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Sitrans LR 200 je radarski merilnik nivoja, namenjen merjenju
nivoja hlapljivih in agresivnih tekoin. Rang delovanja je 20m,
katerega je preprosto instalirati ter parametrirati, vzdrevanje pa
je minimalno. Komunkacija preko Profibus –PA ali HART vgrajene avtokorekcijska funkcionalnost ter izbira visokvalitetnih metrilov so garancija za brezhibno delovanje.
Ve o tej nizkocenovni radarski druini na naslovu:
https://pia.khe.siemens.com/index7427.htm

SIEMENS

Spoštovani,
tako kot vsako leto se bliamo asu, ko se lahko ozremo po preteklih dnevih tega leta in mogoe napovemo
kaj v naslednjem. Letošnje je bilo po svoje nenavadno nekakšna mešanica dolgasa in korenitih sprememb.
Recimo sejem Elektronike. Dolga leta je umiral in letos
je dokonno umrl, vendar samo toliko, da se bo naslednje leto rodil prenovljen, osvobojen starega balasta in
prilagojen temu, o emer smo dolgo asa lahko samo
sanjali - upajmo. Poleg tega up ni edino orodje, ki nam
v tem primeru ostane, saj bomo prireditev pomagali
organizirati in upamo, da bomo lahko vplivali na
marsikaj. e sedaj vam lahko razkrijemo, da se bo
zgodila prvi teden oktobra 2007, podrobnosti bodo
znani ez teden ali dva. Po vseh mini dogodkih in napol obiskanih seminarjih se nam konno obeta nek soliden dogodek z malo vejim obiskom na podroju elektronike in avtomatizacije.
Na podroju domaih telekomunikacij je vladal kar nekaj let precejšen dolgas, dokler se ni pojavil T-2 in
temeljito spremenil stvari. Ne glede na osnovno ponudbo, ki je namenjena domaim uporabnikom, prinaša ta
novi veter marsikaj tudi poslovnim uporabnikom in
industriji, še posebno ker je vzpodbudil pospešeno polaganje fiberoptinih vlaken po Sloveniji. Kmalu lahko
priakujte lanke s tega podroja.
Vsakih toliko se sreamo s kakšno aplikacijo, ki je prinesla drastine prihranke ali izboljšave v obstojeem
proizvodnem procesu. Tokrat smo se dotaknili svetil.
Ta seveda ne sodelujejo neposredno v veini proizvodnih procesov, so pa nujna komponenta v proizvodnih
halah, katere poraba ponavadi sploh ni zanemarljiva,
še toliko bolj, ker so v povprenih halah tovrstne komponente lahko stare tudi ve kot 5 let in so tako dotrajane, sploh pa imajo ne ravno najbolj ekonomino zasnovo. V pivovarni Union so se s tem problemom resno
ukvarjali in preuili vse pri nas dosegljive alternative
ter se dokonno ustavili pri PowerBossovi Elumi. Dejansko izmerjeni prihranki pri porabi energije glede na
klasine ivosrebrne sijalke so fascinantni - e navedeni podatki seveda drijo. Glede na to, da so takšni
tudi podatki meritev samih uporabnikov, pa jim lahko
verjamemo ...
Zanimivo se mi zdi, da nove svetilke agresivno uporabljajo moderno tehnologijo in vse "trike", ki jim omogoajo tako uinkovitost. Tako imajo reflektorji zelo soliden odboj in so oblikovani za optimalen svetlobni prehod pri visoki montai v veini situacij, fluo sijalka
ima optimalni sevalni spekter in izkoristek, vdelana
elektronika jo zna gnati v praktino zveznem prehodu
moi, vdelani svetlobni senzor pa lahko doloa mo
osvetlitve glede na stopnjo naravne osvetlitve ali recimo pri zaznanem gibanju v bliini svetila. Tako se
bodo v velikem skladišu priigala samo tista svetila,
ki osvetljujejo viliar, ki je pravkar pripeljal in njegovo neposredno okolico.
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Strokovnjaki svetujejo

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja raunalniške opreme,
INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strenik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokliete po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno raunalništvo, tehnologijo
rtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Svetuje na podrojih uporabe: PLC in DCS krmilniških sistemov v klasinih in šarnih procesih; recepturni sistemi po standardu ISA S8801; OPC tehnologije za prenos podatkov na višje nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifikacije in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese, svetlobne mree, "muting" sistemi, dvoroni vklopi,
izklopi v sili in varnostna stikala, senzorika.
Pokliete ga lahko po telefonu ali pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Branko Nikoli, ing., ABIT d.o.o., tel.
01 56-36-300, branko.nikolic@abit.si

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

Damijan Jager, univ. dipl. in., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

dr. Saša Sokoli, univ. dipl. in., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je vrhunski strokovnjak na podroju raunalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in integraciji sistemov raunalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese.

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

Janez Kokalj, univ.dipl.in., tehnini direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje pri zašiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Svetuje glede uporabe frekvennih regulatorjev,
mehkih zagonov, zašite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez muc, univ. dipl. in., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

Janez Mohori, univ. dipl. in., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Drago Metljak, univ. dipl. ing. el. teh.,
PSM d.o.o., tel. 01 51 50 115
e-mail: info@psm.si, splet: www.psm.si

Svetuje na podroju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elektronike pri avtomatizaciji v industriji in nadzoru procesov spajanja in preoblikovanja.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o.
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@synatec.si, splet: www.synatec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov
v proizvodnji, posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj Trdi, FDS Research, Computer
Vision Group, tel. 01/589-75-81,
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v podjetju Robotina d.o.o.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

mag. Aleš Habi, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si
Svetuje s podroja uporabe servo pogonov, frekvennih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokliete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, 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, merilniki
nivojev ter ostala nivojska tehnika)

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net
Svetuje na podroju varovanja in zašite s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokliete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net
Svetuje s podroja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokliete ga
lahko na telefon: 03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

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

Svetuje pri nartovanju in izvedbi avtomatizacij na podrojih krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnini direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za nartovanje in
izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

Podjetje /pravna oseba/:
Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica:
Pošta:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domaa stran /podjetja/:

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

Se e dlje asa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šarnih procesov. Svetoval
vam bo s podroja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

št.
INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI

Fax:

Miha Capuder, direktor poslovne enote
vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800

• Nepreklicno naroam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naronino v višini 10.000 SIT (41,73 €)
/kpl* za ___ izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu
ponudbe.
• Nepreklicno naroam(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv z registrom lankov, ki vsebuje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf
formatu. Kupnino v višini 20.000 SIT (83,45 €)/izvod s PTT
stroški za Slovenijo bomo poravnali po prejemu ponudbe.

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

mag. David uk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.
P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko
identifikacijo, mobilno raunalništvo,
tehnologijo rtne kode, RFID in uvajanje
sistemov v proizvodnjo.

Naroilnico izreite ali fotokopirajte, jo
izpolnite z zahtevanimi podatki in jo
prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papir-karton). Takšno dopisnico
brez znamke vrzite v poštni nabiralnik!
Seveda lahko izpolnite tudi spletno
naroilnico na naslovu www.avtomatika.com!
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Express novice - preireditve

Sodobna elektronika
ponovno na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani!
Informacije: Rastko Aleš, Gospodarsko razstavišče d.o.o

Sejemska prireditev z več kot 50-letno tradicijo
se vrača!

