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SIEMENS A&D je dopolnil nabor mikro-krmilnikov družine LOGO! z
novo serijo 05. Dodan je modul z analognima izhodoma. Operacij-
ski sistem osnovnih enot je izpopolnjen. Programsko orodje LOGO!
SoftComfort V5.0 vsebuje elemente za zaprto-zančne regulacije. 
Vse to za idealno avtomatizacijo stavb.

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/logo

SSIIEEMMEENNSS
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je brezplačno
priložena zgoščenka z elektronsko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor izide ob izidu revije!
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane
fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je dvojna številka.

Spoštovani,
Vročina, poletje, dopusti, priprave ali vsaj razmišljanje o
dopustu so razlogi, ki so tudi letos upočasnili naše avtorje in
izid poletne številke revije Avtomatika. No, morda je razlog
tudi v tem, da je večina avtorjev potrošila svoje moči v pripra-
vah na majsko prireditev HEVREKA! in je pač nastopil me-
sec oddiha ... Kljub vsemu se je nabralo precej materialov,
nekaj pa jih je ostalo še od sejemske številke, kjer jih zaradi
pomanjkanja prostora nismo mogli objaviti. 
Tudi jesen prinaša precej dogodkov na katerih bo prisotna
revija Avtomatika. Kot prvega omenjam tradicionalni Medna-
rodni obrtni sejem - MOS05, ki se od male obrti vse bolj širi
tudi na mala, srednja in velika podjetja. Širok program, kjer
najdemo tudi produkte in rešitve s področja industrijske avto-

matizacije, procesnih komunikacij in avtomatizacije zgradb
ter vse več nove infrastrukture - v dveh letih sta zrasli dve
novi, moderni hali - privablja vsako leto ogromno domačih in
tujih razstavljalcev in množico obiskovalcev. Obisk in razstav-
ljanje vsekakor priporočamo ...
Drugi dogodek je sejem INFO 2005 v Bosni, v sarajevskem
centru Skenderija. Tega se bodo vsekakor udeležili razstav-
ljavci, ki želijo vstopiti na ta trg, ki se kljub vojnim strahotam
vse bolj odpira. V Bosni se vse več investira, obnavlja se indu-
strija, odpirajo se trgovski centri, obnavljajo in gradijo se pos-
lovne in stanovanjske zgradbe - skratka, posla je ogromno in
sejem INFO 2005 je odlična priložnost za predstavitev pro-
duktov, rešitev in storitev ...    D.Selan
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• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov.
Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___ izvodov
bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

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

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

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., 
vodja projektov v Robotina d.o.o.

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

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

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

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

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

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, Špica Interna-
tional d.o.o., tel. (01) 5680 833

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV
MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. 
direktor v Robotina d.o.o.

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

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka-
pacitivnih in opto  senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokli-
čete ga lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-
pošta: fbselektronik@siol.net

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing, tehnični direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje
in izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali
po elektronski pošti.

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

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, FBS Elektronik d.o.o., 
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
fbselektronik@siol.net

Svetuje na področju varovanja in zaščite s
svetlobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4
in varnostnega nivoja 2.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
DDrraaggoo  MMeettlljjaakk,,  uunniivv..  ddiippll..  iinngg..  eell..  tteehh..,,  
PPSSMM  dd..oo..oo..,,  tteell..  0011  5511  5500  111155,,  ee--mmaaiill
iinnffoo@@ppssmm..ssii

Svetuje na področju uporabe procesne sen-
zorike (sila, tlak, moment, pomik...) in pro-
cesne elektronike pri avtomatizaciji v indus-
triji in nadzoru procesov spajanja in preob-
likovanja.
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MK 2000 MicroKiosk - Multimedijski info terminal 

Informacije: Špica International d.o.o.

MK2000 zagotavlja uporabnost, ki smo
jo do sedaj poznali le pri kioskih polne
velikosti ali pri osebnih računalnikih, ki
služijo kot info točke. MK2000 je odlič-
na naprava za stroškovno učinkovito
uvajanje in izvajanje večpredstavnosti
in z uporabo čitalca črtnih kod tudi kot
terminal za preverjanje cen, kjerkoli v
trgovini. 
Z globino manj kot 10 cm (4") in pri-
vlačnim 16cm (6,4") barvnim zaslonom
je MK2000 kompakten, a vendar viden
ter za uporabnika preprost tudi ob prvi
uporabi. Kupce bo gotovo pritegnil sve-
tel zaslon, ki je občutljiv na dotik. Do-
datne funkcije MK2000 nudijo tudi za-
poslenim dostop do pomembnih poda-
tkov, kar med policami.

PODROČJA UPORABE
• Trgovina 
• Proizvodnja 
• Gostinstvo / Turizem 
• Zdravstvo 

NAČINI UPORABE

ZZaa  ssttrraannkkee  
Pomoč pri prodaji: 
• preverjanje cen 
• vodena prodaja (screen

saver z akcijskimi artikli) 
•naročanje 
• glasbena postaja (predposlušanje

glasbe) 
Storitve: 

• tloris trgovine 
• seznam akcijske ponudbe 
• tiskanje kuponov 
• lokator promocijskih prodaj 
• informacije za pogoste kupce 
• posebna ponudba za zveste kupce 
ZZaa  zzaappoosslleennee
Sporočila: 
• snemanje in pošiljanje strani 
• dostop do glasovne pošte, E-mail 
Upravljanje:
• vnos opomnikov (premajhna/preve-

lika zaloga) 
• ogled podatkov ( iskanje artiklov v

zalogi ) 
Registracija prisotnosti: 
• prihod/odhod 
• dostop do delovnih urnikov 
• bilteni zaposlenih 
• usposabljanje 

Za informatike je na voljo ra-
zvojni paket (SDK) za MK-
2000, ki temelji na standard-
nih razvojnih orodjih Micro-
sft Windows CE, kar omogo-
ča bolj preprost in hitrejši
razvoj aplikacij, kot kadarko-
li poprej. SDK vključuje de-
lujoče predstavitvene aplika-
cije z izvorno kodo in pred-
loge, ki olajšujejo vaše delo

in skrajšujejo čas razvoja. 
Te možnosti vam omogočajo razvoj in-
teraktivnih rešitev, ki bodo kos še tako
ostrim poslovnim zahtevam - pravočas-

MicroKiosk je uporaben pripomoček za
potrošnika, ki lahko v vsakem trenutku

pride do želene informacije o artiklu. Lahko je
to informacija o ceni v evrih ali priporočila pro-
izvajalca pri uporabi artikla. Zmogljiva informa-
cijska postaja tako odpira trgovcem nove pri-
ložnosti za pospeševanje prodaje, promocije
akcijskih artiklov in hkrati zmanjšuje notranje
obratovalne stroške.

BBooddiittee  pprriipprraavvlljjeennii  nnaa  
ddvvoojjnnoo  oozznnaaččeevvaannjjee  cceenn  
ššee  pprreedd  uuvveeddbboo  zzaakkoonnaa
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EXPRESS NOVICE

Aprila je kranjsko podjetje EEuurroo  PPlluuss d.o.o lansiralo novo verzijo
programja — NNiiccee  LLaabbeell. Verzija 4 prinaša uporabnikom veliko

novosti, med drugim nov, moderen grafični vmesnik z naprednimi
čarovniki in prenovljene izdaje NiceLabel programske opreme z no-
vimi moduli kot so NicePrint, NiceData in NiceMemMaster. Vse Nice-
Label izdaje bodo opremljene z novim Hitrim Vodičem, ki popolno-
ma zadošča za normalno delo z NiceLabel programsko opremo.

no in s kar najmanj stroški - z eno samo
napravo. 
Lastnosti in prednosti 
• Barvni VGA zaslon z diagonalo

16,26 cm (640x480 pik), CPE 400
MHz in stereo zvočniki
Prednost: Uporabniku zagotavlja pri-
vlačno izkušnjo pri aplikacijah z
videom in zvokom. 

• Polna povezljivost z brezžičnimi
(IEEE 802.11/802.11b) in ožičenimi
(802.3) omrežji
Prednost: Omrežna povezljivost Eth-
ernet kjerkoli brezžično ali po kablih 

• Podpora za zvok in video
Prednost: Omogoča razvoj bolj dina-
mičnih aplikacij 

• Dodatna podpora za zaslon, občut-
ljiv na dotik in štirje nastavljivi funk-
cijski gumbi
Prednost: Izboljšuje interaktivnost
aplikacij, saj pomaga pri navigaciji in
izbiranju predmetov 

• Operacijski sistem Microsoft Win-
dows CE.NET 
Prednost: Skrajšuje čas za razvoj apli-
kacij s standardnimi orodji 

• Sloka ergonomska oblika z globino
manj kot 10 cm. 
Prednost: Preprosta montaža, kjerko-
li v trgovini. 

• Nagrajena tehnologija čitalca
Prednost: Bere vse običajne eno in
dvodimenzionalne črtne kode v pro-
dajnih okoljih. 

• Podpira AirBEAM Smart za samo-
dejno nastavitev naprave in upravlja-
nje programov (dodatno)
Prednost: Zagotavlja hitro, natančno
in centralizirano upravljanje naprav
za uvajanje strojne in programske
opreme. 

• Čitalec magnetnih kartic 
Prednost: Uporabniki lahko uporab-
ljajo kartico za identifikacijo in do-
stop do svojega računa.

Informacije: EuroPlus d.o.o., Kranj

NNoovvaa  vveerrzziijjaa  pprrooggrraammsskkee
oopprreemmee  NNiiccee  LLaabbeell  44

Novosti NiceLabel verzije 4: 

• Nov, moderen 2 nivojski
(osnovni in napredni) gra-
fični vmesnik (GUI) z
naprednimi čarovniki za vse
najpomembnejše postopke
v vseh izdajah NiceLabel
programske opreme. 

• Vse izdaje NiceLabel programske
opreme bodo prenovljene in bodo
vsebovale več za enako ceno: 

• NiceLabel Suite vsebuje nov Ni-
cePrint modul za še preprostejše
tiskanje etiket ter tudi podporo
za Windows CE/Pocket PC na-
prave 

• NiceLabel Pro ima dodana
dva modula NiceData in Nice-
MemMaster 

• NiceLabel Express ima doda-
no podporo za uvoz podatkov
iz Excel preglednic ter novo,
nižjo ceno. 

• Vse NiceLabel izdaje bodo opremlje-
ne z novim Hitrim Vodičem, ki
popolnoma zadošča za normalno
delo z NiceLabel programsko opre-
mo. 

• NiceLabel Standard izdaje so ukinje-
ne in NiceLabel Suite z Linux pod-
poro ostaja na nivoju različice Nice-
Label 3. A

A
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"S tem strateškim partnerst-
vom širimo poslovanje ene
izmed poslovno-razvojnih
ULTRINIH dejavnosti. Sku-
pno podjetje bo gradilo na
sinergiji med tehnološkim
znanjem, ki ga ULTRA pose-
duje na področju razvoja
informacijskih sistemov v
transportu in prometu, ter
vrhunsko razvojno, storitve-
no in poslovno uspešnostjo
na področju mobilnih teleko-
munikacij, ki odlikuje NTT
DoCoMo. Novo podjetje se
bo še posebej osredotočilo
na trge ZDA, Azije in Evro-
pe in namerava postati vodil-
ni ponudnik storitev na svo-
jem področju," je dejal Gre-
gor Breznik, direktor ULT-
RE. 

Telargo bo svoje poslovne in
razvojne aktivnosti vodil iz ZDA, po-
memben del razvojnih in raziskovalnih
dejavnosti pa bo še naprej potekal v

Zagorju, Mariboru in Ljublja-
ni. Družba bo zaposlovala ve-
čje število strokovnjakov s po-
dročja informatike, telekomu-
nikacij, elektronike, strojni-
štva in prometnih tehnologij.

Storitev TalkTrack bo v Slove-
niji tako za obstoječe kot za
nove uporabnike še naprej za-
gotavljalo podjetje ULTRA.
Današnji korak sledi ULTRI-

NI strategiji sklepanja strateških part-
nerstev za poslovna področja, na kate-
rih ima podjetje razvito in zaščiteno

lastno tehnologijo in poslov-
ne rešitve.

ULTRA ponuja svoje rešitve
globalno na področju mobil-
nega plačevanja s patentirano
tehnologijo M-PAY, na podro-
čju avtomatizacije in upravlja-
nja naftnih družb s progra-
mom ULTRA ENERGY ter
na področju industrijske tele-
metrije s patentirano tehnolo-
gijo BIRD. A

NNTTTT  DDooCCooMMoo  vvllaaggaa  2288,,66  mmiillii--
jjoonnoovv  ddoollaarrjjeevv  vv  TTaallkkTTrraacckk
ULTRA in NTT DoCoMo s skupnim podjetjem vstopata na globalni trg infor-
macijskih storitev na področju transporta in prometa

Tokio, Ljubljana -  29. junij 2005 -- Slovensko visokotehnološko podjetje ULTRA
in NTT DoCoMo, vodilni operater mobilnih telekomunikacij, sta ta dan podpisala
pogodbo o skupnem vlaganju. Skladno z dogovorom bo NTT DoCoMo investiral
28,6 milijona dolarjev (približno 3,1 milijarde jenov oz. 5,66 milijarde SIT) in s tem
pridobil 49% delež v podjetju Telargo Inc., ki ga je v ZDA ustanovila ULTRA in vanj
vložila pravice intelektualne lastnine s področja informacijskih storitev v transpor-
tu in prometu, v Sloveniji uveljavljenih pod blagovno znamko TalkTrack. ULTRA v
podjetju Telargo Inc. ohranja večinski delež.

Informacije: Jaka Levstek, Ultra d.o.o.
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V družbi Celjski sejem d.d. poudarjajo, da se na 38. MOS obeta bogat spremljajo-
či strokovni program.  Med drugim se bo v osmih sejemskih dneh razpravljalo o
finančni nedisciplini v Sloveniji, potekal bo dan elektronskih komunikacij, strokov-
ni mednarodni posvet o zasebnem varovanju, poslovna srečanja pa pripravljajo tudi
tradicionalni partnerji Celjskega sejma OZS, Gospodarska zbornica Slovenije in

Informacije: Nataša Vodušek, tel. 03 5433 205, 
e-mail: natasa.vodusek@ce-sejem.si

V Celju potekajo intenzivne priprave na 38. Mednarodni obrtni sejem (MOS),
največjo sejemsko in poslovno prireditev v Sloveniji. Tradicionalni MOS bo le-

tos potekal od 7. do 14. septembra, organizatorja, družba Celjski sejem d.d. in
Obrtna zbornica Slovenije (OZS), pa tudi za letos napovedujeta veliko zanimivega
dogajanja na razstavnem kot tudi obsejemskem delu.

