, ki je v letnem režimu pri-
merno ohlajen in razvlažen. Učinkoviti vodni hla-
dilniki v klimatizacijskih naprav ohladijo in raz-
vlažijo zunanji zrak stanja 34 °C/40% rel. vl. po
regeneraciji hladu odpadnega zraka z učinkom
preko 90% na približno 19 °C/80% rel.vl z medi-
jem temperature okrog 16 °C. 

Energetsko učinkovita razsvetljava
Posamezne prostorske enote so opremljene s
sijalkami tehnologije T5 ter elektronskimi pred-
stikalnimi napravami z analognim vhodom 0 -
10V in merilnikom osvetljenosti. Glavna pred-
nost te tehnologije je večji svetilni izkoristek, ki
je 10-15% večji od klasičnih svetilk. Učinkovito
osvetljevanje delovnih prostorov sledi vplivu
zunanje osvetljenosti ter v odvisnosti od odsto-
panja želene vrednosti zvezno regulira svetilke
po jakosti in globini prostorov. Realizirani so
posamezni vklopni intervali, varnostno izklaplja-
nje sektorjev in v celoti optimiranje porabe.
Pričakovani prihranki energije na razsvetljavi so
40-60% v primerjavi z običajno razsvetljavo.

Digitalna (DDC) regulacija
Objekt je v krmilno regulacijskem smislu izve-
den kot popolna inteligentna zgradba. Vse
funkcije, ki so povezane s termoenergetiko so
vodene s sistemom enovite digitalne regulacije
in medsobojno lahko komunicirajo brez vmesni-
kov, prav tako tudi razsvetljava, zalivanje zelenic, odledovanje parkirišč in dovozov
v zimskem režimu, ter dviganje in spuščanje žaluzij,. Krmilniki so prostoprograma-
bilni in tako omogočajo popolno fleksibilnost in optimizacijo delovanja vseh pro-
cesov. Omogočena je tudi optimizacija izbire energenta glede na tarifni sistem.
Uveden je sistem merjenja porabe električne energije na posameznih sistemskih
porabnikih.

Centralni nadzorni sistem
Celoten sistem digitalne regulacije je povezan v centralni nadzorni sistem.
Klasične funkcije centralnega nadzornega sistema, upravljanje in pregled nad
vsemi regulacijskimi parametri, so nadgrajene z možnostjo lokalnega individual-
nega spreminjanja in prilagajanja  parametrov na vsakem delovnem mestu s
pomočjo virtualnega upravljalnika in miške. 

Sklep
Objekt je po enoletnem poskusnem obratovanju izrazito pokazal svojo energet-
sko varčnost. Objekt v hladnejših jesenskih dneh učinkovito izrablja pasivno

Slika 7 - Izvirski vpihovalni ele-
ment za prezračevanje, dogre-
vanje in pohlajevanje prostora -
brez prepiha

Slika 8 - "Inteligentna" razsvet-
ljava

Slika 9 - Vhodno - izhodni mod-
uli digitalne regulacije
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INTELIGENTNE ZGRADBE

sončno energijo
in notranje izvore
toplote, tako da
ogrevanje ni bilo
potrebno, kljub
temu, da klimati-
zacijske naprave
ves čas delujejo
s 100% svežim
zunanjim zrakom.
Poskusno delo-
vanje od decem-
bra 2003 je v
zimskem režimu
obratovanja
pokazalo zelo
ugodne učinke in
varčno delovanje
pri ogrevanju s
kondenzacijskim
kotlom.

Delovanje objek-
ta je v tem letu
pokazalo zelo
ugodne učinke,
varčno obratovanje s kotlom in hladilno grelnim strojem. Cena porabe energije je v primerjavi z drugimi primerljivimi objekti
za nekajkrat manjša. A

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.

Fascinantna 

prihodnost ...
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Novi izdelki iz
ponudbe Robotine

Robotinine novosti na prireditvi HEVREKA!05

Informacije: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o., www.robotina.si 

Letošnje sejemsko dogajanje v Sloveniji je popestril nov se-
jem Hevreka!, ki združuje Infos, Teleinfos in Sodobno elek-
troniko, prej samostojne sejemske dogodke. Najpo-

membnejše je, da lahko sedaj ponudniki izdelkov industrijske
avtomatizacije predstavijo novosti že v prvi polovici leta in jim
tako ni treba čakati do oktobra. Tega se veselimo tudi v
Robotini, ki bo svoje izdelke in rešitve predstavila na razstav-
nem prostor št. 35 v hali A2. Ponudba izdelkov s področja
krmiljenja, regulacije in pogonov je letos obogatena s kar nekaj
novostmi in celo novimi programi. V nadaljevanju vam nekatere
izmed njih prav na kratko predstavljamo.

KRMILNI SISTEMI
Serija Micro-EH je sedaj bogatejša za nov krmilnik,
Micro-EH 64 s 64 I/O točkami v osnovni konfigura-
ciji. Seveda je število vhodov in izhodov razširljivo,

na skupaj 104 vhode 24 VDC in 72 relejskih ali tranzistorskih izhodov. Tudi program-

ski spomin je sedaj razširjen na skupaj
48 k. Novosti so še hitri števec (frekven-
ca štetja do 100 kHz) in hitri tranzistor-
ski izhod (do 65 kHZ). Programsko je
krmilnik opremljen s funkcijami za PID
regulacijo, matematiko s plavajočo veji-
co in različnimi konverzijami formatov,
kar je običajno značilnost večjih krmil-
nikov.

Predstavnik internetne tehnologije pa je
WEB Controller - mali krmilnik, s kate-
rim lahko krmilni sistem povežemo v
Ethernet omrežje in preko slednjega v
internet medmrežje. Vsebuje WEB strež-
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nik, na katerega se lahko povežemo z brskalnikom (npr. Internet Explorer ali Netsca-
pe) in proces avtomatizacije imamo na dlani kot na katerikoli internetni strani.

KRMILNI SISTEMI
Druga generacija krmilnikov iz lastnega razvoja in pro-
izvodnje se uspešno uveljavlja. V letu 2005 sistem

dopolnjujejo nove enote, s katerimi Cybro-2 tvori zaključen krog opreme za izvedbo
velike večine malih do srednjih krmilij splošne avtomatizacije. Posebej naj omenimo
razširitveno enoto IMU (Inverter Management Unit), ki je namenjena vključitvi frek-
venčnih pretvornikov Hitachi kot I/O enot v krmilni sistem.
Podoben razvojno dinamiko kaže tudi razvojna veja komponent za avtomatizacijo
stavb (Building Management) Integra BM.

KRMILNI SISTEMI
Nov program v naši ponudbi! Varnostno certifici-
rani krmilni sistemi za uporabo v varnostno
posebej občutljivih procesnih industrijah.

HIMA je vodilni ponudnik  varne procesne opreme v kemijski,
petrokemijski, farmacevtski in papirni industriji, rafinerijah, cevo-
vodih, energetskih objektih in sorodnih. 
Na področju avtomatizacije pa HIMA ponuja dokazano varne in
zanesljive krmilne sisteme za avtomobilsko industrijo, proizvod-
njo karoserij, stiskalnice, lakirnice, montažne sisteme, robotske celice, pakirne linije,
obdelavo surovin in drugih materialov, transportne sisteme ipd.

OPERATERSKI PANELI
Serijo odličnih touch-
screen operaterskih pa-
nelov eTOP sedaj do-

polnjujeta modela eTOP20B in eTOP21B z za-
slonom velikosti 7,5". Pripadata drugi generaciji
eTOP panelov; zato oznaka - B. Za generacijo B je
značilna nova procesorska plošča (CPU MIPS 400
MHz), programski spomin 32 MB je vgrajen, SSF-
DC spominska kartica pa je predvidena kot razširi-
tev spomina. 
V letu 2005 bodo posodobitev z novo procesorsko ploščo doživeli tudi drugi modeli,
kot so na primer eTOP05, eTOP10, eTOP33, eTOP40 in eTOP50 in tako dobili ozna-
ko -B.
Novost med paneli je tudi eTOP19B, ki je namenjen predvsem uporabi v zelo sve-
tlih okoljih ali zunaj, saj ta zaslon nudi svetilnost polnih 600 cd/m2. Velikost zaslo-
na TFT je 5,6". Temperaturno območje uporabe je od 0 do +60° C.

Novost je tudi Video Input VMO-01 modul, ki
podpira priklop do treh video signalov (PAL) in
enega RGB VGA signala na UniOP operaterski
panel. Konektorji so standardni. Tako opremljen
panel je poleg upravljanja sistema primeren tudi
za nadzor težje dostopnih točk s kamerami.