Druba Gospodarsko razstaviše d.o.o. pripravlja oivitev mednarodnega sejma Sodobna elektronika, ki ima ve kot 50-letno tradicijo, v
popolnoma prenovljenih in moderno opremljenih dvoranah Gospodarskega razstaviša v Ljubljani. K sodelovanju bodo povabili poleg
gospodarskih drub s tega podroja tudi fakultete, inštitute, Gospodarsko in Obrtno zbornico, zveze in zdruenja ter strokovno javnost.
Organizatorji bodo pripravili zanimive spremljajoe dogodke, ki se
bodo vršili v kongresnih prostorih na Gospodarskem razstavišu v asu
sejemske prireditve Sodobna elektronika, ki bo potekala v prvem tednu
A
oktobra 2007.
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Express novice - preireditve

Konferenca
Telekomunikacije
Informacije: Mobinet d.o.o., Ljubljana

Udeleili smo se obiskane Mobinet-ove dvodnevne konference (7.-8.11.
2006), na kateri tudi letos ni manjkalo znanih imen, vendar je bila letošnja prireditev posebna zaradi pojave prvega pravega konkurenta
SiOL/Telekomu, drubi T-2. Vse oi so bile uprte v okroglo mizo, na
kateri naj bi sodeloval tudi direktor T-2, g. Miran Kramberger, katerega pa na alost in mogoe olajšanje nekaterih letos ni bilo.

Konferenca je bila zelo dobro organizirana in izjemno dobro obiskana,
elel pa bi si mogoe bolj informativnih predavanj. Vsaj meni se je zdela
velika veina stvari e zdavnaj do obisti preveenih in samoumevnih,
mnogi predavatelji pa so strateško obšli zares problematine toke obravnavanih zadev. O tem, da je TK krepko zaspal in da ima sedaj probleme s tem, da konkurenca ponuja praktino vse njegove storitve zastonj
ali bistveno ceneje, najbr e vrabci ivkajo e kako leto ali celo dve. Je
res treba nekajurnih predavanj na to temo ?
Od pomembnejših tem lahko navedel integracijo Wimax in IEEE-802.11n omreij v telekomunikacijsko infrastrukturo, vendar sem tu pogrešal
razlago o obstojeih standardih, razlogih za tako pozno pojavo teh standardov na trgu in priakovane uinke (hitrosti ,dosege in varnost pri
realno priakovani koncentraciji uporabnikov).
Tudi prenos Vo/IP podatkov preko energetskih omreij je zvenel zelo
zanimivo, eprav nima ravno majhnih problemov, kot so recimo zahteva po repetitorjih na vsakih 500 m do 1 km, pa tudi zanimivo bi bilo
slišati, kako stvar vpliva skozi EMI na radijske komunikacije. Pilotski
projekt v Sloveniji bo izpeljan v vasi Vrsno in mogoe bomo takrat lahko
prikazali kaj ve v primernem lanku.
Skratka, imeli smo se lepo, spoznali nekaj novih imen in komaj akamo
na naslednje Telekomunikacije!
Branko B.

AVTOMATIKA
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CitectSCADA V6.1
Igor Jug, Synatec d.o.o. Idrija, igor.jug@synatec.si
as hitro tee, razvojni inenirji
podjetja Citect pa ne poivajo.
V zaetku letošnjega leta je
tako lu sveta ugledala nova
razliica CitectSCADE –
CitectSCADA V6.1. Nova verzija med drugim vkljuuje
pomembne strukturne
izboljšave, uporabniški vmesnik je preprostejši za uporabo,
izboljšana pa je tudi varnost.
Veliko asa so posvetili
kakovosti programa, saj je bila
ta verzija podvrena najpopolnejšemu testiranju do sedaj.
Izmed številnih novosti v
CitectSCADI V6.1 elimo
izpostaviti podporo za ve procesorjev, integriran spletni
servis XML, orodja za enostavnejše konfiguriranje (Find
and Replace, Computer Setup
Editor ), zopet pa je obogatena
tudi vizualizacija (XP stil
gumbi, gradientno napolnjeni
vektorski objekti …).
8 68/2006

Podpora za več procesorjev
V zadnjih letih smo pria zelo hitremu razvoju raunalniških komponent, pri razvoju procesorjev pa je e bila doseena zgornja meja. Zato se sreujemo z raunalniki,
ki imajo vgrajenih ve procesorjev. CitectSCADA V6.1 omogoa kreiranje petih
loenih procesov (V/I, alarmi, trendi, poroila, prikaz), vsak posamezni proces pa
lahko tee na posameznem procesorju znotraj enega raunalnika.
Runtime Manager omogoa prikaz stanja vsakega izmed procesov in nadzor nad
vsemi komponentami procesa. Vsako izmed komponent je mono brez vpliva na
ostale komponente tudi ponovno zagnati. e iz kateregakoli razloga pride do zaustavitve posamezne komponente, se le ta avtomatsko ponovno zaene.
Slika 1 - CitectSCADA Runtime Manager

Izboljšan Computer
Setup Editor
Na voljo je novo orodje, ki omogoa
enostavno in hitro nastavljanje parametrov v datoteki citect.ini. Vsebino omenjene datoteke uporabnik vidi v drevesni
strukturi. S klikom na posamezni parameter se v desnem oknu odpre pomo z vsemi
nastavitvami za izbrani parameter. Pri dodajanju novih parametrov uporabnik
poiše eleni parameter v pomoi, vpiše njegove parametre in ga doda v konfiguracijsko datoteko. Pomo vsebuje vse nastavitve INI. Zelo enostavno je tudi dodajanje komentarjev za posamezno nastavitev.
Pri urejanju konfiguracijske datoteke brez omenjenega orodja so se zapisi podvajali,
uporabljale so se napane vrednosti, prišlo je do napanega rkovanja ali napane
lokacije.

AVTOMATIKA
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Computer Setup Editor olajša tudi vzdrevanje sistema, saj
uporabniku daje monost primerjanja dveh datotek INI.
Obstojeo datoteko lahko primerja z varnostnimi kopijami,
lokalne kopije primerja z glavno kopijo ali dela druge podobne
primerjave.

Obogatena grafika
S CitectSCADO V6.0 je Citect omogoil izdelavo grafinih
strani v resninih barvah in izgled Windows XP grafinih
strani. CitectSCADA V6.1 prinaša še nekaj novosti. Vsi gumbi,
ki se uporabljajo na grafinih straneh imajo sedaj stil XP.
Obnašajo se enako kot gumbi v Windows XP. Ko se jih
dotaknemo z miško ali na njih kliknemo, ustrezno spremenijo
barvo in obliko. Gumbi imajo tudi dinamine lastnosti, lahko
se premikajo.
Slika 4 - Gumbi v stilu XP
Vsi vektorski objekti (elipse, štirikotniki,mnogokotniki), so lahko gradientno napolnjeni.
Izbiramo lahko med barvnimi pari in razlinimi smermi prelivanja barv. Pri pravokotnikih imamo dodatno
tudi monost zaobljenih ogliš, tako da izberemo radij
zaobljenosti.

Slika 2 - Computer Setup Editor

Izboljšano orodje Najdi in zamenjaj
Tako kot Computer Setup Editor omogoa uporabnikom enostavnejše vzdrevanje datoteke citect.ini, tako orodje Find and
Replace olajša vzdrevanje projekta. To novo orodje nadomeša orodji Find in Replace v razvojnem orodju CitectSCADA,
dodano pa je tudi v orodju Graphics Builder.
Za razliko od prejšnjih dveh orodij omogoa Najdi in zamenjaj
tudi iskanje na grafinih straneh, genie-ih in super genie-ih,
prav tako pa tudi v vseh vkljuenih (include) projektih, odvisno od kriterija iskanja, ki smo ga izbrali. Ko je iskani niz najden, lahko uporabnik s funkcijo Go to pride na lokacijo, kjer je
najdena spremenljivka uporabljena. Rezultat iskanja pa je
mono tudi izvoziti v tekstovno datoteko. Prav tako je mono
tudi posamezne zadetke odstraniti iz tabele najdenih. Ko
iskalnik najde eleni niz, lahko v vseh ali samo izbranih zadetkih iskani niz zamenjamo z drugo besedo. Preden naredimo
zamenjavo, lahko s pritiskom na tipko Test preverimo, kako
bo sprememba vplivala na najdene spremenljivke.
Kot lahko s tem orodjem najdemo uporabljene spremenljivke,
lahko z ustreznimi nastavitvami v prevajalniku najdemo tudi
neuporabljene spremenljivke. Izpišejo se kot opozorila pri prevajanju projekta.