Evropa in svet znova
na ogled v Celju

Priprave na največjo slovensko poslovno prireditev 38. MOS v polnem teku

Slika 1 - Množica obiskovalcev med novima halama K in L na MOS-04
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Pospeševalni center za malo gospodarstvo. V ospredju letoš-
njih poslovnih srečanj bo sodelovanje z najhitreje rastočimi
gospodarstvi sveta kot so Kitajska, Indija ipd. Še vedno pa
bo pozornost namenjena tudi državam na območju bivše
Jugoslavije, med drugim bo poslovne cone v Srbiji predstavi-
la Obrtna zbornica Srbije. Predstavitev programiranja raz-

vojnih in kohezijskih sredstev v Sloveniji za obdobje 2007-
2013 na MOS pa so napovedali tudi v Službi vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Na MOS bo tradicionalno svoj dan pripravila tudi OZS, ki
bo sicer v sejemski dvorani A predstavila zbornični sistem.
Na svojem dnevu se bodo zbrali slovenski inovatorji in spo-
minkarji, obrtniki in pri njih zaposleni delavci pa se bodo
znova pomerili letos že na 27. športnih igrah obrtnikov.
Prvič se jim bodo pridružili še kolegi iz tujine.

Zanimivo pa ne bo le na strokovnih obsejemskih prireditvah
in na razstavnih prostorih. Novosti se obetajo tudi v osred-
njem atriju sejmišča, ki bi letos ekološko obarvan, zato nosi
ime Eko atrij. Eko atrij se predstavlja s sloganom V sozvočju
z naravo, na njem pa se bodo vse dni sejma odvijala preda-
vanja, delavnice in predstavitve tradicionalnih veščin in naj-
sodobnejših tehnik ter spoznanj s področja gradnje stavb in
urejanja okolja, s poudarkom na predstavitvi kakovosti biva-
nja v zdravem in naravno urejenem okolju.

Posebej urejen pa ne bo letos le atrij sejmišča. Z obnovo in
dograditvijo sejemske infrastrukture, ki jo je družba Celjski
sejem d.d. izvedla v minulem in tem letu, je v skladu z evrop-
skimi standardi urejeno tudi največje sejmišče v Sloveniji.
Dviga standarda se bodo zagotovo razveselili razstavljavci,
obiskovalce pa bo letos pričakal nov, moderen vhod na sej-

Slika 3 - Na Mednarodnem obrtnem sejmu je z razstavljavci zaseden praktično vsak kotiček 

Slika 2 - Na MOS-u se predstavljata obrt in industrija
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mišče. Zanje bo obisk sejma letos do-
stopnejši tudi zaradi napovedanega od-
prtja avtoceste čez Trojane, kar bo
skrajšalo vožnjo v Celje.

Organizatorja, družba Celjski sejem
d.d. in OZS, pričakujeta, da bo na le-
tošnjem MOS znova sodelovalo preko
1500 razstavljavcev iz več kot 30

držav, ki se bodo predstavili na 60.000
kvadratnih metrih razstavnih površin.
Vstop Slovenije v EU je že v letu 2004
pripomogel k povečanemu interesu
med tujci, zato letos pričakujejo še
povečano število razstavljavcev iz tuji-
ne. Poleg že tradicionalnih razstavljav-
cev iz tujine se bodo letos na MOS
prvič organizirano predstavili razstav-
ljavci iz Belgije in Tajvana, povečano
pa je tudi zanimanje med podjetji iz
držav na ozemlju bivše Jugoslavije. 

MOS je največja sejemska in poslovna
prireditev v Sloveniji. Že vrsto let pa se
uvršča tudi med največje sejemske pri-
reditve v Evropi. MOS predstavlja po-
vezavo med Zahodno in JV Evropo ta-
ko v geografskem kot tudi v gospodar-
skem smislu. Na zadnjem, 37. MOS v
letu 2004, se je predstavilo 1415 raz-
stavljavcev, od tega je bilo 949 direk-
tno prisotnih in 466 zastopanih. Na
MOS so se predstavili razstavljavci iz
35 držav, od evropskih držav, do ZDA
in Kitajske. Sejem je v osmih dneh obi-
skalo preko 170.000 obiskovalcev iz
Slovenije in tujine.

Slika 4 - Na ogled je tudi oprema za
avtomatizacijo ...

A
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Informacije: Branko Badrljica - brankob@avtomatika.com, Hydra & Co. d.o.o.

T RIJE DNEVI AVTOMATIKE in ELEKTRONIKE, brez parkirne gneče, brez dragih vstopnic, v prijetnem okolju, kjer lahko
izveste vse kar vas zanima! Ni mogoče? O, pa je, samo v Moravske toplice - Terme 3000 se morate podati sredi okto-

bra (12.-14.) ko je Prekmurje najlepše. Obenem si lahko privoščite še kratek oddih - sami ali z družino - saj Terme nudijo
ogromno možnosti aktivnega preživljanja, organizator pa omogoča še do 30%-ni popust na hotelske, gostinske in ostale
storitve!

Dnevi Avtomatike in Elektronike
v Termah•3000 - 12.-14.10.2005

Pripravili smo namreč dogodek:

Na katerega se morate prijaviti, vendar vstopnine ni!
Za katerega je narejen urnik že pred začetkom in zato lahko
obiščete osebe in dogodke, ki vas zanimajo!
Ki smo ga organizirali prijetnem kraju za neobremenjena
srečanja in oddih!
Kjer si lahko privoščite počitek in ostanete v "Termah-
3000" še kak dan ali dva ob solidnem popustu na preno-
čišča in storitve, ki so jih deležni povabljeni obiskovalci
Dnevov Avtomatike in Elektronike ?
Kjer si bodo predavatelji in razstavljavci lahko za vas vzeli
čas in vam neposredno pokazali stvari, ki vas zanimajo,
demonstrirali in pojasnili delovanje, ponudili dodatne
informacije, vas morda povabili na kavo, prigrizek ali kaj
podobnega!
Kjer vam bomo poklonili  revijo/zbornik prireditve, kjer bo-
do objavljene vsebine predavanj in drugi podatki o preda-
vateljih in temah, ki si jih lahko pozneje ogledate v miru, še
posebno, če se kakšnega zanimivega predavanja niste uspeli
udeležiti!
Kjer si lahko preko našega spletnega portala ogledate in
tudi brezplačno ponudite vsem sodelujočim podatke o sebi
in svojih interesih, čeprav ste morda prišli samo na kratek
obisk!
Kjer ste lahko prisotni tako kot predavatelj/razstavljavec/
gostitelj in kot obiskovalec hkrati!
Kjer sodelovanje ni črno-belo razdeljeno na razstavljavce in
obiskovalce in obstaja velika možnost, da srečate bodočega

poslovnega partnerja celo v publiki, med predavanjem, v
času "coffee-breaka" ali na večerji!

”Prijetno s koristnim” je moto prireditve in prav to lahko še
leta uspešno povezuje obiskovalce prireditve s sodelujočimi pri-
reditelji. Prikazati novosti, pojasniti delovanje opreme in reši-
tev, obenem pa pokramljati, se družiti, pozabavati. Povabiti
obiskovalce, da si vzamejo dan, dva ali tri za neobremenjujo-
če, vendar zanimive predstavitve in predavanja, ogled produk-
tov in rešitev, spoznavanje novih tehnologij, pa je cilj nas, or-
ganizatorjev prireditve.
Res so Moravske toplice 190 km oddaljene od Ljubljane in še
dobrih 100 km od recimo Kopra, vendar dobra ponudba,
odličen kongresni center in prijazno osebje, nenazadnje pa
tudi hitre avtoceste vse do Maribora, odtehtajo razdaljo.

PRIREDITVENI PROSTOR
Naravni park Terme 3000 Moravske toplice je drugo največje
turistično podjetje v Sloveniji. Razpolaga s hoteloma Ajda in
Termal - oba s štirimi zvezdicami, atraktivnim apartmajskim
naseljem in kampom, ki skupno nudijo 1.600 ležišč. Terme
3000 v Moravskih toplicah so med prvimi pri nas zgradili
ogromen vodni kompleks, ki nudi vse vrste vodne zabave.

Poslovni center
V okviru hotela Ajda deluje Poslovni center, namenjen kon-
gresom, konferencam, okroglim mizam, seminarjem, strokov-
nim srečanjem, predstavitvam, tečajem in sprejemom. Večina
tega se bo seveda dogajala tudi na naši prireditvi Dnevi Avto-
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matike, zato se nam je zdel Poslovni center v Moravskih top-
licah idealen. Na voljo so trije tipi prostorov z možnostjo raz-
ličnih postavitev: konferenčne dvorane za 80 do 120 oseb

odvisno od postavitve, konferenčne sobe za do 50 oseb in sej-
ne sobe za omizja do 20 oseb, v bližinji ”Dunajski kavarni” pa

se lahko med odmori osvežite ali kaj prigriznete. V njej je mo-
žno pripraviti tudi razne slovesnosti in otvoritve.

Odločitve in cilji
Zakaj smo se odločili za prireditev v turističnem kompleksu in
ne v enem od razstavišč v Ljubljani ali Celju? 

In zakaj Dnevi Avtomatike in ELEKTRONIKE!? Zato, ker je
založba Hydra&Co. tudi založnik revije ELEKTRONIKA, ki
na 100 barvnih straneh prinaša novosti, rešitve in aplikacije s
področja načrtovanja in proizvodnje elektronike, obenem pa
ne pozablja tudi na samograditelje ter ljubitelje elektronike in
telekomunikacij.

In še nekaj. Pred kratkim, s 55. številko smo praznovali tudi 5
obletnico izhajanja revije Avtomatika in dogodek je namenjen
tudi proslavitvi lepega jubileja. 

Obiskovalci
Vabljni ste vsi, ki vas avtomatizacija poklicno zadeva, ki ste
odgovorni za vpeljavo avtomatizacije, ki ste investitorji, ali pa
sisteme avtomatizacije le nadzirate, vzdržujete, nadgrajujete. 

Vabljeni ste tudi vsi, ki razvijate, proizvajate, preizkušate ali
pa servisirate elektronske sklope in naprave.

Vzemite si dan ali nekaj dni za razširitev svojih znanj in infor-
macij, obenem pa jih izkoristite za oddih in sprostitev.

Razstavljavci - kreatorji dogodka
Niste bili zadovoljni s svojo predstavitvijo in predvsem odzi-
vom obiskovlacev na klasičnih sejmih? So bili sejmi premalo
specializirani? Se vam zdi samostojna predstavitev predraga
niti ne veste, koga povabiti?
Rešitev je tu! Pridružite se našim poslovnim partnerjem, da

skupaj zgradimo zanimiv dogodek, ki bo pritegnil prave obis-
kovalce, katerim boste lahko predstavili svoje produkte in re-
šitve.

Program prireditve
Program bo razdeljen na dva glavna tematska sklopa - elek-
troniko in avtomatiko. Zastavljen je tako, da se bo v njem
našla večina podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo indus-
trijskih procesov, strojev in zgradb, pa tudi tistih, ki se ukvar-
jajo z razvojem, proizvodnjo, pa tudi trženjem elektronike in
komponent.

Po potrebi se bodo teme spreminjale ali dodajale, pač odvis-
no od potreb sodelujočih podjetij. 

Za podrobnejše informacije in prijave smo vam
na voljo na naslednjih naslovih:

tel.: 01 5428 570 • gsm: 031460871
e-mail: stik@hydra-co.si • web: httm://www.hydra-co.si

Ne pozabite - 12. - 14. oktober 2005 - čas za prijetno dru-
ženje in nabiranje znanj in informacij! A

Tematski sklopi srečanja Dnevi Avtomatike:
Avtomatizacija industrijskih procesov

Sistemi za nadzor in vodenje
Proizvodna informatika
Sistemi za identifikacijo in označevanje
Komunikacije v industrijskih procesih
Celovite rešitve avtomatizacije industrijskih procesov
Oprema in elementi avtomatizacije

Avtomatizacija strojev
Motorski pogoni
Servoregulatorji

Avtomatizacija zgradb
Sistemi za nadzor in vodenje
Sistemi za identifikacijo, registracijo in dostop
Klimatizacija
Varčna zgradba
Energetski sistemi

Oprema za načrtovanje in razvoj avtomatizacijskih siste-
mov

CAM/CAE sistemi
CAD sistemi
Sistemi za razvoj avtomatskih meritev ter zajem in ob-
delavo podatkov
Sistemi za programiranje PLC

Tematski sklopi srečanja Dnevi ELEKTRONIKE:
Sistemi za razvoj elektronike

CAD sistemi za razvoj elektronskih sklopov in naprav
Sistemi za razvoj programirljivih vezij
Sistemi za simulacijo vezij

Proizvodnja elektronike
Sistemi za proizvodnjo TIV
Sistemi za proizvodnjo elektronskih sklopov in

naprav
Sistemi za servisiranje

Merilna tehnika in oprema
Dobava in prodaja elektronskih sklopov in elementov
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Izdelek MIT8 (Multifunkcijski industrijski terminal) spada v
področje t. i. HMI (Human Machine Interface) naprav in lah-
ko opravlja različne funkcije pri vodenju in upravljanju nap-
rav, strojev ali procesov. S svojim grafičnim zaslonom, ob-
čutljivim na dotik, omogoča uporabniku komuniciranje z na-
pravo, procesom, strojem. Vanj je integriran operacijski sis-
tem Windows CE, ki ima prigrajenih še vrsto različnih vmes-
nikov, potrebnih za uporabo v sistemih vodenja procesov.

Za razvoj tako kompleksnega izdelka smo uporabili znanje,
ki smo ga imeli na razpolago znotraj Skupine Kolektor. CPU
je razvilo podjetje Konel, skupina pod vodstvom dr. Lahaj-
narja (Skupina Kolektor) pa je sodelovala s sodelavci iz
podjetja Synatec pri integraciji operacijskega sistema Win-
dows CE.

Operacijski sistemi v avtomatizaciji

Tudi na področju avtomatizacije je čutiti tempo hitrega veča-
nja zmogljivosti in kompleksnosti strojne opreme z zahteva-
mi po kratkih razvojnih časih novih izdelkov in podpori za
standardne tehnologije in komunikacijske protokole. Hitra
rast števila naprav in sistemov z vgrajenimi mikroračunalni-
škimi sistemi (merilni in izvršni členi, pozicionerji, pogoni,
aktuatorji, inteligentni moduli, komunikacijska oprema, sig-
nalizacijska, stikalna, zaščitna, varnostna oprema itd.) in
potrebe po izmenjavi informacij med takimi sistemi so bot-
rovale večjemu poenotenju področnih vodil na trgu. Če na
senzorskem nivoju (Sensor-Actuator Bus) in nivoju naprav
(Device Bus) še vedno srečujemo različne komunikacijske
standarde, pa je na področnem nivoju (Fieldbus) Ethernet

Večnamenski industrijski
terminal MIT8 

Informacije: Synatec d.o.o. Idrija, info@synatec.si

Podjetje Synatec d.o.o. je že od svoje ustanovitve aktivno sodelovalo s svojim sestrskim podjetjem Synatec
GmbH iz Nemčije pri razvoju različnih izdelkov za potrebe sistemov avtomatizacije. Obe podjetji sta v
preteklih letih skupaj razvili tudi različne tipe industrijskih PC-jev in si pridobili kupce v različnih panogah

industrije, največ pa v avtomobilski industriji. Te izkušnje so bile osnova za odločitev v podjetju Synatec, da razvi-
je nov izdelek za potrebe avtomatizacije in informatizacije naprav, strojev in procesov z imenom MIT. 
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že močno prevladujoč standard: 

Za povezovanje krmilnikov, samostojnih inteligentnih mo-
dulov in nadzornih računalnikov v sistem lahko uporabi-
mo že obstoječa lokalna omrežja (LAN), kjer je danes
standard  Ethernet. 