Seveda mora vsem omenjenim novostim slediti tudi programska oprema. Tako je že
na voljo nova verzija programskega orodja UniOP Designer ver. 6.04. Poleg podpore
novemu hardveru nudi tudi:

• popolno podpora za delo v Ethernet mreži,
• časovno definirano proženje dogodkov (Time Scheduler),
• eTOP03 - zasuk zaslona za 90°,
• barvne alarmne strani in drugo.

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI IN MONITORJI
Še en nov program v naši ponudbi! Široka izbira industrijskih
PCjev in LCD monitorjev vodilnega italijanskega proizvajal-

ca ASEM. Potrebno je vedeti, da ASEM ni samo sestavljalec komponent, temveč ima

Novosti iz Robotine
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tudi lasten razvoj računalniških komponent. Tako lahko zago-
tovlja kvaliteto skozi čas svojih izdelkov in ta strategija tudi
botruje 25-letni uspešni tradiciji.

Industrijski računalniki ASEM so zaradi robustne konstrukci-
je in brezkompromisnih tehničnih rešitev nadvse primerni za
strojegradnjo in vse vrste avtomatiziranih linij, kjer je veliko
interakcije med osebjem in opremo. Poleg odpornih tipkovnic
so na voljo tudi zelo odporni zasloni na dotik (touchscreeni),
veliko število komunikacijskih kartic, različne oblike robust-
nih in zanesljivih spominskih medijev.

FREKVENČNI PRETVORNIKI
Next step - to je pravi pojem za
novo generacijo frekvenčnih pre-
tvornikov SJ200 in L200. Novi
namenski procesorji in vgrajena tehnologija iSLV (inteligent-

ni vektorski na-
čin vodenja) z iz-
popolnjenimi kal-
kulacijskimi algo-
ritmi omogočajo
obvladovanje tre-
nutnih tokovnih
preobremenitev
pri pospeševanju
in povratne nape-

tosti pri zaviranju elektromotornega pogona. Predimenzioni-
ranje in s tem višja cena pretvornika sta tako potrebna le v
izjemnih primerih.

SERVO POGONI
Nov program na evropskem tržiš-
ču in seveda tudi v naši ponudbi!
Ponudba AC servo motorjev od
100W do 7kW nazivne moči z ustreznimi krmilniki. Primerni

za vsakovrstno pozicio-
niranje, precizno vode-
nje, manipuliranje ali
pa zelo dinamične po-
mike pri obdelovalnih
strojih.
Servo krmilnike iz seri-
je Hitachi AD odlikuje
možnost namenskega programiranja. Krmilnik namreč lahko
deluje kot običajen klasični servo krmilnik, ki ga upravljamo
preko digitalnih in analognih vhodov z rezerviranimi funkcija-
mi. Lahko pa krmilnik aktiviramo v programskem načinu in s
tem prevzamemo nadzor nad vsemi I/O točkami. Sam pro-
gramski jezik, v katerem napišemo krmilni program je zelo
podoben Visual Basic-u, seveda z dodatnimi funkcijami, ki so
lastne servo pogonom.

MEHKI ZAGONI IN ZAŠČITE POGONOV
Popolna
i z b i r a
mehkih

zagonov za vse vrste elektro-
motornih pogonov. Najširši
razpon moči in napetosti.
Analogni in digitalni modeli.
Elektronske zaščite za elek-
tromotorne pogone pa tudi
druge instalacije pridejo do izraza predvsem v procesni indu-
striji, kjer nekontrolirana prekinitev procesa pomeni izjemno
visoke stroške. 

NAPAJALNIKI
PULS v letu 2005 uvaja novo serijo indu-
strijskih stikalnih napajalnikov Dimen-

sion. Ime pove vse - izjemno omejene dimenzije za tako moč:
vse do 1 kW! Hkrati so to napajalniki, ki so v tem trenutku
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brez konkurence na tržišču, če upošteva-
mo parametre kot so izkoristek, življenj-
ska doba, faktor moči ter robustnost in
delovanje v mejnih okoliščinah.

MERILNA IN 
REGULACIJSKA OPREMA

GEFRAN kot
ponudnik me-

rilne in regulacijske opreme dominira
predvsem na področju opreme strojev za
predelavo termoplastov, ekstruzijo in
tlačno litje. V Sloveniji je namreč vsak
drugi stroj  iz teh področij industrije op-
remljen z izdelki Gefran, ki pa se pojav-
ljajo tudi kot izdelki drugih proizvajalcev
ali pa nosijo ime proizvajalca stroja. Naj-
pomembnejši izdelki, ki jih GEFRAN
ponuja, so torej:
• temperaturne sonde vseh izvedb (ter-

močleni, uporovne) in dimenzij, s pre-
tvorbo,

• merilniki linearnih in rotacijskih po-
mikov različnih izvedb,

• merilniki tlaka in sile, tudi za velike
pritiske in temperature, s pretvorbo in
komunikacijo,

• prikazovalniki električnih vrednosti, z
alarmnimi releji, analognimi izhodi in
komunikacijo,

• PID temperaturni regulatorji in pro-
gramatorji, univerzalni in programa-
bilni, s komunikacijo,

• elektronski releji (SSR) za regulacijo
moči na uporovnih ali induktivnih
bremenih,

• integrirani močnostni kontrolerji vse
do moči 100 kW,

• merilniki relativne zračne vlage s pre-
tvorbo.

MERILNI SISTEMI
Novo v ponudbi podjetja
NIVELCO, specializirane-
ga za meritve nivojev, so
radarski merilniki PiloTrek

in reflektometrski MicroTrek. Gre za
merilnike, ki zagotavljajo zanesljivo
meritev v najtežjih razmerah (snovi z
veliko prahu ali delcev ter tekočin z
mnogo pene, ekstremno nizke ali visoke

temperature, zelo visoki silosi), kjer dru-
gi načini meritve odpovedo.
Tudi merilne palice s plovcem Nivo-
Track so novost na našem tržišču. Me-
rilnik deluje po principu magnetostrikci-
je z analognim izhodnim signalom ali
vodilom HART. Naj tukaj omenimo, da
je Nivelco pridobil ATEX certificate raz-
ličnih kategorij za večino svojih izdelkov.

KOMUNIKACIJSKE KARTI-
CE IN VMESNIKI

NOVOST V NAŠI
PONUDBI! Moxa

ponuja najpopolnejšo izbiro komunika-
cijskih kartic in industrijskih vmesnikov,
s katerimi povezujemo najrazličnejše
naprave v omrežjih RS-232/422/ 485 ter

USB ali Ethernet LAN/WAN omrežjih.
V ponudbi najdemo:

• multiport serijske kartice za PC; 4- ali
8-vratne vtične kartice za PC za RS-
232/422/485 povezave s hitrostmi ko-
munikacije do 921,6 kbps

• pretvorniki med RS-232 in RS-422/
485 serijskimi povezavami z optično
izolacijo

• pretvorniki RS-232/422/485 na optič-
na vlakna; hitrost komunikacije do
230,4 kbps in razdalje do 20 km (sin-
gle mode) in 2 km (multi mode)

• programabilni univerzalni komunika-
torji z dvojno Ethernet povezavo, os-
mimi RS-232/422/485 vrati, dvojnim
USB priključkom in vtičnimi mesti za
CF spominsko kartico in PCMCIA
kartico. Linux operacijski sistem in
programsko orodje za izdelavo aplika-
cij

• strežniki za umreževanje naprav v
industrijska Ethernet omrežja

• pretvorniki RS-232/422/485 na USB
in Modbus - TCP.

• embedded rešitve za vgradnjo v naj-
različnejše naprave. A
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Naprave za prezračevanje in
ogrevanje napihljivih zračnih

balonov
Avtor: Vinko Jager, univ. dipl. inž. str., imp Klimat d.o.o.

V zadnjih letih mogoče opaziti vse več športnih objektov, kot npr. teniška igrišča, bazeni,
itd., ki so v poletnem obdobju odkrita, v hladnem - zimskem obdobju pa pokrita z napihljivi-
mi zračnimi baloni.  

Baloni so običajno dvoslojne izvedbe, kar pomeni, da je pros-
tor med zunanjo in notranjo steno napolnjen z zrakom. Ker
nimajo samo-nosilne konstrukcije, morajo biti ves čas delova-
nja napihnjeni z zrakom. Potreben nadtlak se giblje med 50 do
200 Pa, odvisno od izvedbe, postavitve, velikosti in zunanjih
vplivov okolja. Po svoji velikosti in izvedbi so prilagojeni tipu
in velikosti športnega objekta. V hladnem obdobju so športni
objekti, ki so pokriti z baloni, ogrevani. Za zagotavljanje nad-
tlaka v balonih in za ogrevanje je na trgu mogoče dobiti
namensko oblikovane klimatske naprave, imenovane tudi
toplotni generatorji, podpihovalniki, itd.. V Sloveniji je večina
teh naprav italijanskega porekla, v zadnjih letih pa se vse bolj
uveljavljajo naprave slovenskega proizvajalca klimatske opre-
me imp Klimat iz Ljubljane.