Slika 5 - Gradientna napolnjenost pravokotnika
DatabeseExchanger je nadgradnja kontrole CIRecipe in omogoa prikaz podatkov iz vsakega ODBC kompatibilnega vira. Podatki se odvisno od procesnih pogojev spreminjajo v realnem
asu. Stolpce s prikazanimi podatki je prav tako mogoe povezati s spremenljivkami v CitectSCADI.

Izboljšana varnost
Varnost je zelo pomembna v vsakem nadzornem sistemu.
CitectSCADA V6.1 prinaša na tem podroju dve novosti. Prva
je monost nastavitev projektov ˝samo za branje˝. Nastavitve
bazirajo na Windows uporabnikih in skupinah ter omejujejo
monost spreminjanja nastavitev v nadzornem sistemu. To
daje integratorjem in strojegraditeljem monost zašite projektov. Druga novost se nanaša na omejitev dostopa do Cicode
okna Kernel, ki je zelo zmogljivo orodje za diagnosticiranje sistema. Dostop do tega okna je po novem dovoljen samo
uporabnikom z ustreznim geslom.

Integriran XML spletni servis
S tem, ko je industrija sprejela spletne servise XML kot vmesnik med poslovnimi aplikacijami, je tudi Citect integriral
ustrezni vmesnik (˝samo za branje˝) v CitectSCADO V6.1.
Vmesnik omogoa dostop do vseh spremenljivk in informacij
o alarmih in trendih, ter s tem pomaga pri integraciji
CitectSCADE v spletnih sistemih. Na primer, spletni servis XML
lahko uporabite za vkljuevanje proizvodnih podatkov direktno v intranet podjetja. Novi vmesnik XML je uporabljen tudi
z novimi CitectSCADA Pocket licencami, ki omogoajo samo
branje. Z nakupom vsake server licence je ena takšna licenca
brezplana. Na voljo so tudi dodatne licence.

Izboljšana pomoč

Slika 3 - Okno Najdi in zamenjaj

Z namenom, da boste uporabniki imeli enostavnejši in hitrejši
dostop do informacij, ki jih potrebujete, je bila CitectSCADA
pomo delena obsenih izboljšav. Nekatere izmed številnih
izboljšav so: bolj logino zdruevanje po temah, stran s pre-
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gledom po glavnih temah, laji dostop
do pomoi za gonilnike, ki je tudi vsebinsko posodobljena, in uporaba t. i.
drobtinic za lajo navigaciji po pomoi.

vpraševanja uporabnikov je v CitectSCADI V6.1 dodana monost uporabe
Apache Tomcata, kot platforme za spletni strenik (WebServer) (kot alternativa

Slika 6 - CitectSCADA pomo. Pregledna stran s t. i. drobtinicami na vrhu
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Dodatne možnosti povezovanja

Microsoftovem IIS-u).

V CitectSCADA V6.1 je vkljuen OPC
Server DA2.0, ki omogoa vsem odjemalcem OPC (1.0a ali 2.0) dostop do
vseh izpostavljenih podatkov iz delujoega sistema CitectSCADA. Dostop je
mogo preko vmesnika OPC. Zaradi po-

V lanku so opisane glavne novosti v
CitectSCADI V6.1. Vsi, ki bi eleli preizkusiti opisane novosti ali vso ostalo
funkcionalnost, ki jo ponuja CitectSCADA, zahtevajte brezplano razvojno
orodje na CD-ju ali DVD-ju.
A
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KAJ JE SPORNEGA PRI
BIOMETRIJI?
Jernej Lavreni, Informacijski pooblašenec Republike Slovenije
V prispevku »Kaj je spornega pri biometriji«, objavljenemu v oktobrski izdaji Avtomatike, je
g. Andrej Puši, prokurist drube Špica International, d.o.o., komentiral eno izmed odlob
Informacijskega pooblašenca, s katero je ta zavrnil zahtevo za uvedbo biometrijskih ukrepov v zvezi z evidentiranjem prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu. Špica International, d.o.o. je uvoznik in distributer biometrinih sistemov, zato je priakovano, da bo negativna odloba Informacijskega pooblašenca glede uvajanja biometrije pri podjetju naletela
na odpor.
Informacijski pooblašenec na spletni strani
objavlja vse svoje odlobe in mnenja prav zato, da se
lahko vsakdo seznani z njegovimi stališi in jih lahko
tudi kritino oceni. Zato je vsaka kritika dobrodošla.
Na tem mestu ne elimo polemizirati s posameznimi
navedbami g. Pušia, ker pa iz njegovega prispevka
izhaja, da Informacijski pooblašenec svoje odlobe
opira na neustrezne in napane kriterije, smo dolni
celovito predstaviti odloitve Informacijskega
pooblašenca glede uvajanja biometrijskih ukrepov,
predvsem tiste vidike, ki jih je g. Puši v svojem
prispevku izpustil.
Zakonska podlaga?
Biometrijske ukrepe, kot posebno vrsto obdelave
osebnih podatkov, ureja Zakon o varstvo osebnih
podatkov (ZVOP-1), in sicer v lenih od 78 do 81.
Osnovno pravilo je, da mora oseba zasebnega in javnega sektorja pred uvedbo biometrijskih ukrepov,
pridobiti dovoljenje Informacijskega pooblašenca, e
seveda podroni zakon ne doloa drugae. Izvajanje