Zaradi razširjenosti, velikega števila proizvajalcev stan-
dardnih komponent (ponavljalniki, usmerjevalniki, stikala,
pretvorniki, optična vlakna, kabli, mrežni analizatorji) je
izgradnja Ethernet omrežja cenovno optimalna izbira.

Hiter razvoj Ethernet tehnologij omogoča izbiro in kombi-
niranje različnih prenosnih medijev (koaksialni kabel,
parica, optična vlakna, brezžične radijske povezave) pri
visokih hitrostih prenosa (do 1Gb/s).    

Povezovanje naprav lahko izvedemo tudi preko interneta
oziroma z internetnimi tehnologijami (WEB strežnik, FTP
strežnik, E-mail,  internetni brskalnik, itd.).

Pomembna prednost je tudi podpora za mrežno Ethernet
komunikacijo v OPC standardu, razvitim z namenom do-
seči večjo povezljivost na področju procesne avtomatiza-
cije. Vključitev podpore v že prej uveljavljen OPC stan-
dard za izmenjavo podatkov med različnimi strojnimi in
programskimi gradniki sistemov avtomatizacije je še po-
večala uporabo Ethernet komunikacij in OPC izmenjave
podatkov v sodobnih sistemih vodenja.

Kompleksnost in hitrost razvoja naštetih komunikacijskih
protokolov je eden glavnih vzrokov za uporabo standardnih
operacijskih sistemov v napravah za avtomatizacijo, z že
vključeno podporo za zahtevane tehnologije. Dodatni razlo-
gi so lahko podpora različnim funkcionalnostim kot so gra-
fični uporabniški vmesnik, JAVA aplikacije, gonilniki za pod-
poro ustreznim perifernim enotam, datotečni sistem, obsto-
ječe aplikacije itd. Uveljavili so se operacijski sistemi, ki jih
lahko implementiramo na različne strojne platforme, za kar
na trgu dobimo tudi ustrezna orodja. Za razvoj aplikacije
lahko nato uporabimo že obstoječe produkte in razvojna
okolja. Najpogostejši operacijski sistemi na trgu naprav av-
tomatizacije, ki izpolnjujejo zahteve za delovanje v strogem
realnem času (RTOS - Real Time Operating Systems), so:

Real Time Embedded Linux izpeljanke (RTLinux, RTAI),

Real Time Embedded Windows XP izpeljanke (RTX, Hy-
perkernel, Intime),

Windows CE.

Stanje pri proizvajalcih opreme za avtoma-
tizacijo 

Trendi uporabe standardnih operacijskih sistemov in tehno-
logij so danes opazni pri večini novih izdelkov na trgu avto-
matizacije, predvsem s področja krmilnikov, HMI panelov in
komunikacijskih vmesnikov.  Primeri pri različnih proizvajal-
cev so:

Moellerjeva družina krmilnikov in operacijskih panelov
XSytem ima več članov, njihova skupna značilnost pa je
uporaba Windows CE.NET (XC200, XV400, XCC600 in
XVC600 operacijski paneli) oziroma Embedded Win-
dows NT (XC600, XCC600) operacijskega sistema. Os-
novno področno vodilo je Ethernet, naprave pa imajo
lahko integriran WEB strežnik in brskalnik, OPC strežnik
ali odjemalec, FTP strežnik ali odjemalca za oddaljena
namizja (Terminal Services Client). 

Siemensova družina Multi Panel HMI panelov ima vgra-
jen Windows CE operacijski sistem z integriranim WEB
brskalnikom, OPC strežnikom in odjemalca za oddaljena
namizja. 

Operacijski sistem Beckhoffove serije krmilnikov CX100
je Windows CE.NET oziroma Embedded Windows XP.
Krmilniki imajo vgrajen WEB in FTP strežnik.

Operacijski sistem komunikatorjev Lantronix (RS232/RS-
422/RS485 — Ethernet pretvorniki, Ethernet stikala itd.)
je Linux z vgrajenim WEB strežnikom.  

Prednosti uporabe gradnikov so hitrejši razvoj aplikacije v
primeru uporabe na krmilniku integriranega WEB strežnika,
kjer aplikaciji vodenja in vizualizacije lahko razvijemo v
istem razvojnem okolju, standardnost izmenjave podatkov v
primeru uporabe OPC komunikacije, možnost daljinskega
nadzora z uporabo internetnega brskalnika, enostavna
združljivost in interoperabilnost naprav različnih proizvajal-
cev itd. Slika 1 prikazuje možne primere komunikacije grad-
nikov sistema vodenja (krmilniki, operacijski paneli, SCADA
nadzorni sistem).

Slika 1 - Primer komunikacij gradnikov sistema vodenja

Kateri operacijski sistem je boljši, Embed-
ded Linux ali Windows CE?

Po temeljiti analizi smo prišli do zaključka, da sta za potre-
be našega izdelka najbolj uporabna operacijska sistema
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Embedded Linux in Windows CE. Težko pa se je bilo odlo-
čiti, katerega od teh dveh bi uporabili. Vsak od njiju ima
določene prednosti. Lahko rečemo, da je prednost opera-
cijskega sistema Embedded Windows CE v dobro priprav-
ljenih razvojnih orodjih, v dobri podpori s stališča referenč-
nih aplikacij in kompatibilnosti grafičnega uporabniškega
vmesnika s široko uveljavljenimi operacijskimi sistemi.
Operacijski sistem Embedded Linux je na drugi strani odpr-
ti sistem, ki ne zahteva plačila licenc, osnovna razvojna
orodja je mogoče pridobiti na medmrežju. 

Dejstvo je, da se v sodobnih napravah za potrebe industrij-
ske avtomatizacije večkrat uporablja Windows CE, res pa je
tudi, da si Linux vztrajno pridobiva svoj delež na tržišču tudi
na tem področju.  Tehtnica se je na koncu nagnila na stran
Windows CE. 

Opis izdelka

Jedro terminala predstavlja zmogljiv Motorolin procesor
MX v kombinaciji z Windows CE operacijskim sistemom. 

Mikroprocesor je nameščen na samostojno večplastno tis-
kano vezje, ki je preko natičnih konektorjev povezano na ta-
ko imenovano matično ploščo (slika 2). Na matični plošči
so vgrajeni vsi sodobni komunikacijski vmesniki (RS232,
USB, PS/2, Video, Audio, Bluetooth, IRDA, Ethernet, …), ki
omogočajo trenutno najbolj razširjene priključitve. 

Dodatno vrednost in uporabnost izdelka poveča dodatni
razširitveni modul, na katerem so vgrajeni digitalni vhodi
oziroma izhodi. Te lahko uporabnik poljubno uporabi za
zajemanje različnih vrednosti. Pomemben člen je tudi napa-
jalni del, ki je nujen pogoj za nemoteno delovanje takega
elektronskega sistema. Z ustreznimi filtri smo zagotovili od-
pornost sistema na električne motnje (EMC), ki se jim v in-
dustriji ne da izogniti. Izdelek, ki ni pravilno konstruiran, se
kasneje v proizvodnji ne obnese oziroma lahko celo povzro-
či  škodo.

Slika 2 - CPU in matična plošča predstavljata jedro izdelka

Vsaka naprava, ki je namenjena za upravljanje in prikazova-
nje podatkov, mora imeti kvaliteten zaslon, kvalitetno tipkov-
nico ali drug ustrezen vmesnik, ki uporabniku omogoča kar
se da enostavno vnašanje oziroma odčitavanje podatkov.
Industrijski terminal MIT8 ima v ta namen kvaliteten 8,4''
TFT zaslon, občutljiv na dotik. To pomeni, da lahko na zaslo-
nu izdelamo posebne vnosne maske, ki vsebujejo tudi
gumbe. Ti so lahko potrditveni ali pa vnosni za kompletno
alfanumerično tabelo. Opcijsko je na razpolago tudi mem-
branska tipkovnica, ki je s posebno folijo zaščitena pred
zunanjimi vplivi in omogoča prosto označevanje posamez-
nih tipk (slika 3). Tipke so lahko označene s teksti, slikami
ali drugimi simboli, ki so uporabniku najbolj uporabni.

Robustnost terminala, ki deluje brez trdega diska oziroma
vrtečih delov, omogoča neomejene možnosti uporabe v
zahtevnih industrijskih okoljih. Vsa elektronika je namešče-
na v kvalitetno kovinsko ohišje z IP65 stopnjo zaščite na
prednji strani, kar omogoča montažo izdelka tudi v prašna
in vlažna okolja. Na račun majhne porabe električne energi-
je ni potrebno dodatno hlajenje, zaradi česar lahko vgradi-
mo izdelek v zaprta ohišja oziroma v prosto stoječe pulte. 

Slika 3 - Na voljo je prikazovalnik občutljiv na dotik in alfa-
numerična folijska tipkovnica z vstavnimi lističi

Izdelek je zasnovan na modularni osnovi. Moduli, vgrajeni v
izdelek:

procesorska plošča,

matična plošča (komunikacijsko napajalni del),

prikazovalnik s tipkovnico, 

ohišje,

programski del,

uporabniški programski del.

Modularna zasnova omogoča hitro prilagajanje izdelka po-
trebam kupcev. V primeru posebnih zahtev kupca lahko
modul ustrezno prilagodimo. Prilagoditev izgleda izdelka
po željah kupca ne predstavlja velikega dodatnega stroška,
lahko pa veliko pripomore k poenotenju dokumentacije, pri-
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ročnikov ter pocenitvi vzdrževanja. Pri-
lagojen izdelek lahko kupcu močno
zmanjša stroške pri serijski proizvodnji
naprav. Pripravljen terminal (mehansko
in programsko) kupec samo vgradi, in
že je pripravljen za delovanje.

Primeri uporabe MIT 8 v
sistemih avtomatizacije

Uporabnost MIT8 multifunkcijskega
panela v avtomatizaciji je raznolika. V
nadaljevanju so predstavljeni nekateri
primeri konfiguracij, kjer MIT8 nastopa
kot HMI panel za vizualizacijo, prijavlja-
nje, alarmiranje, parametriranje in dolo-
čanje režimov delovanja naprav in pro-
cesov:

Slika 4 - Primer uporabe MIT 8 z inter-
netnim brskalnikom

MIT8 je prek Ethernet področnega
vodila in internetnega brskalnika po-
vezan do WEB strežnika, integrirane-
ga na nivoju krmilnika ali na nivoju
SCADA aplikacije, delujoče na
osebnem računalniku. Celoten nad-
zor in upravljanje lahko tako z ustrez-
no konfiguracijo sistema poteka
porazdeljeno, z več lokacij. Za vizua-
lizacijo na MIT8 ni potrebno razvijati
aplikacije, celoten nadzor poteka z
uporabo vgrajenega internetnega
brskalnika. Za vse morebitne dopol-
nitve nadzorne aplikacije zadostuje
sprememba WEB strežnika (slika 4). 

MIT8 nastopa kot terminal za prikaz
podatkov v porazdeljeni nadzorni
aplikaciji, s pomočjo programske
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opreme za oddaljena namizja je povezan z glavnim strež-
nikom, na katerem poteka vse procesiranje podatkov (sli-
ka 5). 

Slika 5 - Primer uporabe MIT8 kot odjemalca za oddaljena
namizja

Za kompleksnejše samostojno delujoče nadzorne aplika-
cije lahko za  MIT8 izvedemo aplikacijo z ustreznim SCA-
DA ali splošnonamenskim programskim orodjem za WIN
CE operacijski sistem (slika 6).

Slika 6 - Primer uporabe MIT8 za SCADA nadzorno aplika-
cijo

Uporaba MIT8 v sistemih proizvodne 
informatike

MIT8 nam pomaga v sistemih proizvodne informatike pri
zajemanju tistih podatkov, ki jih ne moremo zajeti direktno
iz krmilnega sistema stroja ali linije. S pomočjo enostavnih
zaslonskih mask delavec sporoči v informacijski sistem,
kdaj je pričel z delom na proizvodni delovni nalog, kdaj je
končal delo, začetek in konec zastoja, koliko kosov je izde-
lal, kolikšen je bil izmet itd. (slika 7). Pomembno je, da so vsi
ti podatki zajeti ob trenutku njihovega nastanka, da jih v
informacijski sistem posreduje oseba, na katere delo ti
dogodki vplivajo, in da za njihovo verodostojnost tudi odgo-
varja.

Slika 7 - Primer vnosne maske

Za uporabo terminala MIT8 v sistemih proizvodne informa-
tike so pomembne tudi mehanske  lastnosti terminala: kom-
paktnost, majhna poraba prostora in različne možnosti za
pritrditev. 

Poleg osnovne vnosne funkcije lahko terminal MIT8 poveže
v sistem še druge periferne enote (npr. čitalniki črtne kode)
ali pa izmenjuje informacije s stroji. Ker je v proizvodnji
oprema različnih generacij, ki uporablja zelo različne komu-
nikacijske standarde, mu je v veliko pomoč bogat nabor
komunikacijskih vmesnikov.

Za komunikacijo med terminali MIT8 in strežniki, ki združuje-
jo in hranijo pridobljene informacije, se danes tudi v proizvod-
nem okolju praviloma uporablja  žična Ethernet komunikaci-
ja, vedno pogosteje pa tudi brezžična izvedenka (slika 8).
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Tabela 1 - Tehnične karakteristike MIT8 (levo)

Slika 8 - Povezave med MIT8 in strežnikom

Zaključek

Izdelek MIT8 predstavlja nov prispevek k uveljavljanju slo-
venskega znanja na področju izdelkov za potrebe avtomati-
zacije. Prav tako predstavlja enega ne ravno pogostih slo-
venskih izdelkov s tega področja, katerega trženje se bo
izvajalo v širšem okolju znotraj držav EU. 

Predvidevamo, da ima dovolj inovativno-tehničnega naboja,
da bomo pri tem trženju tudi uspešni. Kako uspešni bomo,
bo pokazal čas.  A
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Avtor: Marko Pribošek dipl.ing., zasebni raziskovalec
marko.pribosek@guest.arnes.si
Naročnik: ISKRA zaščite d.o.o.

Predstavljena je izvedba avtomatizacije proizvodnje na vakuum-
ski procesni peči za izdelavo plinskih prenapetostnih odvodni-

kov. Projekt je realiziran z industrijskim kontrolnim sistemom
FieldPoint in programsko opremo LabVIEW firme National
Instruments. Poleg avtomatskega vodenja in beleženja procesnih
parametrov za potrebe serijske proizvodnje, omogoča sistem tudi
ročno kontrolo za potrebe razvojnega in eksperimentalnega dela.