Balon je potrebno na nekem športnem objektu v obdobju
enega leta enkrat postaviti in enkrat podreti. Pri vsakokrat-
nem postavljanju je potrebno poskrbeti za ustrezno zatesnitev
balona proti tlom objekta in za zatesnitev vseh spojev samega
balona. Od vsakokratne izvedbe je odvisna količina zraka, ki
jo je potrebno dovajati, da se zagotovi vzdrževanje ustreznega
nadtlaka znotraj balona. Zaradi varnosti je vsak balon običaj-
no opremljen z dvema napravama za vzdrževanje nadtlaka: s
primarno klimatsko napravo in z varnostno napravo. Obe
napravi, primarna in varnostna, sta povezani med seboj tako,
da se v primeru izpada primarne naprave - izpada električne-
ga toka ali okvare avtomatsko zažene varnostna naprava.
Primarna klimatska naprava je običajno sestavljena iz ventila-
torja z naprej zakrivljenimi lopaticami, gnanega z eno-hitrost-

nim elektro-motorjem, grelnika zraka na toplo vodo, plin ali
kurilno olje, z eno ali dvostopenjsko regulacijo grelne moči.
Ventilator skrbi za vtok zraka v balon in za odtok zraka iz
njega. Količina dovedenega zunanjega zraka oz. količina ob-
točnega zraka se uravnava s pomočjo ročno nastavljive regu-
lacijske žaluzije, ki je običajno nameščena na odtočnem
kanalskem nastavku naprave. Večina teh naprav deluje brez
filtracije zraka. To povzroča ponekod, posebno v primeru
toplovodnega grelnika zraka, težave zaradi zamašitve lamelne-
ga paketa grelnika. Ker na dovodni in odvodni kanalski cevi ni
proti-povratne lopute, ima naprava na odprtini za sesanje
zunanjega zraka proti-povratno žaluzijo, ki preprečuje izteka-
nje zraka iz balona skozi napravo, v primeru njenega izpada.
Naprava je prilagojena za delovanje na prostem - zunanja
izvedba. Izdelana je, odvisno od velikosti, običajno v enem
dobavnem sklopu.

Varnostna naprava vsebuje ventilator z naprej zakrivljenimi
lopaticami, ki ga običajno poganja diesel motor preko jermen-
skega pogona. Zaradi izpušnih plinov, lahko ta naprava delu-
je le na prostem. Naprava je zaradi diesel motorja precej glas-
na, kar je lahko v določenem okolju lahko moteče. Naprava je
v stalni pripravljenosti za zagon. Stanje se kontrolira z rednim
periodičnim avtomatskim zagonom in avtomatsko zaustavitvi-
jo motorja.

Kako za določen športni objekt, ki je pokrit z balonom, dolo-
čiti ustrezno količino zraka? Navodil za to ni. Običajno se ko-
ličina zraka in tudi grelna moč določita izkustveno. Kot krite-

Športni park - bazen Kodeljevo v ljubljani
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rij za določitev količine zraka zaradi netesnosti balona, ki se pogosto uporablja, je
prostornina balona - ena izmenjava v eni uri. Druga možnost je uporaba enačbe, v
kateri se upoštevajo: tlorisna dolžina obsega balona, dolžina montažnih šivov, dolži-
na netesnih mest po obsegu vrat, odprtine ventilov in tlak znotraj balona.  V vsakem
primeru je netesnot balona odvisna od vsakokratne izvedbe - postavitve balona in je
računsko v naprej ni mogoče natančno določiti. Tu je razlog, da se izvajalci poslužu-
jejo izkustvenih rešitev z dodatkom nekaj rezerve. Lahko se zgodi, da so naprave tudi
predimenzionirane, kar se pokaže kasneje kot vzrok za preveliko porabe električne
energije. Na mnogih objektih naknadno dograjujejo frekvenčne pretvornike in po
potrebi ročno nastavljajo število vrtljajev pogonskega elektromotorja ventilatorja.

Podobno je tudi z določanjem potrebne količine toplote za ogrevanje. Poleg transmi-
sijskih izgub toplote preko sten balona in tal je potrebno zagotoviti tudi toploto za
segrevanje dovedenega zunanjega zraka. Transmisijske izgube se da določiti na osno-
vi toplotne prehodnosti, ki jo poda proizvajalec balona, toplote za segrevanje dove-
denega zunanjega zraka pa se iz znanih razlogov ne da točno določiti.

Večina proizvajalcev klimatskih naprav za prezračevanje in ogrevanje napihljivih
zračnih balonov, med njimi tudi podjetje imp Klimat, ponuja standardno - tipizirano
vrsto teh naprav. 

Naprave z indirektnim plinskim in oljnim grelnikom 
imp Klimat - ZKPG, ZKOG

Osnovni deli:
• dvostensko ohišje s toplotno izolacijo

iz mineralne volne
• ventilator z jermenskim pogonom

(dovodni in odvodni hkrati)
• indirektni plinski (oljni) grelnik 
• plinski (oljni) gorilnik
• nadtlačna dimovodna cev
• kanalska cev za vtočni zrak
• kanalska cev za odtočni zrak
• žaluzija za regulacijo obtočnega zraka
• nadtlačna žaluzija za sesanje zunanje-

ga zraka
• EKO s pripadajočimi elementi regula-

cije in varovanja

Tabela 1 - Tipi naprav

Za ogrevanje zraka je mogoče uporabiti
zemeljski plin, propan butan in kurilno
olje. Za vrsto goriva se je potrebno odlo-
čiti pri naročilu naprave. Regulacija grel-
ne moči je lahko enostopenjska, dvosto-
penjska ali modulirana - zvezna. Na nap-
ravi je nameščen dimnik, za keterga pod-
jetje imp Klimat po dogovoru pridobi
ustrezno dimnikarsko soglasje. V osnovni

izvedbi so naprave brez filtra zraka. Zračni filter je mogoče vgraditi po dogovoru pri
naročilu naprave.

Naprave z vodnim grelnikom imp Klimat - KZNV
Osnovni deli:
• dvostensko ohišje s toplotno izolacijo iz mineralne volne
• ventilator z jermenskim pogonom (dovodni in odvodni hkrati)
• vodni grelnik 
• grelni tokokrog s tripotnim mešalnim ventilom, obtočno črpalko, ...

Slika 3 - Klimatska naprava ZKPG
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• kasetni filter G3
• kanalska cev za vtočni zrak
• kanalska cev za odtočni zrak
• žaluzija za regulacijo obtočnega zraka
• nadtlačna žaluzija za sesanje zunanje-

ga zraka
• EKO s pripadajočimi elementi regula-

cije in varovanja

Pri napravah z vodnim grelnikom zraka je
potrebno pri naročilu navesti vstopno in
izstopno temperaturo ter tlak ogrevalne
vode. Naprave so v osnovni izvedbi izde-
lane kompletno z grelnim tokokrogom
vključno s tripotnim mešalnim ventilom
in obtočno črpalko. V primeru nevarnosti
zamrznitve vodnega grelnika, je mogoče
izdelati napravo s primarnim in sekundar-
nim grelnim tokokrogom, z vmesnim pre-

nosnikom toplote voda-voda, pri čemer je mogoče sekundarni krog napolniti z meša-
nico glikola in vode.

Naprave z ventilatorjem na
diesel motorni pogon imp
Klimat - ZKDM

Osnovni deli:
• enostensko ohišje iz jeklene pocinkane

pločevine
• ventilator z jermenskim pogonom

(dovodni)
• diesel motor za pogon ventilatorja
• akumulator 12V
• rezervoar za gorivo (50 literski)
• sistem za odvod izpušnih plinov
• kanalska cev za vtočni zrak
• zaščitna sesalna rešetka ali nadtlačna

žaluzija za sesanje zunanjega zraka
• EKO s pripadajočimi elementi regula-

cije in varovanja

Tabela 3 - Tipi naprav ZKDM

Podjetje imp Klimat nudi poleg najosnovnejše
izvedbe naprav za prezračevanje napihljivih zrač-
nih balonov še številne dodatne opcije s pomočjo
katerih lahko kupec izbere optimalno napravo za
svoj objekt. Pri določitvi ustreznih količin zraka
in grelne moči nudi tudi strokovno pomoč, za že
inštalirane naprave pa tudi redno vzdrževanje.