biometrijskih ukrepov brez pozitivne odlobe Pooblašenca se šteje za prekršek. Zagroena globa je
1.000.000 do 3.000.000 tolarjev za pravno osebo in
300.000 do 500.000 tolarjev za odgovorno osebo.
Kaj Informacijski pooblašenec upošteva pri
presoji upravienosti biometrijskih ukrepov?
Tretji odstavek 80. lena ZVOP-1 doloa, da je
Informacijski pooblašenec dolan v dveh mesecih po
prejemu zahteve odloiti, ali je nameravana uvedba
biometrijskih ukrepov v skladu z ZVOP-1, predvsem
ali so le-ti nujno potrebni za opravljanje dejavnosti,
za varnost ljudi ali premoenja ali za varovanje
tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. S takšno dolobo je zakonodajalec sledil naelu sorazmernosti
(3. len ZVOP-1) in naelo konkretiziral glede obdelave biometrinih podatkov ter s tem omejil monosti prekomernih in neupravienih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri izvajanju biometrijskih ukrepov. Obstajati mora torej resnino
upravien razlog, ki terja, da je biometrino prever-
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janje oz. ugotavljanje identitete nujno potrebno in da
namena, ki ga podjetje zasleduje, ni mogoe dosei
zadovoljivo tudi z drugimi naini preverjanja oz.
ugotavljanja identitete, ki ne vkljuujejo posegov v
zasebnost in dostojanstvo posameznika (npr. brezkontaktne kartice, osebna gesla ipd.).
Ker Informacijski pooblašenec tehta ali nameravana obdelava biometrinih podatkov nesorazmerno
posega v zasebnost in dostojanstvo posameznika,
poleg namena, ki ga zasleduje, upošteva tudi tehnine lastnosti nameravanih ukrepov. Preverja predvsem, kje se nameravajo biometrini podatki shranjevati (centralno ali razpršeno), kdo ima dostop do
biometrinih podatkov, kako so podatki zavarovani,
v kakšni obliki se shranjujejo, itn. Bolj, ko je sistem
ranljiv oziroma veja ko je monost zlorabe, bolj
utemeljen razlog mora upravljavec izkazati, da lahko upravii uvedbo biometrijskih ukrepov.
Biometrijski ukrepi za evidentiranje prisotnosti zaposlenih na delu.
e sodimo po zahtevah, ki jih je Informacijski
pooblašenec v zadnjem asu prejel, kae, da je evidentiranje prisotnosti zaposlenih na delu z biometrijskimi ukrepi postalo zelo aktualno. Kljub temu, da
je Informacijski pooblašenec do sedaj zavrnil takšne
zahteve, pa je potrebno poudariti, da ne stoji na stališu, da je vsako evidentiranje prisotnosti zaposlenih
na delu s pomojo biometrijskih ukrepov nedovoljeno oziroma v neskladju z ZVOP-1. e delodajalec v
zahtevi utemelji in priloi tudi dokaze za svoje
trditve, da je evidentiranje prisotnosti zaposlenih na
delovnem mestu z biometrijskimi ukrepi nujno potrebno (ne le potrebno) za opravljanje dejavnosti,
varnost ljudi, premoenja, varovanje tajnih ali poslovne skrivnosti, potem so biometrijski ukrepi tudi
za te namene lahko v skladu z dolobami ZVOP-1.
Test »nujnosti« vkljuuje presojo tudi ali bi namene,
ki jih delodajalec zasleduje, lahko zadovoljivo dosegli
tudi z naini evidentiranja, ki ne vkljuujejo biometrijskih ukrepov.
Praksa pa kae, da upravljavci uvajajo biometrijske ukrepe za evidentiranje delovnega asa zgolj, ker
je takšen nain bodisi bolj praktien od npr. sistema
z brezkontaktnimi karticami (kartice se izgubijo, prstni odtis pa je vedno na voljo) ali pa elijo prepreiti zlorabe s posojanjem kartic, pri emer slednji
razlog zgolj pavšalno navedejo in ne ponudijo tudi
dovolj dokazov za svoje trditve. Ne ponudijo dokazov, da se zloraba s posojenimi karticami dogaja v
takšnem obsegu, da to predstavlja za organizacijo
velik problem in, da evidentiranja delovnega asa ne
morejo rešiti na drug nain, ki ne vkljuuje biometrijskih ukrepov. Ne dokaejo, da so zlorabe posledica same narave sistema, ki ne omogoa zanesljivega evidentiranja. Zgolj navajanje razlogov za
uvedbo biometrijskih ukrepov, brez ustrezne uteme12 68/2006

ljitve podprte z dokazi, ne zadosti pogojem iz 80.
lena ZVOP-1 in je tudi v nasprotju s temeljnim naelom varstva osebnih podatkov, t.j. naelom sorazmernosti, ki pravi, da morajo biti osebni podatki,
ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede
na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Namen namre doloa obseg obdelave osebnih
podatkov. etudi se zaposleni strinjajo s takšnim
nainom obdelave, je namen še vedno tisti, ki doloa
obseg.
Informacijski pooblašenec pri svoji presoji
upošteva tudi prakso tujih nadzornih organov za
varstvo osebnih podatkov (njihove odloitev so objavljene na spletni strani Pooblašenca http://www.ip-rs.si/index.php?id=572). Kakšna so njihova stališa?
e povzamemo; biometrijski ukrepi se lahko
izvajajo za kontrolo vstopa v prostore, kjer veljajo
stroji reimi varovanja (npr. prostori krmiljenja
vlakov podzemnih eleznic), ne pa tudi za kontrolo
vstopa v prostore, kje stroji reim varovanja ni
potreben (tako npr. francoski nadzorni organ (CNIL)
ni dovolil uporabe biometrijskih ukrepov za kontrolo vstopa v celotno stavbo, saj so le v eni izmed sob
hranili izpitne pole in bi samo za to sobo bili upravieni uvesti biometrijske ukrepe).
Nadalje, upošteva se ali so biometrine znailnosti, takšne, ki »pušajo sledi« (npr. prstnih odtisi,
DNK ipd.), ali takšne, ki jih ne (npr. geometrija dlani,
šarenica itn.). Slednje so glede na morebitne zlorabe
bolj odporne in tudi ta vidik se upošteva pri presoji,
ali se posega v zasebnost posameznika sorazmerno.
Upošteva se tudi tehnine lastnosti biometrinih sistemov, in sicer; ali se biometrini podatki hranijo
centralno ali razpršeno. S stališa varstva osebnih
podatkov je manj zaelen sistem, ki shranjuje biometrine podatke centralno, saj posameznik s tem
izgubi monost nadzora nad svojimi biometrinimi
podatki.
Nasprotno pa so sistemi, ki npr. hranijo biometrine podatke na karticah, ki so v posesti posameznika, z vidika monih zlorab in predvsem kontrole posameznika nad svojim osebnim podatki (kar je
pravzaprav esenca varstva osebnih podatkov) veliko
bolj zaeleni. In kakšna je njihova praksa glede evidentiranja delovnega asa z biometrijskimi ukrepi?
Tuje odlobe, ki jih je Informacijski pooblašenec do
sedaj preesal, so brez izjeme zavrnile izvajanje biometrjskih ukrepov za te namene iz razlogov navedenih zgoraj.
Na spletni strani Informacijskega pooblašenca
(http://www.ip-rs.si/index.php?id=571) je podroje
biometrije predstavljeno podrobneje. Predstavljeni so
tudi napotki vsem tistim delodajalcem, ki nameravajo izvajati biometrijske ukrepe nad svojimi zaposlenA
imi.
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Kompaktni industrijski računalniki
Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o., www.genera.si

e pred nekaj leti so bili industrijski raunalniki bistveno draji od raunalnikov za široko
potrošnjo. Danes se cene nekaterih industrijskih raunalnikov e lahko primerjajo z 'domaimi' raunalniki. Pri industrijskih raunalnikih nista pomembna le zanesljivost in robustnost, pomembno je tudi, kako dolgo je proizvajalec sposoben dobavljati enake rezervne
dele. Poglejmo novo serijo industrijskih raunalnikov Beckhoff.

Š

Serija C69xx je namenjena za vgradnjo v kontrolne omare. Osnova je robustno in kompaktno
aluminijasto ohišje, v katerem je
vgrajena matina ploša posebej
razvita za potrebe industrijskih
raunalnikov. Osnovna ideja pri
tej seriji industrijskih raunalnikov je naprava brez gibajoih delov. Vemo, da so vsi gibajoi deli
podvreni obrabi, zato lahko pri
industrijskem raunalniku dodatno zanesljivost poveamo tako, da se izognemo uporabi takšnih komponent. Tako osnovna
izvedba raunalnika serije C69xx
nima ventilatorja, hlajenje pa je
izvedeno preko pasivnega hladilnika in ohišja. Kljub temu lahko
takšen raunalnik vgradimo v
okolje s temperaturo do 55 °C. Da
je raunalnik lahko brez gibajoih delov, je namesto trdega diska
uporabljena industrijska compact
flash kartica.

Pri industrijskih raunalnikih nista pomembna le zanesljivost in robustnost, pomembno je tudi, kako dolgo je proizvajalec sposoben dobavljati
enake rezervne dele.
Na voljo so trije tipi procesorjev:
1 GHz Celeron M ULV (brez ventilatorja), ter 1,5 in 1,8 GHz Pentium procesorja. Vsi standardni
prikljuki (Ethernet, RS232, USB,
itd.) so lahko dostopni na sprednji strani raunalnika. Napajanje
je 24 V DC. Serija C69xx ima en
prost slot (mini PCI), Beckhoff
ponuja tudi ustrezne kartice za
vodila Profibus, CAN open, DeviceNet, SERCOS in Ethernet).
Serija C69xx predstavlja optimalno razmerje med robustnostjo,
zanesljivostjo, kompaktnostjo in
sprejemljivo ceno.