Avtomatizacija
vakuumske

procesne peči

Ideja:
Preko konkretne aplikacije sem želel predstaviti naročniku možnosti za sodobno
izvedbo avtomatizacije zaključenih tehnoloških procesov, laboratorijskih meritev in
kontrole v proizvodnji ter s tem postaviti temeljni kamen pri uvajanju enotne plat-
forme na osnovi programskega orodja LabVIEW v firmo ISKRA ZAŠČITE d.o.o.

Uporabljena oprema:
Strojna oprema:

FP-1601  Ethernet FieldPoint Network Module 1kos
FP-DI-DC Dual Channel Digital Input Module 3-32VDC  4kos
FP-DO-DC60 Dual Channel Digital Output Module 3-60VDC  3kos
FP-DO-AC240 Dual Channel Digital Output Module 240VAC  4kos 
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FP-DI-AC240 Dual Channel Digital Input 
Module 240VAC 1kos

FP-AI-V10 Dual Channel Analog Input 
Module 0-10V    2kos

FP-AI-V5 Dual Channel Analog Input 
Module 0-5V      1kos

FP-TCI-K Dual Channel K Thermocouple 
Input Module 0-5V 1kos

FP-RTD-PT Dual Channel 4wire RTD Input 
Module    1kos

FP-TB-10 Dual Channel Terminal Base 3kos
FP-PS-4 Universal Power Supply 24V  1kos

Osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows
XP, mrežno kartico in monitorjem
Tiskalnik EPSON  Stylus C43

Programska oprema:
LabVIEW Professional Development System for Windows 

Merilna oprema:
Vakuummeter Pirani Penning za območje tlakov 10-6

do 1000 mbar, LEYBOLD, COMBITRON CM330
Digitalni membranski vakuummeter za območje tlakov 
0 do 1600 mbar, CPA d.o.o., DPV-51 
Klasični vakuummeter tipa Bourdon za območje tlakov 
0 do 1600 mbar, WIKA
Kvadrupolni masni spektrometer, SPECTRUM SCIENTI-
FIC, SM800A

1. Uvod 

Razvojno delo in pilotna proizvodnja na vakuumski peči sta
sprva potekala z ročnim vodenjem sistema. Ker zmogljivost
naprave ni več zadoščala potrebam, je bila v letu 2004 izve-
dena kompletna obnova. Obnovljen je bil vakuumski sistem
in retorta, poleg tega je bil sistem nadgrajen še z računalni-
škim vodenjem. Vse to omogoča:

doseganje večjih črpalnih hitrosti in zmanjšanje šaržnih
časov
natančnejšo regulacijo in meritve temperature v retorti
vodenje temperaturnih profilov po naprej določenih in
nastavljivih parametrih
natančno in avtomatsko doziranje procesnih plinov
spremljanje vseh parametrov procesa na enem mestu -
opreaterskem zaslonu
možnost poseganja v proces z preklopom na ročno uprav-
ljanje sistema
možnost sprememb parametrov procesa med delovanjem
sistema
zagotavljanje ponovljivosti procesa
vodenje statisike in dokumentiranje posameznih procesov
razbremenitev operaterja z rutinskimi postopki pri delu
na sistemu
izboljšanje kvalitete in nižja cena končnih izdelkov

2. Opis sistema 

Vakuumsko procesno peč sestavljajo naslednje komponente:

AVTOMATIZACIJA MERITEV V PROIZVODNEM PROCESU

peč moči 13kW v kovinskem ohišju 
močnostna elektro omara z elementi za krmiljenje peči 
vakuumski sistem z retorto na premičnem podvozju 
instrumenti za meritve procesnih parametrov 
elektro omara z elementi za krmiljenje sistema in zajem
podatkov
računalnik z programom  

Celoten sistem je prikazan na naslednjih slikah:

Slika 1 - Vakuumska procesna peč med delovanjem

Slika 2 - Vakuumska procesna peč z izvlečeno retorto 

Slika 3 - Pogled na komponente vakuumskega sistema
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Slika 4 - Notranjost elektro omare za krmiljenje sistema 

Slika 5 - Delovno mesto operaterja 

2.1. Peč in elektro omara z močnostnimi elementi
za krmiljenje peči

Pri obnovi sistema smo ohranili obe komponenti. Dodana
sta le: termoelement za meritve in regulacijo temperature z
računalnikom in močnostni SSR (solid state kontaktor),
preko katerega krmili računalnik grelce peči. 

2.2. Vakuumski sistem z retorto na premičnem
podvozju

Vakuumski sistem je bil temeljito obnovljen. Zamenjani sta
bili z difuzijska črpalka in retorta. Sistem je na novo opre-
mljen tudi z elektro-pnevmatskimi ventili, brez katerih izved-
ba avtomatizacije ne bi bila mogoča. Obnovljen sistem dose-
ga večje črpalne hitrosti, najnižji tlak, ki ga doseže pa je
7x10-6mbar.

2.3. Instrumenti za meritve procesnih parametrov

Poleg vgrajenih senzorjev za meritve temperatur v peči,
retorti in difuzijski črpalki je sistem opremljen še z zgoraj
omenjenimi instrumenti, ki omogočajo meritve tlakov v

območju 1x10-6 mbar in vse do 1,6 bar, temperatur v območ-
ju 0 do 1350°C ter analizo rezidualne atmosfere v retorti.
Elektronski instrumenti in senzorji so povezani z sistemom
za zajemanje podatkov in aktivno sodelujejo pri upravljanju
procesa z računalnikom.

2.4. Elektro omara z elementi za ročno in avtomat-
sko krmiljenje sistema

Elektro omara (slika 4) je nameščena na premično podnož-
je vakuumskega sistema Stikala na prednji plošči omogočajo
krmiljenje tudi v ročnem režimu brez računalnika.  Glavni
del elektro omare predstavlja Ethernet FieldPoint sistem za
zajem podatkov in krmiljenje, ki je z nadzornim računalni-
kom povezan le enim tankim oklopljenim Ethernet kablom.
Ta sodobna rešitev, ločeni DAQ (data acquisiton) sistem z
hitro mrežno komunikacijo omogoča, da se iznebimo mno-
žice dolgih kablov za povezavo elementov procesnega siste-
ma s sistemom za zajem podatkov. V našem primeru bi ti
kabli predstavljali še dodatno oviro, saj je vakuumski sistem
nameščen na premičnem podvozju. 

2.5. Računalnik s programom

Na delovnem mestu operaterja (slika 5) se nahaja računalnik
z ustrezno periferijo (mrežna kartica, tiskalnik…) in progra-
mom. Program je razvit s pomočjo profesionalnega razvojne-
ga orodja LabVIEW firme National instruments. Omogoča
krmiljenje sistema tako v ročnem, kakor tudi v avtomatskem
načinu delovanja. Prav tako omogoča meritve, spremljanje
in nastavitve procesnih parametrov ter prikaz  parametrov v
obliki grafa procesa. Parametre oziroma potek procesa
lahko shranjujemo tudi na trdi disk za potrebe kasnejših ana-
liz. Večina komand se izvaja z miško ali pritiskom na ustrez-
ne tipke. 

3. Grafični zaslon - virtualna komandna plošča

Krmiljenje vakuumske procesne peči poteka preko virtualne
komandne plošče na zaslonu računalnika (slika 6, slika7).
Plošča je smiselno razdeljena na naslednja področja:

3.1. Parametri procesa

Tu se vrši stalni prikaz izmerjenih analognih signalov na
sistemu. Vrednosti so prikazane v grafični obliki tako, da je
mogoče spremljati tendenco posamezne veličine. Istočasno
so vse izmerjene vrednosti prikazane še v digitalni obliki, ki
omogoča natančnejše odčitavanje. 

3.2. Shema sistema

V shemi sistema so vrisane posamezne komponente proces-
ne peči. Ob vsaki se nahaja ustrezna signalna lučka, ki signa-
lizira stanje te komponente. V shemo sistema je vključeno še
komentarsko okno, ki operaterja sproti obvešča o stanju na
sistemu. 
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3.3. Nastavitve parametrov in mejnih vrednosti

V tem oknu izvajamo vse nastavitve, ki so pomembne za
krmiljenje vakuumskega sistema in proizvodnih procesov. V
zgornjem delu okna z drsniki nastavljamo parametre, ki jih
je pogosteje potrebno spreminjati in prilagajati, ostale pa z
vnosom vrednosti v ustrezna okenca v spodnjem delu.  

3.4. Napake na sistemu, javljanje napak in vplivi na
proces 

Avtomatsko vodenje proizvodnega procesa z računalnikom
temelji na izmerjenih vrednostih, ki jih posredujejo merilni

instrumenti. Če pride do napake na katerem od instrumen-
tov ali elementov sistema, lahko postopek zaide tako, da smo
v najboljšem primeru prisiljeni zavreči celo šaržo, v najslab-
šem pa lahko nastane celo škoda na procesni peči. Zaradi
tega je bilo detekciji in javljanju napak pri razvoju krmilnega
programa posvečeno precej pozornosti. Program kontrolira
delovanje sistema ter javlja detektirano napako v komentar-

skem oknu ter na industrijskem sema-
forju z zvočnim alarmom. V zavihku
NAP si lahko ogledamo na katerem ele-
mentu sistema je bila detektirana napa-
ka ter kratek opis napake, kot je prika-
zano na sliki 8. Napaka povzroči varno
zaustavitev procesa, vendar to opcijo
lahko tudi izključimo. 

Slika 8 - Primer detekcije napake na si-
stemu

3.5. Zapis parametrov procesa
na trdi disk 

Program omogoča, da sproti shranjuje-
mo potek procesa na trdi disk v obliki
ASCII datoteke, ki jo lahko kasneje be-
remo tudi z drugimi programi, npr. Mi-
crosoft Excel. Ta način shranjevanja je
namenjen za potrebe analiz in sledenja
proizvodnje s ciljem zagotavljanja kako-
vosti. V tem oknu lahko izbiramo dato-
teko za shranjevanje, določamo hitrost
vzorčenja, ter poljubno sprožimo in us-
tavimo zapisovanje podatkov.

3.6. Diagram procesa

Drugi del virtualne komandne plošče je
grafični prikaz parametrov procesa ozi-
roma diagram procesa (slika7). Nad
njim se nahaja okno za nastavitve. Tu
lahko  nastavimo hitrost vzorčenja ter s
pritiskom na ustrezne tipke poženemo
ali brišemo diagram. 
V spodnjem delu okna lahko izbiramo
poljuben časovni izsek, ki ga želimo pri-
kazati na zaslonu. 

3.7. Ročno krmiljenje vakuumske procesne peči

Način krmiljenja izberemo s stikalom ROČNO-AVTOMAT-
SKO. V ročnem načinu krmilimo elemente sistema s stikali
na komandni plošči. Vse aktivnosti vršimo z miško. Trenut-

Slika 6 - Virtualna komandna plošča programa za krmiljenje vakuumske procesne
peči

Slika 7 - Grafični prikaz parametrov procesa - diagram procesa
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no stanje elementov je prikazano s kontrolnimi lučkami na shemi sistema ter kon-
trolnimi lučkami na elektro omari. Če je računalnik v okvari lahko ročno krmilimo
procesno peč samo s stikali na elektro omari. 

3.8. Avtomatsko krmiljenje vakuumke procesne peči

V avtomatskem režimu obratovanja imamo na voljo šest delovnih postopkov, ki jih
izbiramo s tipkami. Navadno začnemo s postopkom ZAGON SISTEMA, nato pa si
postopki avtomatsko logično sledijo vse do postopka  HLAJENJE RETORTE. V pri-
meru težav lahko tekoči postopek kadarkoli varno prekinemo s pritiskom na tipko
RESET PROCESA. Nadaljujemo lahko s ponovno izbiro ustreznega avtomatsko
vodenega postopka, ali pa preklopimo sistem v ročno krmiljenje. Ob koncu dela
izberemo postopek IZKLOP  SISTEMA, ki poskrbi da se sistem varno ustavi in da
se izklopijo vsi porabniki.   

4. Zaključek

Avtomatizirana vakuumska procesna peč uspešno obratuje v proizvodnji plinskih
prenapetostnih odvodnikov. Računalniško vodenje procesa v optimalnih razmerah
in ter povečana črpalna hitrost obnovljenega vakuumskega sistema sta vplivala na
skrajšanje proizvodnih ciklov na polovico. Razbremenjen je tudi operater na siste-
mu, tako, da lahko med procesom opravlja druga dela. Delovanje sistema je zanes-
ljivo, naročnik je z napravo zelo zadovoljen, moja začetna ideja je tako v celoti rea-
lizirana.

National Instruments
predstavil LabVIEW
grafično programiranje
za vgnezdene aplikacije
NI LabVIEW Embedded razvojni modul razširja LabVIEW na vse 32-bitne Embed-
ded procesorje

77..  jjuunniijj  22000055 - Znanstveniki in inženirji lahko sedaj izkoristi-
jo napredno visoko nivojsko grafično programiranje z NI-jevo
programsko opremo LabVIEW, ki omogoča pomemben pri-
hranek časa pri razvoju embedded aplikacij na do 32-bitnih
procesorjih. Novi NI LabVIEW Embedded Development Mo-
dule razširja LabVIEW funkcionalnosti na katerikoli 32-bitni
embedded procesor, znanstvenikom in inženirjem pa ponuja
grafični pristop k programiranju algoritmov, izvajanju simulacij, razvoju prototipov
in izdelavi uporabniško oblikovanih vgnezdenih sistemov.

Zahvaljujoč LabVIEW Embedded razvojnemu modulu, lahko uporabniki načrtuje-
jo postopke in programirajo aplikacije z uporabo intuitivnega grafičnega pro-
gramskega jezika. Poleg tega LabVIEW grafične kontrole in indikatorji na uporab-
niškem vmesniku omogočajo inženirjem interaktivno preizkušanje in razhrošče-
vanje embedded kode mnogo hitreje kot s klasičnim pristopom. LabVIEW modul
za razvoj embedded aplikacij vključuje več kot 400 funkcij za analizo procesiranih
signalov, linearno algebro, statistiko in izračune. Kot dodatek k merilnim
funkcionalnostim takojšnjega posredovanja realnih podatkov v proces, odlikuje
modul tudi ogrodje za integracijo V/I gonilnikov in LabVIEW vmesniško podporo
različnim specifičnim procesorjem. Raziskovalci in inženirji lahko sedaj razvijajo
aplikacije z uporabo LabVIEW grafičnega orodja in nato samodejno generirajo C
kodo za izbrani procesor.

A

A
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Opisana je aplikacija in delovanje klimatske naprave za pripravo zraka v fermentacijski komori za krušno testo, kjer je
potrebno zagotoviti primerne klimatske pogoje, da se proces fermentacije nemoteno odvija. Pri obratovanju klimatske

naprave se je pojavilo tudi vprašanje metode dimenzioniranja in različnih obratovalnih pogojev. V ta namen je bil razvit način
dimenzioniranja, opravljene meritve realnih parametrov na delujoči napravi pa naj bi dale potrebne korekture te metode.