Osnovne funkcije naprav za prezračevanje in ogrevanje napihljivih zračnih balonov
imp Klimat:
• vzdrževanje nadtlaka
• avtomastski zagon varnostne naprave
• avtomatska ustavitev varnostne naprave

Slika 4 - Klimatska naprava KZNV -
grelni tokokrog

Slika 5 - Varnostna naprava ZKDM

Tabela 2 - Tipi naprav
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• ogrevanje 
• filtriranje zraka - le pri napravah z vodnim grelnikom
Osnovna regulacija naprav za prezračevanje in ogrevanje napih-
ljivih zračnih balonov  imp Klimat:
• kontrola tlaka v balonu
• prikaz tlaka v balonu
• kontrola temperature vtočnega in odtočnega zraka
• nastavitev temperature v balonu
• varovanje na izpad elektrike
• avtomatsko polnjenje akumulatorja
Dodatna oprema naprav za prezračevanje in ogrevanje napihlji-
vih zračnih balonov  imp Klimat:
• frekvenčna regulacija vrtljajev ventilatorja
• zvezna regulacija plinskega (oljnega) gorilnika
• zračni filter pri napravah ZKPG
• požarne lopute pri napravah ZKPG
• dimovodna cev po zahtevah krajevnih predpisov (dimnikar-

sko soglasje)
• ohišje dvostenske izvedbe pri napravah ZKDM
• kompleten sekundarni grelni tokokrog - prenosnik

voda/voda pri napravah KZNV
• transportna kolesa 
• nastavljanje željene vrednosti temperature iz balona
• itd.

Naprave podjetja imp Klimat je mogoče uporabiti tudi za druge
vrste objektov, kot npr. rastlinjaki, razne hale, skladišča, eno-
slojni šotori, itd.. A
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Seveda je resnični izziv investitorja
izbrati odprto tehnologijo. Veliko tehno-
logij, ki so prisotne na trgu se hvali s
tem, da so odprte. Vsaka ima svoje
prednosti, ampak samo LonWorks in
BACnet Standard sta dosegla široko
sprejemljivost v aplikacijah na trgu. 

Oba stremita h istemu cilju, vendar
imata različne zahteve v omreženju,
programski in aparaturni opremi. Način
povezovanja in pristopa je medsebojno
izključujoč. Na koncu mora pasti odlo-
čitev za eno ali drugo tehnologijo.
Skupaj lahko nastopata v sistemu nad-
zora zgradbe, vendar si podatke preda-
jata preko programabilnih vmesnikov
(gateway). To pa omejuje načelo odpr-
tosti sistema, kakor tudi možnosti obeh
sistemov.

Pred odločitvijo za kateri sistem se
bomo odločili je potrebno razmisliti več
stvari:

Cilji, ki jih zasledujemo z odprtim
sistemom

Prisotnost in dobavljivost elementov
na trgu
Način doseganja rešitve.

Obe tehnologiji stremijo h cilju postavit-
ve odprtega sistema večih dobaviteljev
opreme vodenja in nadzora zgradbe za
potrebe končnega uporabnika

Primerjava prisotnosti na trgu kaže
vplivnost ene ali druge tehnologije ter
njihove prednosti in slabosti. Analiza
primerjave LonWorks in BACnet tehno-
logije z upoštevanjem zahtev odprtih
sistemov je osnova za izbor.

Primerjava tehničnih rešitev kaže podo-
bnosti in razlike med LonWorks in
BACnet tehnologijo. Razčlenitev podo-
bnosti pokaže, da lahko obe ponudita
uporabniku celovito (End-to-End) z
naborom aparaturne opreme  in upo-
rabniških vmesnikov. Podroben pregled
razlik pa pokaže velike razlike na večih
zelo pomembnih področjih kot so
"interoperabilnost" oziroma zamenlji-

vost, upravljanje z komunikacijskim
omrežjem, distribucijo elementov in
integracijo oziroma vpeljavo novih teh-
nologij.

"interoperabilnost" na nivoju elemen-
tov oziroma naprav se odraža na
arhitekturi omreženja in možnost
postavitve rešitev v kateri lahko sode-
luje več različnih dobaviteljev.
Funkcije upravljanja omrežja se upo-
rablja v vsakem sistemu nadzora za
načrtovanju , konfiguracijo, spušča-
nje v pogon in vzdrževanje sistema.
Dostopnost opreme in vključevanje
novih tehnologij so vitalnega pome-
na za uspeh na trgu

Odločitev za odprti sistem je samo
vprašanje ali izbrati LonWorks ali pa
BACnet tehnologijo. Obe prinašate
rešitve končnemu uporabniku, vendar
pri dobavljivosti opreme, izbiri proizva-
jalcev in vključevanju najmodernejših
tehnologij ima LonWorks močno pred-
nost pred BACnet tehnologijo.

Primerjava različnih sistemov za
vodenje in nadzorovanje zgradb

Avtor: Miha Erklavec dipl. ing fizike
Na osnovi dokumentacije StrataResource inc.

Odprti sistem avtomatizacije spreminjajo način razmišljanja in načrtovanja centralnih
Nadzornih Sistemov. Vizija uporabnikov, da lahko nadzorujejo od kjerkoli vse podsisteme
v zgradbah se sedaj uresničuje. Odprti sistemi omogočajo uporabnikom izhod iz pasi izo-

liranih sistemov in zaprtih protokolov, ki jih še vedno nudijo posamezni proizvajalci in ponudniki.
Da bi odprti sistem dal proizvajalcu, integratorju in uporabniku dovolj dodane vrednosti mora
podpirati dinamične aplikacijske zahteve, uporabljati obstoječe komunikacijske tehnologije in
standarde in omogočati enostavno reševanje obstoječih in novih zahtev.

Primerjalna tabela med tehnologijama LonWorks in BACnet.

Zgodovina 1988 - Razvoj protokola in ustanovitev Echelon (1990)
1994 - Ustanovljena LonMark organizacija
1995 - 1. LonMark naprava certificirana
1997 - izdan LNS 1.0
1998 - 100 LonMark certificiranih naprav
1999 - 200 LonMark certificiranih naprav
1999 - i.LON1000 - IP intergracija
1999 - LonTalk postane ANSI/EIA standard 709
2001 - i.LON100 - XML Web servisi
2001 - 300 LonMark certificiranih naprav

1987 - ASHRAE ustanovi komisijo
1995 - izdan BACnet1995
1995 - BACnet1995 postane ANSI standard
1998 - ustanovljeni BIG-NA in BIG-EU
1999 - ustanovljena BMA
2000 - ustanovljena BTL
2000 - ustanovljena BIG-AA
2001 - izdan BACnet2001 
2001 - BACnet200 postane ANSI standard
2002 - BTL prične s testiranjem produktov

VSEBINA LonWorks BACnet
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Certificiranje • LonMark izvaja certificiranje proizvodov v sodelavnju s svoji-
mi centri za certificiranje

• Osnova za certificiranje so funkcijski profili (LFP LonMark
Functional Profile)

• LFP določi obvezne in izberljive mrežne podatke, ki jih mora
proizvajalec uporabljati

• LFP so na voljo na mrežni strani LonMark organizacije.

• BACnet testni laboratoriji (BTL - BACnet test Laboratories)
testirajo produkte.

• BTL ne psotavljajo funkcijkih profilov in ne določajo obveznih
in izbirnih mrežnih podatkov.

• BTL testirajo proizvajalčevo implementacijo BACnet-a
• Certificirani produti vsebujejo PICS dokument, ki oznčuje

katere BIBBs so uporabljeni.
• BTL naj bi testirali vse BACnet produkte

Razvojna priporočila • LonMark organizacija postavlja LonWorks razvojna priporoči-
la, na katerih temelji "iteroperabilnost". Priporočila so za vse
nivoje od fizičnega do aplikacijskega. Ta priporočila so tudi
osnova za certificiranje.

• 68 LonMark funkcijskih profilov
• 30 profilov v razvoju
• Določeni standardi in oblika prenašanja podatkov preko

mreže (SNVT in SCPT). Preko 170 SNVT in preko 290 SCPT
• LonMark določa standard in certificira produkte

• BACnet standard določa arhitekturo in široka priporočila za
razvijalce

• Določa tipe podatkov PICS format, BIBBs in funkcijske pro-
file.

• 150 določenih tipov podatkov
• 67 določenih BIBBs
• 6 funkcijskih profilov
• BACnet komisija določa standard ne certificira pa produktov

Programska oprema za vizualizaci-
jo

• LNS predstavlja voziček za vmesnik človek - stroj.
• OpenLDV z osnovnimi LNS elementi dovoljuje tudi ne LNS

aplikacijam izdelavo vmesnika človek - stroj.
• Na voljo veliko LNS aplikacij
• Veliko tudi aplikacij, ki ne temeljijo na LNS sistemu
• LNS DDE dobavljiv
• LNS OPC server dobavljiv

• V osnovi je bil BACnet razvit za uporabo na nadzornem nivo-
ju

• Veliko aplikacij vmesnik človek - stroj.
• Veliko gonilnikov različnih proizvajalcev.
• Večina grafičnih vmsnikov uporablja IP ali ARCNET protokole.