Serija C69xx predstavlja optimalno razmerje med robustnostjo,
zanesljivostjo, kompaktnostjo in sprejemljivo ceno.

AVTOMATIKA
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pri zastopniku za slovensko triA
še, podjetju Genera d.o.o..
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Omogočite si dostop
do vašega krmilnika
kjerkoli na svetu
Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

Telefonske (PSTN, GSM in ISDN) modeme v industriji uporabljamo za razline namene, še najpogosteje za prenos
podatkov ali daljinsko servisiranje strojev. Pri podjetju
Westermo so pripravili dva nova telefonska modema.
TDW-33 je industrijski telefonski modem. Podpira RS 232 komunikacijo, na telefonski strani pa V.90 protokol, ki zagotavlja hitrost do
56kbit/s. Modem ima vgrajeno funkcijo 'watchdog', ki zagotavlja avtomatsko resetiranje modema v primeru napake. TDW-33 predstavlja idealno rešitev za daljinski dostop do krmilnika in tako zniuje stroške
povezane s potnimi stroški serviserja-programerja. Modem ima tudi ve
zašitnih funkcij kot so dostop z geslom, povratni klic in (pogojno) identifikacija klioega. Te funkcije omogoajo prepreitev dostopa nepooblašenim osebam e pri modemu. Modem konfiguriramo relativno enostavno s programskim orodjem TD-tool. Visoka stopnja zašite med
vsemi tremi linijami (RS232, telefonska in napajanje) zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejšem okolju. Modem deluje v temperaturnem obmoju od – 25°C do + 70°C.
TD-36 pa ima poleg zgoraj naštetih lastnosti še nekaj dodatnih. Glavna
razlika je, da ga lahko uporabljamo tudi na zakupljenem vodu. Ta
modem omogoa poleg nastavitev s programskim orodjem tudi nasta-

TDW-35: Visoka stopnja zašite med vsemi tremi linijami zagotavlja
zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejšem okolju.
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vitve z DIP stikali, kar je za nekatere zelo zanimiva monost. Tako lahko
na primer vzdrevalci ob okvari modem zamenjajo, DIP stikala pa enostavno nastavijo tako kot pri starem modemu.

Ko imamo potrebo po povezavi preko dveh razlinih linij je za uporabnika
dobrodošlo, da vso opremo dobi pri enem proizvajalcu..
Poleg tega je mogoe pri seriji TD-36 naroiti tudi posebno izvedbo, ki
podpira RS485 komunikacijo. Ta izvedba lahko ob izpadu linije zakupljenega voda vzpostavi povezavo preko telefonske linije, kar dodatno
povea zanesljivost komunikacije. Uporaben je tudi digitalni vhod in
izhod preko katerega lahko enostavno prenašamo signal (npr alarm).
Podjetje Westermo proizvaja najširši spekter opreme za komunikacijo.
To velja tudi za podroje telefonske komunikacije, saj poleg telefonskih
(PSTN) modemov izdeluje tudi GSM in ISDN modeme. Ko imamo potrebo po povezavi preko dveh razlinih linij, npr telefonska PSTN in GSM,
je za uporabnika dobrodošlo, da vso opremo dobi pri enem proizvajalcu.
To kupcu zagotavlja, da bo dobil preizkušeno kombinacijo razlinih
modemov in dobro tehnino podporo.
Podrobnejše informacije dobite pri zastopniku za slovensko triše, podjetju Genera d.o.o..
A
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Proizvodna informatika - SISTEMI MES

Sistem za registracijo delovnega asa in fleksibilno upravljanje s loveškimi viri v proizvodnih organizacijah

MES SISTEM HYDRA

®

Marino Montani, Robotina d.o.o.
MES sistem HYDRA® zapolni vrzel med upravljanjem poslovnega procesa vodenja
proizvodnje in podatki o registraciji delovnega asa.

Sistemi za registracijo delovnega asa so postavljeni pred nove zahteve.
To še posebej velja v proizvodnih organizacijah. Pomen obvladovanja
mnoice najrazlinejših procesov je v današnjem asu vse veji. Pri tem
ni mogoe zanemariti vloge zagotavljanja in obvladovanja loveških
virov kot enega izmed kljunih vidikov konkurennosti in uspešnosti.
Dandanes tudi ni redkost, da podjetja uveljavljajo vedno bolj fleksibilne
modele delovanja (proizvodnje) in s tem tudi delovnega asa. Nartovanje potreb po delovni sili kot tudi spremljanje mora zato biti uinkovito, enostavno predvsem pa skladno s stalno spreminjajoimi se
proizvodnimi potrebami.
Sistemi, ki omogoajo zgolj registracijo delovnega asa zaposlenih in
(rono) izdelavo poroil o prisotnosti, ne da bi bili integrirani s planiranimi potrebami po delavcih ter dejanskimi podatki o deleu produktivnega asa zato ne zadošajo ve. Vsi se zavedamo, da zgolj evidentiranje podatkov o prihodu in odhodu delavcev na delo še ne odraa
dejanske slike razpololjivosti in izkorišenosti loveških virov.

integrirano podporo izvajanja
procesov upravljanja s loveškimi
viri, proizvodnje in kakovosti so
lahko ustrezen odgovor na omenjene izzive.
Pri tem se uporabljaja vrsta orodij
za pravilno modeliranje plana osebja glede na dinamiko naroil.
Predvsem gre za planiranje izmen
in odsotnosti (dopusti, prazniki...)
kar potem doloa potencialno in
dejansko razpololjivost oz. potrebo po osebju (slika 2).
Planiranje izmen je pomemben
element planiranja potreb po delovni sili (osebju). Splošna struktura kae kako se planirajo potrebe po osebju ob upoštevanju finega plana in zasedenosti strojev
(sliki 3 in 4). S tem orodjem lahko
bodisi rono ali e kar avtomatsko
zelo natanno zagotovimo potrebe
po osebju.

Zakaj integracija?

Slika 1 - Grafini prikaz izkorišenosti dela v okviru delovne skupine.
Sodobni integrirani MES sistemi, ki s svojo funkcionalnostjo omogoajo
16 68/2006
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HYDRA® je modularen MES sistem igar podsistemi zagotavljajo
celovitost rešitve. Sistem sestavljajo naslednji gradniki:
 zajem in zapis podatkov iz vseh
znanih virov,
 strukturirana baza podatkov,
 vmesniki za povezavo z drugimi
informacijskimi sistemi,
 funkcije za obdelavo, prikaz in
analiziranje zbranih podatkov,
 rešitve za podporo vodenja proizvodnje.

Proizvodna informatika - SISTEMI MES
Za registracijo delovnega asa in zajem podatkov v
proizvodnji je na voljo širok nabor italnikov in terminalov. Uporabi se lahko tudi oprema drugih
proizvajalcev in standardni PC raunalniki v taki
stopnji zašite, kot jo zahtevajo pogoji vgradnje v
konkretnem okolju.

Slika 2 - Delovni razpored osebja ob upoštevanju
finega plana in zasedenosti strojev in delovnih mestsplošna struktura

Slika 5 - Hydra zapolni vrzel med poslovnimi procesi
in podatki, ki jih zajamemo s pomojo sistemov za
registracijo delovnega asa.