Ključne besede: fermentacijska komora za krušno testo, klimatska naprava

1. UVOD 

Težnja vsake pekarne je ponuditi tržišču kruhe in pecivo sta-
bilne vrhunske kakovosti. Le kakovostni proizvodi so garan-
cija dobre prodaje in pot do povečevanja tržnega deleža.
Zastavljeni cilj je možno doseči le s pravilno organizacijo
proizvodnega procesa ter z vzpostavitvijo strogega sistema
vodenja in nadzora nad posameznimi fazami proizvodnje. 

Prav posebno mesto v proizvodnji kruha in krušnih izdelkov
zavzema zaključna fermentacija, saj je eden odločilnih fak-
torjev pri zagotavljanju kakovosti krušnih proizvodov. Stop-
njo fermentacije in s tem želeni volumen, poroznost skorje
in sredice ter obliko izdelkov, dosežemo z izpostavljanjem
testenih kosov strogo določenim klimatskim razmeram. 

Zahtevane klimatske razmere in čas fermentacije so odvisne
od kvalitete surovin (moke, kvasa) in vrste izdelka. V sploš-
nem pa velja, da poteka fermentacija pri temperaturi  med
28 in 40 °C (v posebnih primerih tudi pri temperaturah, niž-
jih od 28 °C) in pri relativni  vlažnosti med 65 in 85%. Pri
zagotavljanju klimatskih razmer moramo paziti, da je odsto-
panje parametrov v prostoru minimalno, hitrost gibanja
zraka pa ne večje od  0,3 m/s.

2. DELOVANJE IN VRSTE  
FERMENTACIJSKIH KOMOR

Za zagotavljanje želenih klimatskih razmer v pogojih konti-
nuirane proizvodnje je Gostol-Gopan razvil posebno obliko-
vane industrijske pretočne komore. Fermentacijska pretočna
komora je dejansko  izoliran prostor v katerem so namešče-
ni transportni elementi, ki transportirajo testene kose od
vhoda proti izhodu iz komore. Kot izolacija in zaščita se upo-
rablja sendvič plošče debeline 70 mm. Čas fermentacije spre-
minjamo s spreminjanjem dolžine poti transportnih elemen-
tov na katerih ležijo testeni kosi. To nam omogoča poseben

sistem imenovan "jarem". S pomočjo tega sistema spreminja-
mo dolžino aktivne poti na račun pasivne poti (polne  koša-
rice/prazne košarice).

Hitrost komore se avtomatsko prilagaja kapaciteti linije, ki jo
narekuje peč. Za klimatske razmere skrbi klimatska naprava
z ustrezno razmeščenimi razvodnimi kanali. Klimatizacija
mora omogočti doseganje višjih oziroma nižjih temperatur
od okolice (najmanj 10 °C). Omogočati mora nižanje tempe-
rature v komori, ko želimo upočasniti proces fermentacije,
nadalje nižanje relativne vlažnosti, ko prihaja do lepljenja
testa na nosilce, skratka klimatska naprava mora imeti mož-
nost zrak ogrevati, hladiti in mu spreminjati relativno vlaž-
nost. Celoten proces v fermentacijski komori je voden in
nadzorovan s pomočjo  PLC.

Pretočne fermentacijske komore  delimo po oblike in vrsti
proizvoda,  ki  lahko fermentira v komori: 

1) Pretočna fermentacijska komora za pšenične štruce FKP -
A, B, C; značilno za to komoro so žlebasti nosilci prevle-
čeni s tkanino. Ti omogočajo fermentacijo standardnih
vretenastih štruc. Velikost vgrajenih žlebov je določena z
maso in obliko štruc.

2) Pretočna fermentacijska komora za ržene, mešane, pše-
nične hlebce in štruce FKP-R. Pri tem tipu komore so v
komori nosilci s peharji, ki so izdelani iz trstike ali iz celu-
loznih vlaken. Peharji so lahko okrogle ali podolgovate
oblike. Peharji iz celuloznih vlaken so prevlečeni s krušni-
cami iz tkanine.

3) Pretočna fermentacijska komora za različne vrste posebej
občutljivega testa  FKP-P. Nosilni element tega tipa komo-
re so pladnji iz nerjaveče pločevine, ki so običajno prevle-
čeni s tkanino. Komora s pladnji omogoča fermentacijo
posebej občutljivih test, ki so velike vlažnosti in posebej
neenakomerne poroznosti, kot so to ciabatte, baget…

Klimatska naprava za 
fermentacijsko komoro

krušnega test
Dolinar Janez, Jager Vinko, Sambol Ivo — IMP Klimat d.d. Ljubljana  

Leban Stanislav — Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica
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4) Pretočna fermentacijska komora za kasetne vrste kruhov
FKP- K. Komora za kasetni kruh je namenjena fermenta-
ciji kasetnih kruhov s pokrovom ali brez. V njej lahko fer-
mentirajo izdelki  tudi na pekačih.

Slika 1 - Primeri izvedenih fermentacijskih komor (po vrst-
nem redu 1, 2, 3, 4) [2]

3. KLIMATSKA NAPRAVA - Določitev
potrebnih kapacitet 

3.1 Opis klimatske naprave
Klimatska naprava za fermentacijsko komoro krušnega testa
[1] ima naslednje funkcijske enote: regulacijsko žaluzijo,
enoto s kasetnim filtrom filtrskega razreda G3, enoto z vod-
nim hladilnikom in eliminatorjem vodnih kapljic, enoto s
parnim grelnikom, enoto s parnim vlažilnikom in enoto z
ventilatorjem z jemenskim pogonom (slika 3). Notranje ste-
ne klimatske naprave so izdelane iz peralumana 300 - Al-
Mg3.  Gradniki, vijačni in pritrdilni material so iz nerjaveče-
ga jekla 1.4301. Ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami
je dodatno zaščiten z epoksi barvo. Zunanje stene klimatske
naprave so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine. 

Slika 3 - Klimatska naprava za fermentacijsko komoro kruš-
nega testa 

Klimatska naprava stoji običajno poleg fermentacijske komo-
re s katero je povezana z vtočnim in odtočnim kanalom iz
peralumana 300. Klimatska naprava deluje na čisti obtok.
Grelni medij parnega grelnika je vedno vodna para s tempe-
raturo 107 °C pri tlaku 0,3 bar.  Para z enakimi podatki se
uporablja tudi za vlaženje. Hladilni medij vodnega hladilnika
je vedno voda temperature 7/12 °C. Vodi je po potrebi do-
dan glikol, katerega koncentracija se določi za vsak objekt
posebej.

3.2  Kapacitete klimatske naprave
Kapacitete klimatske naprave: grelna moč, hladilna moč,
količina pare za vlaženje in količina zraka, ki določajo njeno
velikost so bile v preteklosti določene izkustveno in so bile
vedno enake, ne glede na velikost fermentacijske komore:
grelna moč 34 kW, hladilna moč 18 kW, kapaciteta vlaženja
54 kg/h, volumski pretok zraka 4000 m3/h in eksterni tlak
naprave 512 Pa. Vodni hladilnik klimatske naprave je bil
povezan s hladilnim agregatom hladne vode tipa JWA, ki je
bil vedno nameščen v isti prostor kot fermentacijska komo-
ra.

Kapacitete klimatske naprave so bile ustrezne za večino fer-
mentacijskih komor, dokler so bile njihove kapacitete in veli-
kosti približno enake. Ko pa je prišlo do spremembe - pove-
čanja kapacitet fermentiranega testa, oz. do povečanja di-
menzij komor, je nastal na nekaterih objektih problem neza-
dostne hladilne moči klimatske naprave. Ugotovili smo, da je
možnih vzrokov za napako več: sprememba velikosti fermen-
tacijske komore, količina in vrsta fermentiranega testa,
nepravilno mesto postavitve hladilnega agregata, itd.. Skupaj
s podjetjem Gostol smo se odločili, da izdelamo preračun
potrebnih grelnih in hladilnih moči za vsako fermentacijsko
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komoro, za katero se klimatska naprava določa, pri čemer
nam podjetje Gostol posreduje vse potrebne podatke v obli-
ki izpolnjenega vprašalnika. Dogovorili smo se tudi, da mora
podjetje Gostol v naprej določiti mesto postavitve hladilnega
agregata in podati  njegovo oddaljenost od klimatske napra-
ve.

4. Dimenzioniranje potrebne grelne in
hladilne moči

Razvili smo metodo izračuna grelne in hladilne moči klimat-
ske naprave za fermentacijsko komoro krušnega testa [1] za
zimsko in za poletno obratovanje, z upoštevanjem naslednjih
pogojev:
• Fermentacijsko komoro je potrebno pred pričetkom pos-

topka fermentacije testa v določenem časovnem intervalu
ogreti na zahtevano delovno temperaturo.

• Zaradi potrebe po ustavitvi postopka fermentacije testa
ali iz drugih razlogov, je potrebno komoro skupaj s test-
om ohladiti na temperaturo ohlajenja.

• Relativna vlažnost zraka znotraj komore je potrebno vzdr-
ževati med 65 in 85 %.

• Klimatska naprava deluje na čisti obtok, pri čemer vstopa
v komoro in izstopa iz nje zrak skozi odprtine za vstop
transportne verige in testa. Količina izmenjanega zraka ni
poznana, je predpostavljena.

• Temperatura vtočnega zraka je omejena na +50°C pri
ogrevanju in na +15°C pri ohlajanju.

Klimatsko napravo dimenzioniramo glede na največjo izra-
čunano grelno in hladilno moč. Običajno je za grelno moč
odločilen izračun za zimsko obdobje, pri čemer moramo
izbirati med stanjem ob zagonu in stanjem med procesom
fermentacije, za hladilno moč pa izračun za poletno obdo-
bje. Proces ogrevanja in hlajenja poteka zaradi potreb fer-
mentacije in pogojev okolice skozi vse leto v času procesa
fermentacje. 

Grelna moč klimatske naprave ob zagonu procesa fermenta-
cije zajema: 
• toploto za segretje ohišja komore od temperature okolice

na delovno temperaturo,
• toploto za segretje transportne verige od temperature

okolice na delovno temperaturo,
• toplota za segretje zraka v komori, v kanalih in v klimat-

ski napravi ter zraka, ki vdira v komoro iz okolice od tem-
perature okolice na delovno temperaturo,

• toplotne izgube skozi ohišje komore v okolico.

Grelna moč klimatske naprave za vzdrževanje delovne tem-
perature med procesom fermentacije zajema:
• toploto za segretje transportne verige od temperature

okolice na delovno temperaturo,
• toploto za segretje zraka, ki vdira v komoro iz okolice od

temperature okolice na delovno temperaturo,
• toplota za segretje testa od temperature okolice na delo-

vno temperaturo, 
• toplotne izgube skozi ohišje komore v okolico.

Hladilna moč klimatske naprave za ohladitev na temperatu-
ro ohlajenja med procesom fermentacije zajema:
• hlad za ohladitev komore iz delovne temperature na tem-

peraturo ohlajenja,
• hlad za ohladitev zraka v komori, v kanalih in klimatski

napravi ter zraka, ki vdira v komoro iz okolice na tempe-
raturo ohlajenja,

• hlad za ohladitev transportne verige od delovne tempera-
ture na temperaturo ohlajenja,

• hlad za ohladitev testa od delovne temperature na tempe-
raturo ohlajenja,

• toplotne obremenitve iz okolice skozi ohišje komore,
• toplotne obremenitve zaradi pogonskega elektromotorja

klimatske naprave. 

Model izračuna smo izdelali v excelu, za izvedbo izračuna pa
vnesemo potrebne podatke, ki jih proizvajalec fermentacij-
ske komore poda za vsako aplikacijo posebej. 
Da bi preverili metodo izračuna tudi v praksi, smo izvedli
meritve na testnem objektu.

5. Meritve in rezultati 

Namen meritev fermentacijske komore je bil pridobiti ekspe-
rimentalne podatke o  njenem delovanju, ki bodo po eni stra-
ni osnova za oceno delovanja, po drugi pa bodo služili kot
vodilo pri izvedbi potrebnih sprememb in izboljšav. V ta
namen smo opravili meritve delujoče fermentacijske komore
[1]  na testnem objektu FKP v Labinu v Istri.

Meritve so izvedene z pomočjo štirih regulatorjev CAREL
pCO2, preko katerih je pridobival podatke računalnik in jih
v taktu 10 sekund shranjeval na svoj trdi disk v obdobju 10-
ih delovnih dni. Spodnja skica prikazuje konfiguracijo siste-
ma za zbiranje podatkov.

Slika 4 - Konfiguracijo sistema za zbiranje podatkov

V nadaljevanju je prikazana postavitev merilnih sond skupaj
z njihovimi označbami in odmiki. Na merilnih mestih 1 do
10 smo merili temperaturo in relativno vlago na mestih 11
do 13 pa samo temperaturo.

Pred vrednotenjem rezultatov smo ocenili maksimalno celo-
tno odstopanje za vsako merjeno vrednost posebej, ki je za
naš namen v sprejemljivih tolerančnih območjih. Pri merit-
vah temperature hladilnega medija na vstopu in izstopu iz
hladilnega agregata, pa je potrebno razen te napake upošte-
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vati še dejstvo, da potopne sonde niso bile v mediju ampak
so bile nameščene na zunanji strani cevi,  zato je ta vrednost
kljub dobremu stiku med cevjo in sondo, ter dobri izolaciji,
ki je bila postavljena nad sondo in okoli cevi, le informativ-
na in kaže na trend gibanja vrednosti in s tem na režim delo-
vanja agregata.

Slika X3 - Potek temperature in vlage po označenih točkah
v komori v času 20 minut

Vrednotenje rezultatov in komentar meritev: 
Komora v relativno kratkem času doseže in potem vzdržu-
je zahtevane parametre, s čemer je zadovoljen tudi upo-
rabnik, saj na doseganje tehnoloških parametrov ni imel
pripomb.
Izgube na odprtinah komore so bile ocenjene. Z optimiza-
cijo pretokov na odprtinah komore je možno doseči doda-
tne prihranke pri energiji potrebni za vzdrževanje tehno-
loških parametrov.
Z nastavitvijo parametrov regulacije (proporcionalne kon-
stante in integracijski časi) je možno še dodatno optimizi-
rati delovanje komore, kar praktično pomeni manjša niha-
nja temperatur in vlage ter s tem povezane manjše prihra-
nke energije.  

6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Primerjava preračunov moči po razviti metodi z dejanskimi
podatki je pokazala, da je bila pri nekaterih napravah pre-

majhna predvsem hladilna moč. Zahtevanih parametrov hla-
jenja marsikje ni bilo mogoče doseči tudi zaradi neustrezne
lege hladilnega agregata. Zaradi delovanja agregata in zara-
di drugih notranjih toplotnih virov pomeni namestitev agre-
gata pod strop prostora, v katerem je tudi fermentacijska
komora, dvig temperature zraka za odvod kondenzatorske
toplote visoko nad vrednost, za katero je bil agregat izbran.
V grelni moči in v kapacitetah vlažilnika pa je bilo še nekaj
potrebne rezerve. 