Upravljanje z omrežjem • Orodja za upravljanje z omrežjem na voljo od različnih
dobaviteljev (cca 30)

• Eno orodje za katerokoli napravo kateregakoli proizvajalca
• Eno orodje za vse vrste fizičnih povezav
• Pregledovanje in nastavljanje vseh naprav v mreži
• Pregledovanje mrežnih spremenljivk in postavljanje logičnih

povezav med napravami (peer-to-peer).
• Eno orodje za grafično predstavitev omrežja ter podatkovno

bazo s shranjenimi lastnosti omrežja.

• Omejeno upravljanje s celotnim omrežjem
• Ni na voljo nobenega orodja s katerim bi lahko upravljali

celotno omrežje ampak potrebujemo različna orodja različnih
proizvajalcev.

• Ni skupne baze v kateri bi bile shranjene lastnosti omrežja.

Mrežna arhitektura Rešitev, ki izhaja  iz "spodnjega" nivoja, temelji na "interoper-
abilnosti" naprav
Odprti standard, ki temeljnina skupnem protokolu
Horizontalna mrežna topologija

Rešitev, ki izhaja iz "zgornjega" nivoja nadzornih sistemov.
Odprti standard, ki nadgrajuje različne protokole.
Segmentirana mrežna topologija

2002 - Izdana ANSI/EIA dodatek
2002 - 400 LonMark certificiranih naprav
2004 - 500 LonMark certificiranih naprav

2002 - ustanovljena XML skupina
2003 - postane ISO standard 16484-5
2003 - BTL certificira 35 produktov

VSEBINA LonWorks BACnet

Arhitektura naprav • Krmilnik temelji na Neuron procesorju, Neuron C pro-
gramskem jeziku I/O elementih in mrežnem vmesniku

• Neuron procesor se lahko uporablja tudi kot komunikacijski
vmesnik za katerikoli drug procesor

• Obstajajo tud drugi procesorji, ki imajo že implementiran
standard ANSI/EIA 709.

• Večina krmilnikov uporablja Neuron procesorje

• Ni odvisen od procesorja
• Ni odvisen od programskega jezika
• Proizvajalec specificira krmilnik
• Ni navodil za izdelavo protokola
• Večino naprav uporablja MS/TP protokol.

Naprave • Vse naprave uporabljajo LonTalk protokol
• Infrastrukturo predstavljajo routerji, wb serverji
• Uporaba izven "HVAC" področja: protipožar, upravljanje z

• Ni skupnega protokola
• Routerji za prevajanje med raznimi protokoli
• Nadzorne naprave povečini uporabljajo različne protokole

INTELIGENTNE ZGRADBE
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Standardi, ki jih kvalificirajo • IFSF (distribucija naftnih derivatov)
• IEEE 1473L uporaba v vlakih
• SEMI - Proizvajalci naprav za polprevodniško industrijo
• Finnish Homes
• CEN-TC247 EU vladne zgradbe.

• ISO STANDARD 16484-5
• CEN-TC247 EU vladne zgradbe
• Vključen v NEMA standard

Distribucij • Preko proizvajalcev kot celovita rešitev
• Veliko proizvajalcev proizvaja samo specifične elemente

(razsvetljava, senzorji, požarne centrale, programska orodja,)
• Integratorji so neodvisni od proizvajalcev in ponujajo najbolj

ustrezne rešitve in opremo.

• Preko proizvajalcev kot celovita rešitev
• Malo je proizvajalcev samo določenih elementov
• Ni neodvisne distribucije (integratorjev).

XML, IP in Web servisi • i.LON serija naprav že na voljo
• vozel vozel (peer-to-peer) prenos podatkov
• Web servisi
• Ethernet NIC
• EIA-852 LON/IP produkti različnih proizvajalcev
• LFP se pripravljajo v XML pbliki v sodelovaju s CABA.

• XML grupa raziskuje uporabo XML v BACnet standardu
• Dolgoročna naloga razvoja XML metode za konfiguracijo

BACnet sistema.
• Razvoj jezika z oznako XPICS branje podatkov iz naprav v

obliki XML

Protokoli • En protokol ANSI/EIA 709.1
• EIA/CEA-852 tuneliranje LonTalk preko IP
• Vpečen v vsak Neuron procesor
• Lahko se prenese na katerikoli procesor.
• Vse LonWorks naprave ga uporabljajo
• Podpira vse medije od 230V, optike, radijskih zvez,

infrardečih povezav do vpletenega para

• Različni protokoli
• BACnet/IP, Ethernet, ARCNET, MS/TP, PTP, LonTalk
• Vsak z specifično rešitvijo in svojim prenosnim medijem

Diagnostika • Orodja za diagnostiko mreže raznih proizvajalcev
• Eno orodje lahko diagnosticira omrežje raznih proizvajalcev
• Eno orodje se uporablja za vse fizične povezave

• Zelo malo diagnostičnih orodij

Naprave energijo, razsvetljava, kontrola dostopa, varovanje, video.
• Shranjevalniki podatkov "data collectors" in upravljalci

urnikov "schedulers"

• Vmesniki "gateway" so najbolj uporabljene naprave.
• Uporaba izven "HVAC" področja: kontrola dostopa, razsvetl-

java

VSEBINA LonWorks BACnet

Članek je del dokumenta, ki ga je izdalo podjetje Strata resource z naslovom "Investigating Open Systems: Comparing
LonWorks and BACnet". Več o tem si lahko ogledate na strani www.StrataResource.Com A
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Posodobitev merilnika 
termoluminiscentnih

dozimetrov
Avtor: Zdravko Rupnik

Mikroanalitski center-MIC, Fizika nizkih in srednjih energij F-2,
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

Da bi posodobili čitalnik termoluminiscentnih dozimet-
rov, smo njegove izhodne signale preko multifunkcijske-
ga modula priključili na osebni računalnik. V LabVIEW

okolju smo razvili programsko opremo, ki omogoča zajem mer-
jenih vrednosti, njihov prikaz, nadaljnjo obdelavo in arhiviranje.

Ideja:
Kvaliteten, za uporabnike nepogrešljiv merilni instrument po več letih uporabe kaže potre-
bo po izboljšavah. Pove-zava merilnika z osebnim računalnikom in izdelava potrebne pro-
gramske podpore lahko merilniku data fleksibilnost in novo funkcionalnost.

"TOLEDO" TLD READER MODEL 654
je samostojen merilni instrument name-
njen čitanju doz iz termoluminiscentnih
dozimetrov, ki se uporabljajo v radiotera-
piji, radiološki zaščiti in v raziskavah TL
materialov. Na institutu Ruđer Bošković v
Zagrebu ga uspešno uporabljajo že
mnogo let. Instrument je bil razvit in na-
bavljen v letih, ko je bilo področje mikro-
računalništva še v povojih. Zato so vsi
parametri merilnega cikla in evaluacije
rezultatov meritve nastavljivi preko gum-
bov in pretikal na čelni plošči instrumen-
ta. Izmerjene vrednosti čitalnik obdela in-
terno z vgrajeno elektronsko logiko. Re-
zultat posamezne meritve (doza) se izpi-
še kot numerična vrednost na prikazu na
čelni plošči (slika 1).

Zajem signalov iz TLD čitalnika
Za spremljanje signalov iz čitalnika smo v računalnik vgradili multifunkcijski modul, ki omo-
goča izvajanje sledečih opravil (slika 2): 

preko A/D konverterja
branje  analogne napeto-
sti iz termočlena, katere-
ga vroči spoj je privarje-
na na pečico za segreva-
nje TL dozimetra;
štetje impulzov iz tokov-
no/frekvenčnega pret-
vornika v TLD čitalcu z
dvema števcema. Foto-
pomnoževalka je senzor,
ki pretvarja svetlobni sig-
nal iz merjenega dozime-

Slika 1 - TLD čitalnik TOLEDO MODEL 654. Na
čelni plošči so vgrajeni gumbi in premikala za
nastavitev merilnih pogojev. Prikaza služita za
spremljanje temperature pečice ter izpis rezul-
tata meritve (doze). Drsnika s pečico za segre-
vanje merjenega TL dozimetra je na sliki izvle-
čen.

Slika 1 - Povezava signalov TLD čitalnika na multifunkcijski
modul v PC-ju
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tra v tok, ki je vhodna parameter v tokov-
no/frekvenčni pretvornik. Izhodna para-
meter pretvornika so impulzi s frekvenco
sorazmerno svetlobnemu odzivu merje-
nega dozimetra;
preko digitalnih vhodov spremljanje
dveh statusov, ki kažeta položaj drsnika
s pečico za segrevanje merjene-ga TL
dozimetra;
preko digitalnega vhoda spremljanje sta-
nje merilnega cikla, ki ga prikazuje na
čelni plošči čitalca signalna lučka
"Ready".