Slika 3 - Grafino planiranje potreb po osebju in razvršanje ob avtomatskem upoštevanju potreb in razpololjivosti osebja za tvorbo delovnega razporeda

Slika 4 - Potrebe po strojnih kapacitetah se upoštevajo za doloanje personalnih potreb z ustrezno usposoljenostjo

Standardni moduli HYDRE® pokrivajo široko podroje funkcij za podporo izvajanja in vodenja proizvodnega procesa:
 izvajanje delovnih nalogov,
 spremljanje dela zaposlenih,
 obvladovanje strojev,
 celovit sistem zagotavljanja kakovosti (CAQ)
 obvladovanje orodij,
 upravljanje numerino krmiljenih strojev (DNC),
 zajem procesnih podatkov,
 operativno razvršanje delovnih operacij,
 logistika materialov in polizdelkov,
 registracija delovnega asa zaposlenih
 planiranje potreb po delavcih
HYDRA® ima izdelane standardne vmesnike za izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi:
 nadrejenimi poslovnimi informacijskimi sistemi
kot so SAP, BaaN, Oracle in mnogi drugi,
 namenskimi podsistemi kot so npr. kontrola in
zagotavljanje kakovosti, registracija delovnega asa, nadzor strojev in procesov, ...

AVTOMATIKA
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Proizvodna informatika - SISTEMI MES
Slika 6 - Vmesniki SAP - Hydra
so certificirani s strani SAP-a

Zagotovljena je integracija HYDRE® v informacijsko
okolje podjetja - brez dodatnega ronega vnašanja.
HYDRA® z orodji za analizo in uporabo podatkov
daje nazoren in celovit vpogled v dogajanje v
proizvodnji. Poznavanje celotne slike proizvodnega
procesa v realnem asu daje podjetju monost za
nartovanje ukrepov za stalno izboljševanje fleksibilnosti in uinkovitosti.
A

Seminar Novi izdelki
in rešitve na podroju
avtomatizacije
Informacije: Robotina d.o.o., Koper
17. oktobra 2006 smo organizirali celodnevni seminar
”Novi izdelki in rešitve na podroju avtomatizacije
komunalne infrastrukture in klimatizacije”. V glavni
dvorani so potekala predavanja o HITACHI frekvennih pretvornikih IP54, podrobno je bilo predstavljeno programsko orodje Prodrive za delo s frekvennimi pretvorniki, IPU krmilje v frekvenniku in
nova procesorska enota za HITACHI PLC serijo EH150 EHV-CPU128!

Na koncu seminarja smo podelili nagrado HITACHI
frekvenni pretvornik in kabel za Prodrive programsko orodje, ki jo je prejel Janez Sladi iz podjetja Strojni ineniring d.o.o.
Za medijsko podporo v reviji Avtomatika se zahvaljujemo odgovornemu uredniku g. Branku Badrljici in
A
uredniku Draganu Selanu.
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Upravljanje uporabniške
istovetnosti
mag. Lucija Zupan, CISM,
mag. Aleš Košir
V vsakdanjem ivljenju se v
centralno bazo uporabniških isNa podroju informacijske
razlinih okolišinah predstavtovetnosti. Zakaj je to tako povarnosti je v letu 2006 za ljamo (poistovetimo) z razlinimi
membno? V preteklosti, ko so
gotovo najveje sprememvlogami, identitetami. Uporabprevladovali osrednji raunalnibe prineslo upravljanje
nik, ki eli uporabljati banne
ki (angl. mainframe), kjer je
upo rabniške istovetnosti
storitve, se banki predstavi s svouporabnik dobil enolini idenjo kodo PIN ali dostopnim gestifikator, ni bilo teav. Enolini
(angl. identity managelom. Ko uporablja mobilni teleidentifikator je bil uporabljen za
ment ). Postalo je osrednja
fon, se predstavi z drugano kodostop do vseh virov na osredtema konferenc, lankov v
do PIN, pri prijavi v raunalnik
njem raunalniku. Uporabniki
strokovnih publikacijah ter
se prijavi spet drugae in navede
so bili predstavljeni s skupinatudi sprememb v slo venski
uporabniško ime in geslo. Ugomi, tem pa so bile dodeljene pratovimo, da mora uporabnik obvice za dostope do virov. Danes,
in svetovni zakono daji.
vladovati mnogotere kode, gesla
ko razpolagamo s heterogenimi,
ter uporabniška imena. Povpreen uporabnik se
distribuiranimi okolji, kjer lahko govorimo o številpredstavlja v povpreju z 12 istovetnostmi. Uporabnih, med seboj veinoma nepovezanih sistemih, ni
nik na delovnem mestu pa v povpreju za svoje delo
ve tega enotnega in razmeroma preprostega priuporablja od pet do deset, nekateri celo ve aplikacij.
stopa, tako da sta nujna veji nadzor in preglednost
Koliko uporabniških imen in gesel morajo uporabninad uporabniško istovetnostjo.
ki pomniti, da lahko uporabljajo te aplikacije? as, ki
ga uporabnik dnevno porabi za prijavljanje, znaša
Upravljanje istovetnosti je proces, ki vkljuuje
povpreno 15 minut. Ali se zavedamo, kakšen strokreiranje uporabniške istovetnosti v celotnem inforšek je to na letnem merilu? Po hitrem izraunu ocenmacijskem sistemu, kjer smo upravljanje uvedli: gre
imo, da gre za 55 ur, torej skoraj sedem delovnih
za doloitev podatkov, na podlagi katerih lahko
dni. Z bolj smotrno rešenim upravljanjem istovetuporabnika enolino identificiramo. Nadalje postonosti lahko doseemo take in drugane prihranke.
pek vkljuuje dodeljevanje pravic uporabnikom,
spreminjanje, poveanje ali zmanjšanje pravic glede
Podroje upravljanja uporabniških istovetnosti
na naravo dela ter hkraten odvzem vseh pravic ob
ni novo, vendar je še vedno preteno neraziskano
zapustitvi delovnega mesta ali organizacije. Proces
podroje. Svetovno priznane analitske hiše si mono
dodeljevanja pravic je zelo dinamien in ne dopuša
prizadevajo, da bi ocenile skrite stroške zaradi nenedoslednosti, saj lahko zelo hitro izgubimo pregled.
uinkovitega upravljanja istovetnosti, vendar pa se
Slika 1 prikazuje ivljenjsko situacijo, ko se zapospogosto izkae, da je to bolj zapletena naloga, kot je
leni zaposli v podjetju, menja delovna mesta in na
videti. Podroje upravljanja identitet ni povezano
koncu zapusti organizacijo.
zgolj z zmonostjo informacijskega sistema, da enotno reši prepoznavanje uporabniških istovetnosti s
V trenutku, ko zaposleni zane z delom, mora
centralno podatkovno bazo in enovitim pristopom,
dobiti ustrezne pravice dostopa. Sedaj to v podjetjih
pa pa tudi s loveškimi dejavniki, kakršni so discitraja razlino dolgo, najpogosteje od enega do deset
plina uporabnikov, njihova doslednost, upoštevanje
dni, dokler nima oseba vseh za delo potrebnih pravpravil in podobno. Številne istovetnosti niso le finanic. Zaposleni v svoji delovni karieri v organizaciji
no vprašanje, temve odpirajo tudi številna nova
zamenja ve vlog, kar pa hkrati zahteva spremembe
varnostna tveganja. Uporabniki z neustreznimi uponjegovih dostopnih pravic (sprotno dodelitev novih
rabniškimi pravicami so visoko tveganje za nepoin soasno ukinitev starih pravic). Dodelitev pravic je
oblašeno spreminjanje podatkov ali razkritje zaupnekako samoumevna in zaposleni veinoma skrbijo,
nih podatkov. Nejasna slika o uporabnikih in njihoda si pridobijo vse za uspešno delo potrebne pravice,
vih pravicah nam prepreuje odkrivanje varnostnih
na ukinitev teh pravic pa se dostikrat pozablja, tako
ranljivosti, ki so jim sistemi izpostavljeni.
da se pogosto dogaja, da ima delavec v asu svoje zaV letu 2005 je Banka Slovenije slovenskim finanposlitve neprimerne, celo nasprotujoe si pravice.
nim institucijam naloila, da morajo zagotoviti
Posebno varnostno tveganje predstavljajo tudi praviAVTOMATIKA
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ce, ki jih ima minuli zaposleni še nekaj asa po svojem odhodu iz organizacije in mu niso bile pravoasno odvzete.

prizadeta. Sistemi za upravljanje istovetnosti proces
upravljanja v organizaciji poenostavijo do takšne
mere, da lahko to ponavljajoe opravilo prevzame
neka bolj splošna (administrativna) funkcija organizacije, kakršna je na primer kadrovska sluba.