Po izdelani metodi izračuna dobimo zagonsko grelno moč
fermentacijske komore na testnem objektu 11 kW.  Pri tem
je upoštevan zagonski čas ogretja komore 60 minut. Nazivna
grelna moč parnega grelnika, vgrajenega v klimatski napravi
te komore, je 35 kW, kar pomeni, da je mogoče fermentacij-
sko komoro ogreti na delovno temperaturo v cca 15 minu-
tah. V primeru omejitve na zahtevani zagonski čas 60 minut,
bi bilo možno nazivno moč parnega grelnika zmanjšati.

Meritev hladilne moči fermentacijske komore na testnem
objektu v Labinu ni bilo mogoče izvesti, ker uporabnik v tem
času ni imel potrebe po ohladitvi komore. Ohladitve komore
le zaradi testiranja pa ni dopustil. Naknadni izračun hladilne
moči na eni od fermentacijskih komor v Rusiji, katere v naj-
bolj vročem poletnem obdobju niso mogli dovolj ohladiti, je
pokazal večjo potrebno hladilno moč, kot je bila inštalirana.
Ko je podjetje Gostol zamenjalo obstoječe hladilni agregat z
novim, katerega hladilna moč je bila določena po razviti
metodi izračuna, je problem hlajenja v tej komori uspešno
rešilo.  

Namen izvajanja meritev fermentacijske komore krušnega
testa je bil, poleg ugotavljanja ustreznosti delovanja klimat-
ske naprave, ugotoviti tudi profil porazdelitve temperature
in relativne vlažnosti zraka znotraj komore pri realnih obra-
tovalnih pogojih. Pokazalo se je, da sta temperatura in rela-
tivna vlažnost po komori relativno enakomerni. 

Na splošno je mogoče zaključiti, da je delovanje celotnega
sistema klimatizacije fermentacijske komore krušnega testa
in tudi same testne komore ustrezno. 

Na osnovi nekaj izvedenih objektov ugotavljamo, da bo
mogoče tudi pri določevanju klimatskih naprav za fermenta-
cijske komore krušnega testa izdelati tipizacijo naprav glede
na velikosti fermentacijskih komor, na vrsto fermentiranega
testa in na mesto postavitve hladilnega agregata ter pogojev
za njegovo delovanje.

VIRI 
[1] Delovna dokumentacija, (2003), "Klimatska naprava  za

fermentacijsko komoro /Gostol-Gopan d.o.o./Labin,
Istra, Hrvaška /K 3_0143/2003 ", IMP Klimat d.d. Ljub-
ljana 

[2] Prospektna dokumentacija  "Gostol Gopan nova genera-
cija fermentacijskih komor", Gostol-Gopan d.o.o. Nova
Gorica

Slika 5 - Postavitev merilnih sond

A
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Avtor: Dare Žagar, RAGA d.o.o., www.raga.si

V primerih, ko moramo priključiti večje število serijskih
naprav na nadzorni sistem, pogosto naletimo na prob-
lem, da imajo serijske naprave različne komunikacijske

protokole. V preteklosti se je podobne probleme reševalo z
dodatnim računalnikom, imenovanim predprocesor ali "Front-
end". Vloga tega računalnika je bila komuniciranje s serijskimi
napravami, poenotenje zapisa podatkov in njihov prenos na
višji nivo.

Programabilni
komunkacijski 
procesorji

Nalogo je običajno opravljal primerno
zmogljiv računalnik, ki pa se po pro-
gramski in strojni opremi ni bistveno
razlikoval od drugih računalnikov. Sla-
bost te rešitve je bila v težkem vzdrže-
vanju, predvsem programske opreme.
V zadnjem času uporabljamo za ena-
ko nalogo strogo namenski računal-
nik z vgrajeno rešitvijo (Embeded so-
lution). 

Posebnost take rešitve je reduciranje
strojne opreme na najnujnejše kom-
ponente. Tudi programsko opremo re-
duciramo in uporabimo samo tiste de-
le operacijskega sistema, ki jih nujno
potrebujemo. Dodamo še uporabniš-

ke programe in dobimo zelo kompak-
tno in stabilno programsko opremo.
Sistem opravlja funkcijo komunikacijs-
kega predprocesorja kot neke vrste
avtomat, ki ne potrebuje posegov s
strani operaterja. 

Firma MOXA nudi več komunikacij-
skih predprocesorjev z vgrajeno rešit-
vijo, ki jih imenuje Univerzalni komuni-
kator (UC - Universal Comunicator).
Najmočnejši od njih uporablja Intel
RISK procesor Xscale IXP422. Strojna
oprema nima monitorja in tipkovnice,
nima trdih diskov in ne potrebuje ven-
tilatorja za hlajenje. Ima pa lahko do 8
serijskih vrat (ki jih lahko nastavimo
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kot RS232 ali RS422 ali RS485), dvojni ethernet
priključek, 2 vhoda USB 2.0, priključke za CF ali
PCMCIA kartice. Za nastavljanje osnovnih komu-
nikacijskih parametrov uporabljamo 5 funkcijskih
tipk in LCD prikazovalnik. Ohišje velikosti 197 mm
x 125 mm x 44 mm lahko pritrdimo na DIN vodila
ali neposredno na zid. 

S programskega stališča so nekateri operacijski
sistemi bolj primerni za reduciranje in dodajanje
uporabniških programov. Med proizvajalci komu-
nikacijske opreme je zaradi svoje fleksibilnosti pri
konfiguraciji postal izredno priljubljen LINUX.
Proizvajalec MOXA izvede  reduciranje operacij-
skega sistema in njegovo inštalacijo že v tovarni,
tako da se programer lahko posveča le razvoju
svojega programa. Programerju ni potrebno izgubljati dra-
gocenega časa za dolgotrajno pripravo datotek s strojno
kodo za "pečenje" v ROM-e. Na svojem osebnem računal-
niku se posveti se le razvijanju nujnih uporabniških progra-
mov. Programe prevede s pomočjo križnega prevajalnika in
prepiše na CF kartico, kjer so že pripravljeni za izvajanje. 

Ob nakupu Univerzalnega komunikatorja dobimo na CD-ju
GNU - križni prevajalnik za operacijski sistem LINUX in tudi
križni prevajalnik za MS WINDOWS. Torej imamo možnost
zase izbrati delavno okolje, ki nam najbolj ustreza. V napra-
vi sami pa je vedno inštaliran  le reduciran  LINUX. Na CD-
ju so priložena tudi programska orodja za odkrivanje napak

(razhroščevalci). Podrobneje si bomo ogledali tri modele
firme MOXA iz njihove družine UC7000. Najmočnejši je ko-
munikator UC-7420, njegova lažja varianta je komunikator
UC-7410, najmanjši pa je UC-7110. 

Komunikatorja UC-7420 in UC-7410

Ker sta si dokaj podobna, jih bomo opisali skupaj in pouda-
rili le točke, kjer se razlikujeta.

Napravi imata 8 serijskih vrat (RS232/422/485) in uporab-
ljata priključke RJ45. Poganja ju procesor Intel Xscale IXP-
422 s frekvenco 266MHz, ki uporablja 32MB ROM in
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128MB RAM. Vsebujeta operacijski
sistem "MontaVista Linux". Imata dvoj-
ni Ethernet priključek in dodatni serij-
ski priključek za upravljanje naprave
same. Osnovno nastavljanje komuni-
kacijskih parametrov je možno naredi-
ti s pomočjo petih funkcijskih tipk in
grafičnega LCD prikazovalnika (160 x
64 točk) ter sistemom menijev. Samo
močnejši model UC-7420 ima tudi
možnost priključitve CF kartice, PC-
MCIA kartice in dveh USB 2.0 naprav. 

Za pošiljanje podatkov na višji nivo
lahko izberemo tisto vrsto komunikaci-
je, ki nam najbolj ustreza. Izbiramo
lahko med V.90 modemom ali GPRS
modemom na serijskih vratih, ADSL
povezavo na Ethernet izhodu, ali brez-
žično WLAN 802.11b/g povezavo na
PCMCIA kartici.

Napravi imata 14 svetlečih diod za sig-
nalizacijo: delovanja naprave same,
delovanje osmih serijskih vhodov (Tx
/Rx), dveh Ethernet izhodov (poveza-
va 10/100), in terminalski serijski iz-
hod.

Za napajanje potrebujemo zunanjo
enosmerno napetost 12 do 48 V. Tem-
peraturno območje delovanja je -10
°C do 60 °C. Napravi sta pridobili cer-
tifikata o varnosti: TÜV in UL, ter certi-
fikata o EMC motnjah CE in FCC (raz-
red A).

Manjši komunikator 
UC-7110

Univerzalni programabilni komunika-
tor UC-7110 podpira delovanje dveh
serijskih vrat (RS232/RS422/RS485).
Tovarniško ima naložen okrnjen ope-
racijski sistem "µClinux", ki deluje na

32-bitnem RISK procesorju ARM9 pri
166 MHz. Uporablja 8MB RAM-a in
16MB ROM-a.

Ima dva Ethernet izhoda (RJ45) in do-
datna serijska vrata za priključitev zu-
nanjega upravljalnega terminala. De-
lovanje signalizira s pomočjo 9 svetle-
čih diod: naprava vključena/izključe-
na, dvoje serijskih vrat (signal Rx, sig-
nal Tx) in Ethernet (hitrost 10M, hitrost
100M, signal Rx in signal Tx). Serijski
vhodi so optično zaščiteni na preboj-
no trdnost 15kV EDS, Ethernet izhodi
pa imajo vgrajeno magnetno izolacijo
1.5 kV. Komunikator ima vgrajeno uro
realnega časa in dodatni zvočni
alarm. Ob nakupu dobimo CD z križ-
nim prevajalnikom GNU GCC. 

Napaja se z enosmerno napetostjo 12
do 48 V, porabi pa 290 mA (pri 12V).
Temperaturno območje delovanja je  -
10 °C do 60 °C. Komunikator ima cer-
tifikate o EMC motnjah FCC (razred A)
in CE (razred A) ter certifikate o varno-
sti: TÜV, UL, CUL.

Uporaba večjega števila različnih serij-
skih protokolov pogosto povzroča te-
žave. Kadar rešujemo problem enkrat-
no, se cene različnih rešitev ne bodo
bistveno razlikovale. Drugače pa je v
primerih, ko iščemo optimalno rešitev
za sisteme, ki se tipsko ponavljajo
(npr: centralni nadzor zgradb, nadzor
prometa, …). 

V takih primerih lahko z majhno nalož-
bo v razvoj ustreznih komunikacijskih
programov in uporabo univerzalnih
komunikatorjev pridemo do optimalne
rešitve, ki nam dolgoročno prinese ve-
like prihranke pri nabavi, inštalacijah
in vzdrževanju. A
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SM-Ethernet - nova možnost
povezave Control Techniquesovih
produktov
Avtor: Matjaž Petrovčič, PS, d.o.o., Logatec

1 Uvod

Danes je že samoumevno, da ima vsak osebni računalnik v
podjetju dostop do lokalne mreže in do interneta, ki večino-
ma temeljita na tehnologiji Ethernet. Čeprav je bil Ethernet
že v zgodnjih 70-tih letih eno glavnih tehnologij povezovanja
osebnih računalnikov v lokalne mreže, pa v industrijsko oko-
lje nikakor ni mogel prodreti. Vzrok za to sta bila predvsem
hitrost in zanesljivost prenašanih podatkov. V zadnjih letih
pa je vse več povpraševanja tudi po uvedbi Etherneta v indu-
strijske aplikacije.

Zadnji dosežki na področju tehnologije, zniževanje cen indu-
strijskih naprav in prednosti, ki jih prinašajo povezave preko
Etherneta, so glavno gonilo pri uvajanju industrijskega
Etherneta.

Kot odgovor na omenjene trende je podjetje Control Tech-
niques iz Anglije izdelalo komunikacijski modul SM-Ether-
net in s tem odprlo nove možnosti povezave njihovih frek-
venčnih in servo regulatorjev v industrijska Ethernet omrež-
ja. V želji po podrobnejši predstavitvi teh možnosti je nastal
pričujoč prispevek, ki prikazuje osnovne lastnosti in predno-
sti, ki jih omenjena novost prinaša na naše tržišče.

2 Modul SM-Ethernet

Nov vmesniški modul Ethernet omogoča neposredno (on-
line) povezavo frekvenčnih pretvornikov in servo regulator-
jev podjetja Control Techniques v lokalne mreže Ethernet in
s tem dostop do naprave in diagnostiko iz katerekoli točke v
podjetju ter tudi od zunaj, se pravi od doma oziroma katere-
gakoli računalnika, ki je priključen na svetovni splet. Modul
je bil razvit kot odgovor na vse večje povpraševanje industri-
je po večji komunikacijski dostopnosti izdelkov omenjenega
podjetja.

Vmesniški opcijski modul SM-Ethernet
(slika 2) lahko vstavimo v prosto razši-
ritveno mesto univerzalnega servo regu-
latorja UnidriveSP ali frekvenčnega
regulatorja CommanderSK. Modul po-
dpira 10Base-T in 100Base-T Ethernet,
poznan tudi pod imenom hitri Ethernet
(Fast Ethernet). Povezava vsebuje pro-
tokol Modbus TCP/IP-P in omogoča

uporabniku enostavno nastavljanje regulatorja preko spleta,
podpira pa tudi sporočila SMTP in naslavljanje IP.

Podjetje Control Techniques je pred nedavnim uvrstilo v širok spekter opcijskih
modulov univerzalnega regulatorja UnidriveSP nov izdelek in sicer vmesniški

modul SM-Ethernet. V prispevku so podane osnovne značilnosti tega modula, pri-
kazane so nekatere možnosti uporabe in nekaj ciljev nadaljnjega razvoja tega izdel-
ka. 

Ključne besede: ethernet, univerzalni regulator, servo regulator, frekvenčni re-
gulator, komunikacija

Slika 1 - Univerzalni regulator Unidrive SP z vgrajenim mod-
ulom SM-Ethernet
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Slika 2 - Opcijski modul SM-Ethernet

Industrijski Ethernet omogoča uporabnikom večino predno-
sti standardnega Etherneta vključno z enostavnim mrežnim
povezovanjem in različnimi podatkovnimi strukturami za
različne oblike podatkov. Tako je omogočen nadzor in vode-
nje procesov iz kateregakoli mesta v podjetju, saj lahko upo-
rabnik preko modula SM-Ethernet posega neposredno v
delovanje posamezne naprave, vrši diagnostiko in brez fizič-
nega stika z napravo vpliva na procese v proizvodnji.

Komunikacija z modulom poteka preko njegove spletne stra-
ni (slika 3), ki je že sestavni del programske opreme napra-
ve. Namenjena je nastavitvam in upravljanju z samim modu-
lom in z napravo, ki ta modul vsebuje. Izdelali so jo strokov-
njaki podjetja Control Techniques z namenom, da postane
osnovno orodje uporabnika pri optimiranju delovanja napra-
ve in bo kljub kompleksnosti naprave pregledna in privlačna
za uporabnika. Poleg samega optimiranja pa postane tudi
orodje za diagnosticiranje delovanja naprave.