Izbrali smo multifunkcijski modul E Series
Multifunction DAQ NI 6023E firme National
Instruments. Enote modu-la, uporabljene v
našem procesu, so: 12 bitna A/D konverter
(1 od 16 kanalov), dva 24 bitna števca z
interno uro 20MHz in 4 od 8 digitalnih vho-
dov/izhodov. 

Nivoji izhodnih signalov na sponkah konek-
torjev TLD čitalnika niso kompatibilni z
vhodnimi nivoji izbranega mul-tifunkcijske-
ga modula. Zato smo izdelali vmesniško
enoto s sledečimi funkcijami:

zaščita analognega vhoda multifunkcij-
skega modula;
amplitudna prilagoditev impulzov iz
tokovno/frekvenčnega pretvornika;
amplitudna prilagoditev statusov;
povezava signalov iz TLD čitalnika na
multifunkcijski modul v PC-ju.

Programska oprema
Program TEMES zajema s TLD čitalnikom
izmerjene vrednosti in jih nadalje obdela.

Razvili smo ga v program-skem jeziku
LabVIEW firme National Instruments.
Sestavljajo ga več samostojnih program-
skih enot (modulov), vsak od njih skrbi za
svojo funkcionalno celoto.

Funkcije programa so:
zajem podatkov iz TLD čitalnika;
sprotni prikaz zajetih vrednosti v nume-
rični in grafični obliki (Slika 3);
prikaz statusov, ki kažejo stanje čitalnika;
evaluacijo doz z  iskanjem vrhov in dolo-
čanjem površin pod svetlobno krivuljo;
avtomatsko shranjevanje rezultatov
vsake meritve;
tiskanje rezultatov posamezne meritve,
tiskanje grafa žarilne in temperaturne kri-
vulje;
branje arhiviranih rezultatov meritev, nji-
hov grafični in numerični prikaz, ponov-
na obdelava;
nastavitev izhodiščnih parametrov pro-
grama;
testiranje čitalnika.

Zajem podatkov
Program TEMES zajema podatke iz čitalni-
ka preko instaliranega multifunkcijskega
modula in njegovih program-skih gonilni-
kov. Zaradi narave signalov iz čitalnika
poteka njihov zajem po treh procedurah:

Zajem analogne napetosti iz senzorja
temperature pečice v čitalniku preko
A/D pretvornika. Za senzor je kons-truk-
tor čitalnika izbral termočlen tipa K
(krom-aluminij). Programski postopek v
PC-ju je sledeč: vsako desetin-ko sekun-
de program prečita 100 vzorcev zajetih s

Slika 3 - Glavni panel programa za spremljanje meritev TLD čitalnika z grafičnim in nume-
ričnim prikazom rezultatov.
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DAQ SISTEMI

frekvenco 1000Hz in iz njih izračuna srednjo vrednost. Pri pred-
postavljeni fiksirani temperaturi hladnega spoja termočlena
preko polinomske enačbe za dan tip termočlena iz izmerjene
napetosti izračuna temperaturo vročega spoja v stopinjah C.
Tako dobljeno vrednost skupaj s časom zajema shrani kot tem-
peraturni vzorec.
Štetje impulzov iz tokovno/frekvenčnega pretvornika v čitalniku
in določanje njihove frekvence, ki je sorazmer-na jakosti svetlob-
nega odziva dozimetra. Zaradi širokega frekvenčnega obsega
(od nekaj Hz do 2,5MHz) sta za tovrstno meritev potrebna dva
števca in programsko preklapljanje parametrov na izbrani mejni
frekvenci. Enako kot pri meritvi temperature program vsako
desetinko sekunde določi frekvenco in rezultat skupaj z njego-
vim ča-som shrani kot vzorec svetlobnega odziva merjenca.
Stalno spremljanje stanja digitalnih statusov: 

signala Drawer IN in Drawer OUT govorita o položaju drs-
nika z merjeno dozimetersko tableto;
signal Ready kaže fazo merilnega procesa.

Statusi omogočajo programu, da razpoznava v kakšnem stanju se
nahaja čitalnik. Ko operater položi tabletko na pečico v drsniku in
porine drsnik do konca v napravo ter, ko so ostali pogoji v čitalni-
ku izpolnjeni, se v či-talniku prične faza meritve (interna kalibraci-
ja, segrevanje merjanca...). Tedaj ugasne lučka READY (signal
Ready v OFF), kar da skupaj s statusoma drsnika signal progra-
mu, da se je meritev pričela. Ko READY uga-sne je meritev v čital-
niku regularno zaključena.

Sprotni prikaz izmerjenih vrednosti in sta-
tusov 
Ko čitalnik prične z meritvijo, program  v xy grafu sproti izrisuje
temperaturno in svetlobno krivuljo. Pod grafom izpisuje zadnjo
izmerjeno vrednost frekvence impulzov torej svetlobno intenziteto
in trenutno temperaturo pečice. Meritev traja dokler se ne izteče
merilni ciklus katerega parametre je operater predhodno nastavil
s pretikali na čelni plošči čitalnika (segrevanje dozimetra po tem-
peraturni rampi, stabilizacija temperature, ohlajanje). Tedaj ugasne
lučka READY kar je signal programu, da je meritev končana.

Grafična in numerična obdelava izmerjenih
vrednosti
Ko se merilna procedura zaključi, program izriše na grafu pet kur-
zorjev, ki jih lahko operater poljubno premika. Z dvema paroma
kurzorjev lahko v dveh izbranih časovnih intervalih išče maksimu-
ma svetlobne krivulje in spremlja integrala pod njo, ki ju program
sproti izračunava. Hkrati množi vrednosti integralov s predhodno
izbrano umeritve-no konstanto - rezultat je podatek o prejeti dozi.
Izračunane vrednosti program vpisuje v polje Results.

Zaključek
Potrebe po fleksibilnejšim upravljanju z rezultati meritev, shranjeva-
nju in možnostjo nadaljnje obdelave izmerjenih vrednosti so razlog
za izvedbo projekta, ki je opisan v tem članku. Prenos signalov iz
merilnika v PC in namensko izdelana programska oprema dajejo
instrumentu lastnosti, ki so slične sodobnim merilnikom. To smo
dosegli brez posegov v občutljiv instrument, ki je še vedno upora-
ben tudi na "klasičen" način.TLD merilnik je s tem posegom poso-
dobljen, njegova uporabnost se je občutno izboljšala. A
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Podjetje Schneider Electric je z blagovno znamko
Telemecanique že tradicionalno prisotno na področju
elektromehanskega in elektronskega krmiljenja motor-

jev. Slednje je dosegalo v zadnjih letih visoke rasti števila
uporabljenih frekvenčnih pretvornikov in nivoja zahtevnosti
aplikacij. 

Frekvenčni
pretvornik ATV 71

Avtor: Jože Perko, Schneider Electric d.o.o.

Blagovna znamka Telemecanique je v
zadnjem letu obnovila ponudbo mehkih
zagonov in frekvenčnih pretvornikov manj-
ših moči, ogromno sredstev in znanja pa je
bilo vloženega tudi v razvoj kompleksnega
frekvenčnega pretvornika za najzahtevnej-
še aplikacije. Rezultat razvoja je produkt
ATV 71, namenjen uporabniku, ki zahteva
visoko zmogljivost in elegantno uporabo z
nizkimi stroški. Produkt obsega moči od
0,75 kW do 500 kW.

Enostavnost
Frekvenčni pretvornik je kompleksen pro-
dukt in kot tak zahteva odličen uporabniški
vmesnik. Vmesnik mora uporabniku omo-
gočiti spreminjanje parametrov in spušča-
nje v pogon v najkrajšem možnem času,
poleg časovnih zahtev pa je potrebna tudi
dobra preglednost vseh parametrov.
Spreminjanje parametrov je mogoče preko
grafičnega terminala, programskega vmes-
nika PowerSuite ali preko enega izmed
omrežnih protokolov, ki jih produkt podpira
(integrirana sta Modbus in CANopen).