Slika 1 - ivljenjski ciklus zaposlenega z vidika
upravljanja istovetnosti

Slika 2 - Integriran sistem upravljanja uporabniške
istovetnosti in dostopov

Zakaj potrebujemo sisteme za upravljanje
istovetnosti?

Kaj je prednost sistemov za upravljanje
identitet?

Odgovor je preprost, potrebujemo jih za enoten
pregled nad uporabniki in nadzor nad njihovimi
dostopi. Nek uporabnik se lahko v prvem sistemu
predstavlja kot janezj, v drugem kot novakj, spet v
tretjem kot novjan in podobno. S tem pa izgubimo
monost, da uporabniku sledimo z enolinim identifikatorjem in imamo na videz opravka s tremi
razlinimi osebami.

Zelo pomembna prednost teh sistemov je, da
uresniijo varnostne politike organizacije. Tovrstni
sistemi v najveji moni meri izloajo tveganje loveške nepazljivosti in loveških napak. Sistem tako
ne bo pozabil na to, da moramo redno menjati geslo
niti ne bo naredil izjeme pri pridobivanju potrebnih
odobritev, ko bo treba zaposlenemu dodeliti višji
administratorski dostop do glavnega produkcijskega
sistema. Prav tako ne bo dopustil, da ima oseba nezdruljive pravice, na primer da sama sebi odobri izplailo

Po revizijskih standardih moramo v informacijskih sistemih spremljati spremembe v povezavi z
uporabniško istovetnostjo ter beleiti kritine posege
uporabnikov. Vse to je razmeroma zapletena in zamudna naloga, e pogled na uporabnika ni poenoten
in zdruen v enem samem sistemu. Sistemi za upravljanje uporabniških identitet omogoajo, da razlini
informacijski sistemi uporabnika identificirajo z
enolinim uporabniškim imenom, ki je v vseh sistemih enak (nadzorni povee uporabnika v sistemu X
z njegovo enolino uporabniško identiteto, ki je
shranjena v eni avtoritativni bazi).
Sistemi za upravljanje identitet omogoajo, da
uporabnik do vseh informacijskih virov dostopa v
skladu s svojimi pravicami in da so vsi njegovi dostopi pred tem odobreni. Specializirani sistemi za upravljanje istovetnosti podpirajo razline sistemske
platforme, operacijske sisteme in aplikacije, za kar
obstajajo ustrezni programski vmesniki.

Poleg tega omogoajo, da se vse spremembe
beleijo in so transparentne ter da uporabniki dostop
do aplikacij in sistemov dobijo, kakor hitro ga potrebujejo, s imer je njihova storilnost kar najmanj
20 68/2006

Razlini vidiki vpletenih z vidika upravljanja
uporabniške istovetnosti
Z upravljanjem uporabniške istovetnosti ima
vsak kadrovski profil drugane vrste teav. Nekaj jih
bomo pogledali v nadaljevanju.
IT
Glavna skrb zadolenih za upravljanje IT infrastrukture je kreiranje uporabniških raunov. V
majhnem podjetju ta naloga ni tako zahtevna kot v
velikem. Z velikostjo podjetja pa se zapletenost ukrepov, ki so povezani s tem opravilom, eksponentno
višajo.
Denimo, da se v organizaciji zaposli nov uporabnik. IT oddelek dobi nejasne ali pomanjkljive zahteve
dodelitev pravic uporabniških dostopov za tega novega zaposlenega. Obiajno se tako navodilo glasi
takole: novemu uporabniku Janezu Novaku dodelite
enake pravice, kot ste jih e dodelili Marjanu Klemencu prejšnji mesec. Sistem tako omogoi, da ugo-
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tovimo, kakšne pravice je imel Marjan Klemenc v
nekem trenutku in takšne pravice nato dodelimo še
Janezu Novaku.
Nova vrsta teave se pojavi, ko uporabnik z uporabniškim imenom marjank zamenja delovno mesto,
ker verjetno nihe ve natanko ne ve, katere pravice
mu je zaradi prehoda treba odvzeti.
IT strokovnjaki si elijo imbolj olajšati delo kreiranja novih uporabnikov in si v ta namen napišejo
lastne skripte, s katerimi ustvarijo primeren uporabniški raun (vkljuno z njegovimi pravicami). Kmalu
pa naletimo na teavo, da je takih sprotnih skript
neobvladljivo veliko, saj so uporabniške zahteve za
dostope razline, povrh pa se neprestano spreminjajo in je vzdrevanje in popravljanje takih skript
zapletena naloga. Da ne omenjamo tega, da tako
pripravljene zaasne skripte zagotovo niso varne!
Razvijalec IS
Analitike in razvijalce aplikacij tare muna in
dolgoasna naloga, da morajo za vsako aplikacijo
napisati in vzdrevati lasten sistem za avtorizacijo in
avtentikacijo, kar je precejšen zalogaj, e elimo
napisati primerno varno kodo. Pri tem prihajajo nove
zahteve za spremembe in izboljšave take kode, kar
vodi v vse bolj zapleteno kodo. e pri nartovanju
nismo posebej pazili, bomo na koncu imeli loene
aplikacije z loenimi in multipliciranimi moduli s
podobno funkcionalnostjo, kar je za vzdrevanje zelo
nerodno. Spremembe lahko izvirajo iz sprememb
zakonodaje ali poslovnih zahtev, ki pa so pri današnji dinamiki poslovanja precej pogoste.
Uporabnik
Konni uporabnik se ubada predvsem s tem, da si
mora zapomniti veliko število gesel, ki jih mora
skladno z najnovejšo varnostno politiko spreminjati
meseno, geslo pa mora vsebovati najmanj 10 znakov, kombinacijo velikih in malih rk, številk ter posebnih znakov, ne sme pa se nahajati v slovarju. Takšna gesla mora uporabnik spreminjati v vseh sedmih
sistemih organizacije, in sicer vsak mesec. Povrh mora akati dalj asa, e eli dobiti dostop do pravkar
razvitega, novega sistema, saj IT za dodelitev novih
dostopov potrebuje ve kot teden dni, ker ima na
akalni listi še 390 uporabnikov.

Glede na zapisano je oitno, da je podroje upravljanja uporabniških istovetnosti obseno podroje in
ni udnega, da v standardu ISO/IEC 27001:2005
zavzema celotno svoje poglavje. Zanimivo je, da sistemi za upravljanje istovetnosti tehnološko odgovarjajo na zahteve standardov, vse bolj pa tudi na predpise, kot je Sarbanes Oxley in ustrezno evropsko zakonodajo 1995/46/EC, ki je mati slovenske razliice
ZVOP-1.
Veliko organizacij je preseneenih, ko analizirajo
stanje upravljanja uporabniških identitet v svoji
organizaciji. Takrat se zano zavedati, kakšnim tveganjem so bili izpostavljeni in kakšne stroške imajo
zaradi neuinkovitega upravljanja uporabniške
istovetnosti. Z analizo organizacije spoznajo koristi,
ki bi jih prineslo orodje za upravljanje uporabniške
A
istovetnosti in dostopov.