Slika 3 - Osnovna spletna stran modula SM-Ethernet

Komunikacijski modul SM-Ethernet ima v osnovi naloženi
dve spletni strani. Prva omogoča spremljanje delovanja

naprave, na kateri je modul vgrajen, druga pa prikazuje in
omogoča vnos podatkov oziroma parametrov. Določene
parametre teh strani lahko uporabnik po želji prilagodi svo-
jim potrebam s spreminjanjem parametrov v datoteki
HTML.

Vsekakor pa lahko izkušenejši uporabniki sami izdelajo
svojo spletno stran, katero prenesejo v komunikacijski mo-
dul. Spletno stran lahko oblikujejo poljubno, tako da bo
ustrezala aplikaciji oziroma okolju, kjer se naprava uporab-
lja (slika 4). Za izdelavo novih spletnih strani ni potrebna
dodatna programska oprema, opcijski modul pa ima že
rezerviran spominski prostor za uporabnikovo spletno stran. 

Slika 4 - Primer namensko izdelanih spletnih strani 

Modul SM-Ethernet se lahko nastavi tudi tako, da modul
samodejno sproži elektronsko sporočilo. Sporočilo lahko
predstavlja opozorilo oziroma zahtevo za posredovanje ali
pa samo informacijo o stanju naprave. V vseh primerih
lahko sporočila vsebujejo tudi trenutne vrednosti parame-
trov, ki so sporočilo sprožili.

Modul SM-Ethernet lahko priklopimo na že obstoječe
omrežje s pomočjo standardnega kabla UTP. Kartica avto-
matsko prepozna zamenjane parice v kablu. Omogoča pove-
zavo polni in delni dupleks z avtomatsko izbiro in omogoča
avtomatsko nastavitev hitrosti komunikacije.

Osnovni namen industrijskega Etherneta je sočasna komuni-
kacija več naprav, drugače povedano, pisanje in branje poda-
tkov na določeno napravo iz katerekoli točke sistema. V
industrijskem okolju so tu mišljeni na primer programirni
logični krmilniki (PLK), prikazovalniki in nadzorni računal-
niki.

MOTORSKI POGONI
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Kot že omenjeno, modul SM-Ethernet podpira protokol Modbus TCP/IP. To je
standardni industrijski protokol, katerega podpira večina svetovnih proizvajalcev
opreme in naprav za avtomatizacijo. Na ta način omogoča SM-Ethernet komunika-
cijo z več nadrejenimi (master) napravami hkrati (PLK, PC, prikazovalniki). Pro-
tokol Modbus TCP/IP podjetja Control Techniques podpira večino standardnih
funkcij protokola Modbus, poleg tega pa omogoča še nekatere dodatne funkcije s
katerimi se lahko dostopa do mreže CTNet, to je komunikacijske mreže pogon-
pogon (drive-to-drive) podjetja Control Techniques. Na ta način so se odprla vrata
do vseh naprav na mreži CTNet s čimer je omogočena izvedba distribuiranega nači-
na krmiljenja procesov.

Dodatno podpira modul SM-Ethernet tudi protokol DHCP. S tem je omogočeno
dinamično sprejemanje naslovov IP naprav v mreži Ethernet, kar pomeni enostav-
nejše vstopanje v obstoječe omrežje.

Mnogi se boste vprašali: Kaj pa varnost, saj smo na odprtem omrežju? Tudi na to
vprašanje je proizvajalec našel odgovor. Modul SM-Ethernet ima vgrajeno program-
sko zaščito v obliki parametra, ki ob vključitvi preprečuje spreminjanje parametrov
osnovne naprave. Spletne strani so zaščitene tudi z geslom, katerega lahko spremi-
njamo. Uporabnikom lahko določimo nivo dostopa do naprave, kateri se določa na
osnovi naslova IP in MAC. Poleg tega pa podpira vse standardne zaščitne ukrepe,
ki veljajo za klasična omrežja (VLAN, Firewall).

Razvoj SM-Ethernet modula pa se z opisanimi lastnostmi še ni končal. V fazi testi-
ranja je programsko orodje, ki bo omogočalo tudi manj izkušenim uporabnikom
izdelati spletno stran modula po svojih željah. V fazi prilagajanja je tudi standard-
na programska oprema servo in frekvenčnih regulatorjev (SyptPro, CTSoft, OPC
Server) za možnost komunikacije preko Etherneta.

3 Zaključek

SM-Ethernet modul je v primerjavi s konkurenčnimi produkti eden vodilnih v raz-
redu komunikacij Ethernet. Omogoča enostaven priklop in uporabo ob zelo visoki
stopnji celovitosti in neokrnjenosti podatkov, ki se prenašajo po mreži. S pridom jo
lahko uporabijo tako neizkušeni kot tudi izkušeni uporabniki, nadgradi pa se lahko
tudi obstoječe sisteme grajene z univerzalnim regulatorjem Unidrive SP ali frek-
venčnim regulatorjem CommanderSK. Glede na to, da je podjetje tehnološko in
tržno usmerjeno v prihodnost, lahko v kratkem pričakujemo dodatke k obstoječi
strojni in programski opremi, ki bodo naredili izdelek še bolj dostopen širšemu
krogu uporabnikov.

Slovar uporabljenih angleških okrajšav in izrazov: 
DHCP -Dynamic Host Configuration Protocol (protokol za dinamično konfigurira-
nje gostiteljskih računalnikov)
HTML - Hypertext Markup Language (jezik za označevanje hiperteksta)
Firewall - Požarna pregrada 
IP - Itnternet protocol (protokol internet)
MAC - Media Access Control (krmiljenje dostopa do medija)
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (preprosti protokol za prenos pošte)
TCP/IP -Transmision Control Protocol/Internet Protocol (protokol za krmiljenje)
VLAN - Virtual LAN (navidezno lokalno omrežje)
UTP - Unshielded Twisted Pair (neoklopljena parica)

Viri:
[1] SM -Ethernet Launch Binder, Control Tehniques, UK
[2] Industrial Ethernet, Hirschmann Electronic Ltd, UK
[3] SM-Ethernet - User Guide, issue 1, Control Techniques, UK A
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LOGO!
Nova serija ...0BA5
Avtor: Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

Novosti serije …0BA5

Glavna novost je novi modul in sicer analogni izhodni modul
LOGO! AM2 AQ, za izhodno območje od 0 do 10 V. Pri prej-
šnji seriji …0BA4 je bila možnost priključitve analognih izho-
dov samo na EIB (Instabus) razširitvenem modulu. Povečane
so tudi zmogljivosti osnovnih procesnih enot. Skupaj z novim
analognim modulom so prišle nove specialne funkcije, kot so
PI kontrola, funkcija rampe in analogni multipleksor. Spremi-
njamo lahko kontrast zaslona, na katerem je moč prikazovati
tudi stanja analognih vhodov in izhodov. Nova serija LOGO!
modulov je združljiva s serijo 0BA4. 

LOGO! - nove specialne funkcije

PI regulacija
Ta specialna funkcija je namenjena za
enostavne regulacijske kroge, npr. regula-
cijo temperature, pritiska, nivoja ipd. Na-

stavimo lahko 6 parametrov PI
regulacije. Ima fiksni čas cikla
okrog 0,5 sekunde, prav tako lah-
ko hitro izbiramo med ročnim in
avtomatskim režimom. Paramet-
re PI regulacije lahko hitro in
enostavno spreminjamo.

Funkcija rampe
Funkcija nam omogoča enostavno regulacijo pogonov. Lahko
reguliramo frekvenčne pretvornike z analogno želeno vred-

Ena od glavnih novosti, ki jih je Siemens A&D ponudil tržišču to leto, je nova
serija LOGO! logičnih modulov z oznako …0BA5. Skupaj s povečano zmoglji-

vostjo osnovnih modulov in novim razširitvenim modulom, analogni izhodni modul
LOGO! AM2 AQ, ponuja nova serija bistveno širšo uporabo LOGO! logičnih modu-
lov.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Nova serija krmilnikov LOGO!

nostjo. Med delovanjem lahko
spreminjamo dinamično dve hit-
rosti. Ni potrebno dodatno pro-
gramiranje saj je vsa funkcional-
nost rampe skrita v enem bloku
oz. funkciji. Tako lahko enostav-
no in cenovno ugodneje rešimo
enostavne zahteve po regulaciji
pogonov.

Analogni multipleksor
S to specialno funkcijo lahko reši-
mo enostavne zahteve po analogni
regulaciji. Lahko preklapljamo v
analognih korakih npr. zatemnitev
luči, regulacija ventilatorjev, itd.
Na voljo imamo 4 korake po dina-
mični ali konstantni specifikaciji.
S to funkcijo si lahko privarčuje-
mo velik del energije v ventilator-
skih in razsvetljevalnih sistemih. Prav tako je funkcija enostav-
na za uporabo brez nekega zahtevnega programiranja.

Programsko orodje LOGO! Soft 
Comfort V5.0

Nove specialne funkcije so implementirane v novem program-
skem orodju LOGO! Soft Comfort V5.0. Programsko orodje je

enostavno za uporabo in programiranje. Enostavno lahko z
"drag&drop" načinom kreiramo uporabniški program ter ga
nato simuliramo. Omogoča nam tudi "online" testiranje. Kre-
iramo in izvažamo lahko razne dokumentacije. Za stare upo-
rabnike je brezplačna nadgradnja mogoča tudi preko Siemens
spletnih strani.

Spekter produktov

Pri izbiri osnovnih modulov imamo na voljo dve različice, in
sicer LOGO! Basic, modul z LCD zaslonom in LOGO! Pure,
brez zaslona. 

Glavne lastnosti osnovnih modulov:
• Različne napetosti, npr. 12 V DC, 24 V AC/DC, 115/240

V AC/DC
• 36 specialnih funkcij
• Max. 130 uporabljenih funkcij
• 8 digitalnih vhodov DI (oz. 2 analogna vhodov AI) in 4

digitalnih izhodov DO na samem osnovnem modulu,

"onboard"
• Modularna razširitev na največ 24 DI, 16 DO, 8AI in 2 AO.

Pri razširitvenih modulih so na voljo digitalni moduli DM 16
in seveda novi analogni izhodni modul.

LOGO! MD16
Možne so tri različice modulov. Iz-
biramo lahko med:
• Napajalnimi napetostmi 24 V

DC in 115/230 V AC/DC
• 8 digitalnih vhodov za 24 V DC

oz 115/230 V AC/DC
• 8 digitalnih izhodov za 24 V

DC 0,3 A oz. relejne izhode 5
A na en rele

LOGO! AM
Na voljo sta dva vhodna modula. In sicer za
merjenje napetosti od 0 do 10V in tokov od 0
do 20 mA. Novi modul je seveda analogni
izhodni modul za izhodno območje od 0 do
10V.

Več informacij dobite na: 
www.siemens.com/logo A



AVTOMATIKA38 57/2005

Družino ZX-T sestavljajo tri različna tipala, pet tipov senzorjev in dva ojačevalnika.
Dve od treh tipal sta zelo natančni v merjenem območju, edina razlika je tisti tret-
ji, ki je primeren za mehke površine. V celotni družini teh senzorjev je eden (ZX-
TDS04T), ki doseže zelo precizno merjenje z industrijsko "Best-In-Class" ločljivost-
jo (0,1 mm) in linearnostjo (max. 3%). Njihova 6 mm glava je najmanjša v industri-
ji in je lahko uporabljena v zelo ozkih presledkih ali za več točkovno merjenje. 

Vsako tipalo ima dolgo življenjsko dobo, zahvaljujoč njeni unikatni linearni "ball-
bearing" strukturi in izdelavni zaščiti IP67, ki zagotavlja delovne razmere v najbolj
grobih okoljih. Vse te značilnosti izdelave naredijo ZX-T senzor idealen za tistega,

ZX-T smart senzor
Informacije: MIEL Elektronika, d.o.o.

Omron je razširil svojo družino "Smart senzorjev" in z uve-
dbo digitalne tehnologije razvil ZX-T Smart senzor. Z
njim lahko merite dolžino, širino, debelino, premer, eks-

centričnost, ravnost in nagib predmeta z ločljivostjo manj kot
0,1 mm. Njegova suverenost je izražena tudi pri izdelavi, saj je
izdelan tako, da ni občutljiv na električni šum.

ki potrebuje zelo natančno, visoko loč-
ljiv senzor za merjenje vse vrste mate-
rialov in površine, kjer brez-kontaktni
senzor ne mora biti uporabljen. 

ZX-T je idealen za uporabo v avtomo-
bilski industriji, v kovinsko procesnih
strojih in vseh vrstah strojnih aplikacij.
Torej, ima zelo različen obseg upora-
be. "Auto-Scale" funkcija omogoča
senzorju, da se poveže z "Plug-And-
Play" napravami, in ojačevalnik samo-
dejno prikaže merjeno razdaljo po tem
ko se senzor poveže. Večtočkovno me-
rjenje omogoča povezavo osmih enot
za odštevanje in seštevanje in s tem
zagotoviti najboljši točen možni rezul-
tat. ZX-T lahko uporabite z Omronovim
zadnjim "Smart monitor" programskim
paketom (v.3) za hitro in lahko nastav-
ljivimi parametri in vrednostmi preko
računalnika ali notesnika. 

Signalna analiza in podatkovno shra-
njevanje rezultatov (logiranje) lahko
kasneje predelate za kakovostno nad-
ziranje informacij. Ta programski paket
je kompatibilen z vsemi vrstami ZX
senzorjev.Slika 1 - Glava merilne sonde
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Slika 2 - Struktura merilne sonde

Slika 3 - Karakteristika ojačevalnik

Slika 4 - Priključitev merilne sonde na
ojačevalno enoto

Slika 5 - Različni tipi merilnih sond

ENOTA ZA SEŠTEVANJE IN 
ODŠTEVANJE SIGNALOV

Računska enota signalov omogoča
seštevanje ali odštevanje merjenih
vrednosti med dvema ojačevalniko-
ma. 

MERJENJE ZVINA PREDMETA
Merjeni čas je lahko občutno manjši z
uporabo funkcije za večtočkovno mer-
jenje, s katero lahko merimo zvin pre-
dmeta.

MERJENJE DIMENZIJ

MERJENJE GLOBINE

VEČTOČKOVNO MERJENJE
(MERJENJE ZVINA PREDMETA)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
• Ojačevalnik

• Perioda merjenja 1 ms
• Napajalna napetost 12-24VDC

10%
• Delovna temperatura 0-50°C
• Teža 350g
• Standard IP40

• Senzor
• Območje merjenja 1 mm (ZX-

TDS01, ZX-TDS01T), 4mm (ZX-
TDS04, ZX-TDS04T, ZX-TDS04-
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L, ZX-TDS04T-L)
• Resolucija 0,1 m
• Linearnost max. 0,5%
• Ponovljiva natančnost 0,5 m
• Standard IP67
• Življenjska doba 10.000.000

operacij
• Delovna temperatura 0-50°C
• Teža 100g

TEST MERILNE NAPRAVE V 
PODJETJU HELLA LUX Slovenija

V nadaljevanju je na kratko predstav-
ljen test merilne naprave in sicer pre-
skus ponovljivosti robota z uporabo
omenjene merilne naprave. Gre za
merjenje dimenzij avtomobilskega
žarometa na štirih lokacijah. 