Grafični terminal (slika 1) je dobavljiv s frek-
venčnim pretvornikom. Dobavljiva pa je
tudi verzija produkta brez terminala za frek-
venčne pretvornike do moči 15 kW. Gra-

fični terminal
je priključen
na vmesnik
RJ45 in pre-
kriva 7 seg-
mentni za-
slon. 
Omogoča:

prikaz 8
vrstic po
24 karak-
terjev
hitro in enostavno "sprehajanje" po
menijih, ki jih je možno prilagoditi (kate-
re parametre kaže in nivo dostopa do
parametrov)
prikazovanje trenutnih stanj (motor, vred-
nosti I/O...) v številkah ali "bar" grafu
shranjevanje konfiguracij (do 4 različne
konfiguracije, ki jih je mogoče prenesti
na frekvenčni pretvornik)
"multidrop" komunikacijo
montažo na omaro z zaščitno stopnjo
IP54

Eden izmed menijev na grafičnem termina-
lu je t.i. "Simply start" meni, ki omogoča kar
najhitrejše spuščanje v pogon preko tovar-
niško nastavljenih makro konfiguracij.
Potrebno je le izbrati eno izmed njih in po
potrebi nastaviti "zožan" nabor parametrov

MOTORSKI POGONI

Slika1
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(dostopni pa so seveda vsi). Frekvenčni
pretvornik pa s funkcijo "auto-tuning" sam
prilagodi krmilni program glede na vneše-
ne podatke o motorju in meritve, ki jih opra-
vi v delčku sekunde; ta funkcija je na voljo
ob vsakem zagonu ali na komando.

Programski vmesnik PowerSuite je enotno
orodje za vse produkte za elektronsko krmi-
ljenje motorjev blagovne znamke Teleme-
canique (mehki zagoni, frekvenčni pretvor-
niki, motorski zagon TeSys U). Programski
vmesnik je mogoče priključiti na frekvenčni
pretvornik preko vmesnika RJ45 (produkt
vsebuje dva, na enem je priključen grafični
terminal). Vmesnik omogoča zelo pregled-
no konfiguriranje frekvenčnega pretvorni-
ka, še posebej primeren pa je za iskanje
napak ali spuščanje v pogon.

Varnost
Področje varnosti postaja z integracijo
Slovenije v EU vse pomembnejše tako za
strojegraditelje kot za končne uporabnike
strojev. Novost, ki jo prinaša ATV 71, je inte-
gracija varnostne funkcije v produktu
samem. Uporabniku je na ta način prihra-
njen materialni strošek (dodatni kontaktorji,
prostor, ožičenje) in certificiranje produkta.
Varnostna funkcija v ATV 71 se imenuje

"Power removal". Onemogoča nenameren
start motorja in zagotavlja (certificirano)
operativno varnost. Ne zagotavlja pa elek-
trične izolacije motorja, ki mora biti posebej
izvedena s stikalom. Katerim varnostnim
normativom ustreza ATV 71? Trenutno uve-
ljavljeni je EN 945-1, ki ga z nekaterimi kom-
plementarnimi zahtevami razširja IEC/EN
61508 (eden in drugi nista neposredno
povezana). Predvidoma bo prihodnji uve-
ljavljeni standard za frekvenčne pretvornike
IEC 61508-1. Produkt ATV 71 je certificiran
za EN 954-1, kategorije 3, in za IEC/EN
61508 SIL 2. ATV 71 je trenutno na tržišču
edini frekvenčni pretvornik za takšen raz-
pon moči, ki ustreza slednjemu standardu.

Zahtevne aplikacije
ATV 71 je s širokim naborom aplikativnih
funkcij, izjemno navorno karakteristiko
(220% nazivnega navora) in izpopolnjenimi
krmilnimi algoritmi primeren za aplikacije
najvišjega nivoja zahtevnosti (posamezne
slike iz "aplikacije"):

žerjavi
dvigala
stroji za manipulacijo
pakirni stroji
tekstilni stroji
lesnoobdelovlni stroji

procesne aplikacije
stroji z visoko inercijo

Frekvenčni pretvornik prenese padce
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NADZOR DELOVNIH OPERACIJ

omrežne napetosti do 50%. Temperaturno
območje delovanje je med -10°C in +50°C
brez poslabšanja karakteristik, zato je
mogoče več naprav montirati eno ob drugi
tudi. Na voljo pa je tudi posebna verzija za
kemčno agresivno okolje.

Razširljivost
Osnovna verzija frekvenčnega pretvornika
je zadosti zmogljiva za veliko večino aplika-
cij. Kljub temu pa je včasih potrebna razširi-
tev števila I/O točk, prilagoditev specifične-
mu komunikacijskemu protokolu ali povrat-
na vezava z enkoderjem. Lahko pa se zgodi

tudi, da so potrebne posebne funkcije, ki jih
osnovna verzija produkta ne vsebuje. Zato
je frekvenčnemu pretvorniku možno dodati
do tri dodatne kartice, od teh sta lahko:

2 kartici dodatni I/O ali dodatni komuni-
kacijski protokoli ali "controller inside"
kartica
1 kartica za povratno vezavo z enkoder-
jem

Komunikacijski protokoli
V frekvenčnem pretvorniku sta integrirana
komunikacijska protokola Modbus in
CANopen. Poleg integriranih je mogoče
produkt nadgraditi z možnostjo komunikaci-
je po protokolih:

Ethernet TCP/IP
Modbus/Uni-Telway; ta kartica omogoča
dodatne funkcije integriranim funkcijam
Fipio
Modbus Plus
Profibus DP
DeviceNet
INTERBUS

Možnost ločenega napajanja omogoča
ohranjanje komunikacije (nadzor in diagno-
stika) tudi v primeru izklopa ali izpada elek-
trične energije.

Enkoder kartica se uporabi v primerih, ko je
potrebna zelo natančna regulacija hitrosti
ali navora (tudi pri ničelni hitrosti) in/ali so
potrebne zelo dobre dinamične karakteristi-
ke (odziv na navorne sunke, prehod sta-
nja...). S takšno povratno vezavo je prav
tako mogoče zagotavljati varnostno infor-
macijo (prehitevanje bremena, zamenjava
smeri,...). Na voljo so kartice, izvedene v raz-
ličnih tehnologijah: RS422 kompatibilni dife-
rencialni izhodi, odprti kolektorski izhodi
(NPN), "push-pull" izhodi.

Vgrajeni krmilnik
Možnost vgradnje krmilniške kartice, t.i.
"Controller inside" kartice, omogoča nad-

graditev ali integracijo frekvenčnega pretv-
ornika v sistem avtomatizacije. Kartica vse-
buje:

10 LI, 2 AI, 6LO, 2 AO 
"Master" port za CANopen bus (slika ma-
sterCANopen)
PC port za programiranje z programskim
orodjem PS 1131

Če poraba kartice ne preseže 200 mA, se
lahko napaja iz frekvenčnega pretvornika,
sicer pa je na voljo možnost zunanjega na-
pajanja. Krmilnik lahko uporablja tudi inte-
grirane in dodatne I/O (razšritvena kartica).

Krmilnik je možno programirati s program-
skim orodjem PS1131 v šestih različnih jezi-
kih, na voljo so predprogramirani funkcijski
bloki in razhroščevalnik. Razvit program je
zaščiten pred pregledovanjem, saj ga ni
možno prenesti s kartice na PC (če ne raču-
namo na "hekerje"). Ta lastnost ohranja vi-
soko dodano vrednost strojegraditeljevega
znanja.

"Eko" koncept
Obremenjevanje okolja je že danes najbolj
pereče problem naše družbe, na katerega
pa vse preradi pozabimo. Standardi in di-
rektive zaekrat še niso nujnost, zato je odlo-
čitev o upoštevanju le-teh odprta. Podjetje
Schneider Electric, ki se zaveda svoje druž-
bene odgovornosti, se je odločilo za upošte-
vanje in preseganje standardov in direktiv.
Primeri:

evropska direktiva WEEE (Waste Electri-
cal & Electronic Equipment) želi do leta
2007 doseči 70% stopnjo vgrajenega ma-
teriala, ki ga je možno reciklirati; ATV 71
danes dosega 88%
evropska direktiva ROHS (Restriction Of
Hazardous Materials) želi do leta 2006
prepovedati uporabo nevarnih materialov
v produktih; ATV 71 danes izpolnjuje zah-
teve za skladnost
produkt je proizveden v proizvodnih obra-
tih, ki zadostujejo standardu ISO 14001

Zaključek
S produktom ATV 71 blagovna znamka
Telemecanique postavlja nov standard frek-
venčnih pretvornikov najvišjega zahtevnost-
nega nivoja. 

Podjetje Schneider Electric d.o.o. bo v krat-
kem uvedlo ta produkt tudi na slovensko
tržišče. Na voljo bo pri partnerjih (distribu-
terjih in sistemskih integratorjih), uporabni-
kom pa bodo na razpolago vrhunsko izšola-
ni in izkušeni strokovnjaki.

Slika 2

A
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BIOMETRIČNA IDENTIFIKACIJA
Tomaž Frelih, univ.dipl.inž., ČETRTA POT d.o.o.

Varnost postaja eno pomembnejših vprašanj v globalnem svetu, še posebej po blisko-
viti ekspanziji interneta in po dogodkih 11. septembra 2001. Tudi Slovenija ni več
samotni otok, ki bi bil imun na probleme razvitega sveta. Z vključevanjem v mednarod-
ne integracije, neizogibnim procesom globalizacije in komunikacijsko prepletenostjo
se tudi pri nas pojavljajo enaki problemi. Kot ena od najbolj perspektivnih rešitev

povečanja zanesljivosti pri identifikaciji ljudi se že dalj časa uveljavlja biometrična identifikacija.

Biometrična identifikacija postaja vse bolj
popularna in bo v prihodnje postala vedno
bolj običajna, tudi za tiste ki se zdaj z njo še
ne srečujejo. Bistvo biometrične identifikaci-
je je v tem, da imamo lastno identifikacijo
vedno pri sebi in naj bi predstavljala unikat-
no informacijo o človeku. Za razliko od iden-
tifikacije s karticami ("kaj imam") in identifi-
kacije z gesli ("kaj vem") tukaj govorimo o
načinu "kaj sem". 
Vzporedno z uveljavljanjem te vrste identifi-
kacije pa se v javnosti sprožajo tudi številni
pomisleki ob vprašanjih varnosti in zaseb-
nosti. 

TIPI BIOMETRIČNE 
IDENTIFIKACIJE
Poznamo kar nekaj vrst ugotavljanja unikat-
nosti s pomočjo telesnih značilnosti. Omejili
se bomo na tiste metode, ki so uporabne za
elektronsko identifikacijo in so tudi že širše
uporabljane. Najbolj široko uporabljane so
različne tehnologije prepoznavanja prstnih
odtisov. Ločimo optične, kapacitivne, ter-
malne in ultrazvočne senzorje. Vsak od njih
ima določene prednosti in slabosti. Prepoz-
navanje prstnih odtisov je relativno enostav-
na, zanesljiva, preverjena in cenovno ugod-
na tehnologija in je prav zato doživela širok

razmah. Obstajajo številni senzorji in še bolj
številni proizvajalci biometričnih verifikacij-
skih algoritmov, ki med sabo tekmujejo v
zanesljivosti in hitrosti prepoznavanja.

Primer senzorja prstnih odtisov v polni veli-
kosti in senzorja z drsanjem (swipe)

Manj razširjene so druge metode prepozna-
vanja kot so prepoznavanje oblike obraza,
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SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO

oblike rok in prepoznavanje očesa - šareni-
ce (iris) ali roženice (retina). Te metode
zahtevajo bolj kompleksno in bistveno draž-
jo tehnologijo, so običajno manj udobne za
uporabnika, seveda pa imajo tudi nekaj
prednosti. Uveljavljajo pa se tudi alternativ-
ne biometrične metode kot so npr. prepo-
znavanje govora, prepoznavanje podposa,
ugotavljanje obnašanja pri tipkanju itd.
Vendar so le te manj uspešne in omejene
na posamezne nišne aplikacije.

Raziskava o sprejemljivosti različnih tipov
biometrije za uporabnike, vir: EDS, 2004

APLIKACIJE
Biometrično identifikacijo uporabljamo v
prvi vrsti za fizično in logično pristopno kon-
trolo in kot zanesljivo identifikacijo pri kartič-
nih in mobilnih storitvah. Pri načrtovanju pa
je potrebno biti pazljiv. Biometrijo uporablja-
mo tam kjer ima smisel, mnogi projekti s

tega področja so namreč že propadli zaradi
precenjevanja uporabnosti te modne tehno-
logije. V Četrti poti prvenstveno priporoča-
mo uporabo brezkontaktnih kartic kot naj-
bolj zanesljivega in hitrega načina identifika-
cije, biometrijo pa predvsem na naslednjih
področjih:

registracija delovnega časa - "identifika-
cija" na manjših dislokacijah brez nadzo-
ra vodstva

TR-400 najnovejši terminal s kombiniranim
čitalcem brezkontaktnih čip kartic in prstnih
odtisov

fizična pristopna kontrola - vstop v bolj
zaščitene prostore, priporočljiva "verifika-
cija" v kombinaciji s kartico (vzorec na
kartici)

CM03FP/TR kombinirani čitalec brezkon-
taktnih čip kartic in prstnih odtisov

logična pristopna kontrola - vstop v
računalnik (čitalec vgrajen v notebook,
ali v obliki miške ali USB ključka)

Vsekakor pa odsvetujemo uvedbo biome-
tričnega sistema na mestih, kjer bi isti termi-
nal uporabljalo več kot 20 ljudi - in to iz več
razlogov: 

počasnost in manjša zanesljivost identifi-
kacije v primerjavi s karticami
zahtevnejše upravljanje z vzorci prstov
zahtevnejše navajanje ljudi na pozitivno
uporabo
problemi s prepoznavnostjo prstov neka-
terih ljudi (tudi do 10%)
higienski vzroki pri prstnih odtisih
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NAČINI UPORABE
Ločimo dva poglavitna načina uporabe biometričnih sistemov:

verifikacija (1:1), kjer se mora uporabnik najprej predstaviti s PIN kodo ali kartico in
potem sistem preveri ustreznost biometričnega vzorca
identifikacija (1:N), kjer sistem prepoznani biometrični vzorec primerja z vsemi v bazi in
samostojno ugotovi tudi identiteto lastnika

BIOMETRIČNI VZORCI
Omenili smo že vzorce (angl. template).
Praktično vsi sistemi delujejo tako, da
poskenirano sliko prsta, obraza ali očesa,
obdelajo na način, da ugotovijo glavne
karakteristike - npr. pomembne točke v
strukturi prstnega odstisa. Iz tega se gene-
rira vzorec, ki obsega nekje 100 do 500
bytov. Biometrični sistem pri vsaki verifikaci-
ji primerja poskenirani vzorec s tistim v bazi
in če je ujemanje zadovoljivo natančno,
sistem potrdi identiteto.
Vzorec imamo lahko shranjeno na različnih
mestih, kar opisuje spodnja tabela.

Posebej bi opozoril na shranjevanje vzorca v kartico (angl. template on card), ki je verjetno
najboljša rešitev tako s stališča varnosti kot tudi zasebnosti. Ta sistem se vse bolj uveljavl-

ja, predvsem z uporabo brezkontaktnih čip
kartic po standardu ISO-14443, ki zagotavl-
jajo dovolj veliko kapaciteto pomnilnika in
hitrost prenosa podatkov.

V ČETRTI POTI imamo že razvit lasten kom-
binirani čitalec prstnih odtisov in brezkon-
taknih čip kartic po standardu ISO-14443,
ki omogoča shranitev dveh vzorcev prstnih
odtisov na kartico.

Preizkušajo pa se tudi variante, kjer je sen-
zor in verifikacijski algoritem nameščen v
sami kartici, kar pomeni, da postopek pre-
verjanja poteka v povsem varnem okolju -
kartici.

O varnosti, zanesljivosti in zasebnosti pa
bomo več izvedeli v naslednji številki... A
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... in sedaj je tu

RITTAL-ov katalog HB31
Vse v enem delu...

Vse v enem delu
Rittalov novi generalni katalog HB31 ima 1220 strani, kar je za 130 strani več kot njegov predhodnik HB30. V kat-
alogu HB31 je podrobneje predstavljenih 8601 različnih Rittalovih prodajnih artiklov. Da bi bila ta velika množica
produktov čim bolj enostavno in pregledno predstavljena, je katalog zasnovan do uporabnika na čimbolj prijazen in
enostaven način. Tako je novi katalog razdeljen na devet glavnih tematskih poglavij: 

1. poglavje Pregled proizvodov od strani 20
2. poglavje Stikalne omare in ohišja od strani 96
3. poglavje Komponente za električne razvode od strani 298
4. poglavje Ohišja za elektroniko od strani 422
5. poglavje Klimatizacija omar in ohišij: od strani 578
6. poglavje Komunikacijska ohišja od strani 676
7. poglavje Ohišja za zunanjo uporabo od strani 812
8. poglavje Sistemska dodatna oprema od strani 832
9. poglavje Tehnični detajli od strani 1074

Znotraj sedmih tematskih skupin so zajeti vsi Rittalovi prodajni artikli. Izhodiščno iskanje želenega artikla se prične v poglavju pregled
artiklov, kjer so zajeti vsi glavni artikli s pripadajočimi merami, osnovnimi tehničnimi podatki in številko strani, kjer je ta artikel podrob-
neje predstavljen. Iz podrobne predstavitve artikla nas navigacija kataloga popelje še do sistemskih dodatkov, ki pripadajo iskanemu
artiklu, slikam in tehničnim risbam v poglavju Tehnični detajli. Katalog je v tiskani obliki na voljo v nemškem in angleškem jeziku, v
slovenščino pa je preveden novi pregled artiklov, kjer so na več kot 100 straneh predstavljeni vsi glavni Rittalovi prodajni proizvodi.
Katalog HB31 obstaja tudi na zgoščenki v PDF obliki.
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