Slika 6 - Testna merilna naprava z me-
rilno sondo in prikazovalno enoto

Potek:
• namestitev žarometa na podstavek
• namestitev testne merilne sonde na

robota
• programiranje robotovega gibanja z

določitvijo dveh merilnih točk
• izvedba merjenega pomika sonde v

merilnih točkah, katerima se pred
samim merjenjem določi referenč-
no lego

Slika 7 - Namestitev merilne sonde na
glavo robota - detajlni pogled

Slika 8 - Merilna sonda nameščena
na glavi robota

Rezultati preskusa: Dobljene rezulta-
te (pomike) primerjamo z osnovnima
pomikoma v nastavljenih referenčnih
to čkah pri čemer so njune vrednosti
0 in 0,3 mm.

Tabela 1 - Tabela meritev

Upoštevati je treba teoretično območ-
je ponovljivosti robota, ki znaša 0,1
mm ter začetno umerjenost, ki nam
povečuje razliko med nastavljeno in
izmerjeno vrednostjo pomika. Vred-
nosti izmerjenih pomikov s presku-
som se razlikujejo za največ štiri sto-
tinke, kar pomeni večjo natančnost
robota od navedenih vrednosti. A
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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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VARNA PROCESNA AVTOMATIZACIJA

funkcionalnost, ki je ne nudi nihče. HIMatrix krmilniki in pro-
gramska oprema so bili certificirani tudi skladno s standar-
di: EN 61508, EN 954-1 in DIN V 19250. Tudi zato so vodil-
na podjetja, ki se zavedajo pomena varnosti in zanesljivosti
sistema, izbrala HIMO.

Med svetovno znanimi podjetji, ki so izbrala HIMO za temelj
varnosti in učinkovitosti v svoji proizvodnji najdemo: Agip,
BASF, Bayer, Clariant, Elf Atochem, ExxonMobil, Hoffman -
LaRoche, Merck, Shering, Shell Oil in še mnoga druga.

Robotina je v sodelovanju s strokovnjaki - predstavniki Hime
domače tržišče podrobneje seznanila s prednostmi siste-
mov HIMA 15. junija letos v hotelu Domina Grand Media v
Ljubljani. Na seminarju so predstavniki Robotine skupaj z
nemškimi partnerji odgovorili na vprašanje, zakaj so HIMA
krmilniki prava rešitev:

• programabilni krmil-
niki, ki zagotavljajo
varno izvedbo krmil-
nih sistemov (stroji,
naprave, procesi,
dvigala...)

• vsi moduli, tudi pro-
gramski, so certifici-
rani pri TÜV

• tudi komunikacija
med napravami je
varna (safe) in sodo-
bna (ethernet), pri Himi je to safeethernet

• varnost je zagotovljena tudi na oddeljenih lokacijah, ne
glede na medij (ethernet, internet, satelitska povezava,...)

• možnost kombinacije varnih (HIMA) in "navadnih" (Sie-
mens, Hitachi, Omron,...) krmilnih naprav

• integracija v nadzorni sistem preko OPC strežnika
Robotina lahko poleg programabilnih varnostnih krmilnikov
zagotovi tudi vse ostale elemente certificiranega varnega
sistema.

Zaradi velikega zanimanja bodo v Robotini organizirali še
vrsto seminarjev in srečanj na temo varnih certificiranih sis-
temov avtomatizacije HIMA, o čemer bodo informacije na
voljo na spletni strani www.robotina.si, lahko pa jih kontak-
tirate tudi na eno od predstavništev Robotine ali po elek-
tronski pošti hima@robotina.si. A
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VARNOST 

Prvi aksiom, ki ga moramo vzeti v zakup je, da nobena od
standardnih biometričnih metod ni 100% zanesljiva in da je
prav vsak bio-čitalec možno prevarati. Govorimo le o manj ali
bolj povišani stopnji varnosti. Vsako biometrično tehnologijo
je namreč mogoče preslepiti saj preverja le en delček našega
telesa. Tako lahko npr. kamere (uporabljene pri slikanju prst-
nega odtisa, obraza ali šarenice) prevaramo s pravilno pri-
pravljeno sliko. Druge čitalce prstnih odtisov (termo, kapaci-

tivni, ultrazvok) lahko prevaramo s primerno plastično kopijo
prsta. Objavljenih je že kar nekaj primerov uspešnih vdorov v
biometrične naprave. Proizvajalci sicer dodajajo nove pro-
gramske in strojne zaščite, vendar povsem 100% rezultata
nikoli ne bo mogoče doseči. Kljub temu črnogledemu dejstvu,
pa se lahko dobri stopnji varnosti precej približamo s pamet-
nimi dodtanimi ukrepi kot so kombinacija biometrije in karti-
ce in/ali PIN kode, kombinacija več biometričnih metod
(obraz + prst, ...), uvedbo dodatnih postopkov (pravilna pot
gibanja, zahtevana dvojna identifikacija, ...). 

BIOMETRIČNA IDENTIFIKACIJA
II. del

Tomaž Frelih, univ.dipl.inž., ČETRTA POT d.o.o.

Varnost postaja eno pomembnejših vprašanj v globalnem svetu, še posebej po bliskoviti
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 mednarodne integracije, neiz-
ogibnim procesom globalizacije in komunikacijsko prepletenostjo se tudi pri nas pojavljajo
enaki problemi. Kot ena od najbolj perspektivnih rešitev povečanja zanesljivosti pri identifi-

kaciji ljudi se že dalj časa uveljavlja biometrična identifikacija.
V tej številki bomo več povedali o varnosti, zanesljivosti in zasebnosti pri uporabi biometrične identifika-
cije...
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Proizvajalci večkrat namerno razpihujejo besede o brezhibni
varnosti, npr. o varnosti identifikacije z očesno šarenico - iris
(mimogrede, obstajata samo dva bazična proizvajalca teh sis-
temov v svetu). 
Vendar je tudi tak sistem mogoče dokaj hitro preslepiti z rela-
tivno enostavno opremo in materialom.
Prav tako noben sistem v celoti ni varen pred vdorom, ne gle-
de ali so to vrata ali računalniško omrežje, šibke točke so tudi
drugje. Cilj biometrične identifikacije in sistema pristopne
kontrole je, da onemogočita enostavnejše vdore v prostore ali
omrežje (vdori "po pomoti"), seveda pa so za višjo stopnjo
varnosti neobhodni tudi drugi načini varovanja kot so nadzor
s kamerami, alarmni sistemi, fizično varovanje, itd.

ZANESLJIVOST

Zanesljivost ne smemo mešati s pojmom varnosti, čeprav sta
v sorodu. Biometrične metode niso 100% način identifikacije,
ampak so le približno ugotavljanje zanesljivosti. Uveljavilo se
je navajanje dveh parametrov za biometrične sisteme, FAR
(false acceptance rate - sprejem napačnega) in FRR (false rejec-
tion rate - zavrnitev pravega). Ta dva merila pogosto navajajo
proizvajalci biometričnih naprav, vendar nobeden od njih ni
izmerljiv s standardnimi procedurami ali z neodvisnimi inšti-
tuti, ampak jih proizvajalci navajajo po lastnih bolj ali manj
točnih meritvah. Problem je v veliki bazi ljudi potrebnih za
meritve in s tem povezanimi stroški.

Proizvajalci navajajo vrednosti FAR običajno manjše od 10E-
7, FRR pa nekje okrog 0.1, v praksi je seveda malce drugače.

ZASEBNOST

Skladno z večanjem varno-
sti na eni strani se pojavlja
tudi vedno večja skrb za za-
sebnost in za zlorabe, ki jih
nova tehnologija omogoča.
Zamislite se nad naslednji-
mi vprašanji:
• Ste mogoče pomislili, ko-

likokrat ste danes že pus-
tili prstne odtise na raz-
nih predmetih, kljukah
itd.

• Ali veste koliko kamer vas
je posnelo na sprehodu
po mestu in po raznih tr-
govinah, da ne omenjam
še bolj problematičnih
prostorov. 

• Kolikokrat ste danes že
uporabili svojo bančno ali
identikacijsko kartico, kar je vse zabeleženo na transakcij-
skih strežnikih? 

• Koliko klicev na vaš mobilni telefon je zabeleženih in med
drugim tudi vaša približna lokacija?

• Koliko strežnikov po vsem svetu vas je spremljalo, ko ste
danes navdušeno surfali?

Verjetno se bo vsak zamislil in celo ustrašil. Najbolj zaskrblju-

Slika 1: TR-400 najnovejši
terminal s kombiniranim čital-
cem brezkontaktnih čip kar-
tic in prstnih odtisov



AVTOMATIKA46 57/2005

SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO

Samo shranjevanje biometričnih vzor-
cev je v Sloveniji regulirano s pridobitvi-
jo dovoljenja varuha osebnih podatkov.

Slika 2 - Biometrični elementi

BIOMETRIČNI POTNI LISTI

Zaradi mandata ZDA morajo vse države
v takoimenovanem Visa-Waiver progra-
mu (dostop do ZDA brez vize) uvesti
biometrične potne liste. Ta mandat se
ujema tudi z zahtevami mednarodne
agencije za letalski potniški promet IC-
AO, ki je tudi glavni usklajevalec stan-
dardov. 

Zaradi poenotenja tehnologije in dobavi-
teljev, novi ICAO standard določa nasle-
dnje smernice:

• potni list ima vdelan brezkontakntni
čip po standardu ISO-14443 na 13,56
MHz z min. 64 KB pomnilnika (ena-
ka tehnologija kot v brezkontaktnih
identifikacijskih in plačilnih karticah,
predvsem uporabljenih v javnem
potniškem prometu, tudi v Sloveniji s
strani podjetja Četrta pot),

• v brezkontaktni čip se zapiše najmanj
običajne podatke lastnika, slika obra-
za in sliki dveh prstnih odtisov.

Tukaj se pojavi vprašanje zakaj zapis
slike in ne vzorcev (template)? Razlog je
jasen, načinov izdelave vzorcev iz skeni-
ranih slik je toliko kot proizvajalcev bio-

metričnih sistemov in med sabo niso
prav nič kompatibilni. S tem se žal pove-
ča problem zasebnosti, vendar pa je to
cena varnosti za vožnjo na letalih in
vsak posameznik ima pač svobodno izbi-
ro: varnost na potovanjih ali zasebnost
brez daljših potovanj. 

Ta projekt je precej pospešil in promovi-
ral uvajanje biometrije in postaja tudi
standard za ostale identifikacijske izkaz-
nice (vozniško dovoljenje, zavarovanje,
osebna izkaznica, identifikacija v podjet-
ju, ...).

Slika 3 - Sistem na kartici (prototip)

ZAKLJUČEK

Spoznali smo, da biometrična identifika-
cija ne predstavlja rešitev vseh proble-
mov varnosti, prav tako pa tudi ni hudi-
čevo orodje v smislu ”Velikega brata”. K
tej tehnologiji moramo pristopiti racio-
nalno in jo uporabljati tam, kjer je to
smiselno in potrebno. Tehnologija je si-
cer še vedno v "pubertetniški" fazi in se
močno razvija, tako da v prihodnjih letih
lahko pričakujemo večji razmah. 

Vsako novo tehnologijo je sicer mogoče
izrabiti v negativne namene (mobilni te-
lefoni, internet, TV, ...), vendar pa oce-
njujem, da vsaj biometrična identifikaci-
ja na dolgi rok prinaša veliko prednosti v
svetu, kjer postaja varnost posameznika,
podjetja, transporta itd. zaradi različnih
dejavnikov (terorizem, mešanje kultur,
socialno razslojevanje, urbanizacija) ve-
dno bolj kritična. A

joča je misel o možnem povezovanju
med gornjimi bazami, kmalu pridemo
do "rešitve" opisane v Orwellu. Žal
sodobna tehnologija prinaša tudi pasti,
ki se jim ne moremo izogniti in le
upamo lahko, da naši podatki in obnaša-
nje niso zlorabljeni. Vendar pa zaradi
tega ni potrebno zagnati panike in spro-
žiti nove revolucije. Sprijazniti se mora-
mo, da na tem svetu nismo sami in da
živimo v človeški skupnosti, kjer je raz-
voj pripeljal do faze, ko smo postali
majhna globalna vas. 

Jasno, je da je med varnostjo in zaseb-
nostjo potreben nek kompromis, oba
pojma pa se običajno izključujeta. 

Biometrični sistemi so običajno zaprti
sistemi, kjer se ne zbirajo slike vaših
odtisov ampak samo predelani vzorci, ki
v glavnem niso uporabni za zgraditev
slike prsta ali obraza - z izjemo pri bio-
metričnih potnih listih. Zato pretirane
nevarnosti za zlorabo biometričnih po-
datkov ni, mnogo bolj vprašljivo pa je
zbiranje transakcij.
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EXPRESS NOVICE

Iz podjetja Parametica, distributerja
protivirusnega programa BitDefender,
prihaja dobra novica. Omenjeni pro-
gram je namreč z mesecem julijem
postal ključni gradnik SiOL-ovega
Varnostnega paketa. 

BitDefender je bil izbran med večimi
protivirusnimi rešitvami, svojo superior-
nost pa je dokazal z izjemno visokim
pragom varnosti pri vseh potencialnih
digitalnih nevarnostih. Program BitDe-
fender namreč združuje protivirusni
program, požarni zid, zaščito pred ne-
želeno elektronsko pošto, ažurne infor-

macije o virusnih nevarnostih ter hitro
posodabljanje. 

Podjetje Parametica je program BitDe-
fender priredilo posebej za integracijo
v SiOL-ov Varnostni paket, vizualne
spremembe se ujemajo s SiOL-ovo po-
dobo, v slovenski jezik pa je BitDe-
fender preveden že dlje časa. 

Domači uporabniki so zelo zadovoljni
tudi z natančnimi in izčrpnimi navodili
za uporabo ter tehnično dokumentaci-
jo - tudi ti dokumenti so v slovenskem
jeziku in tako blizu uporabnikom, saj
jim olajšajo namestitev, nadzor in
spremljanje delovanja programa. 

Varnostni paket s programom BitDe-
fender bo najprej na voljo le naročni-
kom SiOL-ovega internetnega dostopa,

saj bo pridobitev licenčnih podatkov
potekala preko servisnih strani. 

Mesečna naročnina za varnostni paket
znaša 600 SIT, uporabniki ADSL pake-
tov Duo, Duo Študent, Duo Podjetnik in
Trio pa bodo lahko Varnostni paket
uporabljali brezplačno. 

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

BitDefender varuje
SiOL-ove uporabnike

Domači ponudnik dostopa do interneta je predstavil svoj novi Varnostni
paket, katerega osrednji del je program BitDefender
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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
sproti preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:

• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca

do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje
in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih
sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko;
Hidravlika Basic; Hidravlika Advanced;
Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic;
Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC
Advanced; Industrijska omrežja;
Elektrotehnika; Elektronika in digitalna tehni-
ka; 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

AVTOMATIKA50 57/2005



AVTOMATIKA 5157/2005