Revizor / strokovnjak za varnost
Revizorji imajo kopico teav s pregledovanjem sistema, saj sistem ne zagotavlja vseh poroil, ki jih
potrebujejo za analizo stanja. Ugotavljajo, da je veliko število raunov brez lastnika, kar predstavlja
varnostno tveganje in monost zlorabe s strani nepooblašenih uporabnikov.
AVTOMATIKA
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Sistemi za nadzor energijske uinkovitosti

PowerLogic izdelki v elektrini omarici Kaedra

POWER LOGIC
sistem za nadzor porabe elektrine energije
Peter Savšek univ.dipl.ing.el., Schneider Electric d.o.o.
nom PowerLogic.
Multimetri – merilniki el. veliin, ki direktno merijo tok in
napetost in iz teh
dveh veliin izraunavajo še ostale el.
veliine: mo, energijo, faktor delavnosti,
itd... PowerLogic izdelki nam z merjenjem in prikazom elektrinih veliin pridobijo vse informacije za upravljanje,
kontrolo in pa
tudi proces izboljšave elektrine inštalacije. Z njimi
lahko ocenimo
stroške elektrine energije,
izboljšamo zanesljivost dobave in kvaliteto.
Glavne storitve PowerLogic sistema

Danes je zanesljiva
Evropska Unija je 16.12.2002 sprejela Evropsko
dobava elektrine endirektivo o energijski uinkovitosti zgradb.
ergije izrednega pomSlovenija je morala ob vstopu v Evropsko Unijo
ena v stanovanjskem
harmonizirati svojo zakonodajo z evropsko in s
in poslovnem okolju.
Do izpadov preskrbe
tem seveda tudi Direktivo o energijski uinkoviel. energije v elektosti zgradb. V letu 2007 bo Slovenija vpeljala
trinih napeljavah naj
Energetsko izkaznico za nove zgradbe in velike
ne bi prihajalo oz. naj
javne zgradbe. e danes je pomembno meriti
bi se jih odpravljalo v
im krajšem monem
porabo elektrine energije ter hkrati nadzorovati
asu, ker imajo neganjeno kakovost in zanesljivost dobave. Ob
tivne posledice na
nastopu direktive pa bo le-to še pomembneje.
delovanje podjetij.
Za nesljivost dobave
elektrine energije je še posebej pomembna v ustanovah kot so bolnišnice, raunalniško-informacijski
centri, banke, mobilne postaje itd.
Zaradi tega smo se v Schneider Electric-u odloili za
razširitev ponudbe na podroju merjenja in analiz v
elektrodistribucijskem omreju. Od sredine letošnjega leta so na voljo novi izdelki; multimetri PM9,
PM700, PM800, analizatorji mree CM3000 in
CM4000, komunikacijski vmesniki EGX100 in
EGX400 ter programski paket za obdelavo podatkov
SMS. Vse te produkte poznamo pod skupnim ime22 68/2006
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Ocena stroškov
S PowerLogic multimetri lahko porabo el. energije
razdelimo na posamezne porabnike. Na posamezne odcepe vstavimo multimetre in na ta nain ugotovimo kolikšen del celotne porabe el. energije predstavljajo posamezni porabniki. Moni naini za razdelitev porabe el. energije so lahko: poraba po nadstropjih, poraba po oddelkih podjetij (proizvodnja,
skladiše, pisarniški del) itd. V poštev pride tudi drugana razdelitev, odvisno od izvedbe el. inštalacije.
Tako dobimo informacijo o najvejih porabnikih.
Naslednja koristna informacija so podatki o koninih
moeh. e poznamo asovno porazdelitev porabe,
lahko ugotovimo e v katerem obdobju presegamo
mejno porabo, doloeno z dobaviteljem elektrine
energije. Za prepreevanje prekoraitve mejne vrednosti porabe uporabimo funkcijo Porazdelitev bremen (Load shedding), ki v kritinem trenutku izklopi porabnike. Poraba se na ta nain spusti pod
mejno vrednost.
Stroške porabe elektrine energije lahko zniamo
tudi na naslednji nain: podjetje ima svoje prostore
na ve lokacijah. Za vsako lokacijo posebej se mu
stroške porabe elektrine energije zaraunava posebej. S PowerLogic multimetri porabe na posameznih lokacijah zdruimo in od distributerja elektrine energije zahtevamo enoten raun za porabljeno
energijo. Ker je skupna poraba veliko veja od posameznih porab, lahko zahtevamo ugodnejše plailne
pogoje za dobavljeno energijo.
Kot vidimo nam PowerLogic z oceno stroškov nudi
številne monosti znianja stroškov porabe elektrine energije. Seveda pa je v prvem koraku potrebno stroške doloiti oz. oceniti in šele nato na podlagi
analize rezultatov doloiti ustrezne ukrepe.

(Primer: zaradi izgub se poviša temperatura v el.
razdelilcih, kar povzroi hitrejše staranje izolacije in
posledino okvare opreme).
S PowerLogic multimetri preverjamo kvaliteto elektrine energije na ve nainov: prikaz faktorja
moi, prikaz celotnega harmonskega popaenja
– THD, analiza posameznih harmonskih komponent, asovna oblika signala, detekcija zelo kratkih napetostnih upadov in porastov, detekcija
prehodnih pojavov, skladnost dobavljene energije s standardom EN50160.
Na podlagi teh meritev se odloimo za primerno
rešitev. Za izboljšavo faktorja moi v sistem vgradimo kompenzacijske naprave. Te naprave se imenujejo VARLOGIC, VARSET, VARPACT in VARPLUS (za
ve informacij se obrnite na predstavnike Schneider
Electric-a). Za glajenje harmonikov uporabljamo
gladilne filtre. Zelo enostavna in zelo uinkovita
rešitev je loevanje kritinih porabnikov (ki v omreje pošiljajo višje harmonske tokove) od obutljivih
porabnikov. Seveda pa je potrebno vedeti, kateri
porabniki v omreje pošiljajo te višje harmonske
tokove. To informacijo pridobimo z uporabo PowerLogic multimetrov.
Zanesljivost dobave
Kot smo e omenili, je zanesljiva dobava elektrine
energije kljunega pomena za izvajanje delovnih
procesov. Torej lahko reemo, da je konkurennost
podjetij odvisna od zanesljive dobave elektrine
energije.
PowerLogic multimetri nam dajo informacijo o obremenjenosti omreja (kabli, instalacijski odklopniki,...). Na preobremenjenih omrejih pogosteje prihaja do elektrinih izpadov. Z meritvijo doloenih
parametrov v omreju se izpadom izognemo, ker
lahko e v naprej predvidimo, kdaj bo prišlo do preobremenitve. Tako lahko pravoasno poveamo
zmogljivost. S PowerLogic-om spremljamo tudi obremenjenost posameznih faz, ki morajo biti im bolj
enakomerno obremenjene.
V elektrinih omrejih pogosto prihaja do pojavov,
ki jih je zelo teko odkriti in ugotoviti njihov vzrok.
Takšni pojavi trajajo zelo kratek as in nam lahko
povzroijo trenutne ali trajne izpade dobave elektrine energije. Doloeni multimetri v PowerLogic
ponudbi so sposobni zaznati takšne pojave, z analizo le-teh pa ugotovimo vzrok za njihov nastanek.
Šele nato pristopimo k iskanju rešitve za odpravo teh
pojavov.
Povezovanje v nadzorni sistem

Zdruitev porabe el. energije na ve lokacijah
Kvaliteta elektrine energije
Izgube v elektrinih inštalacijah nam povzroajo višjo porabo elektrine energije, hkrati pa izgube poveujejo monost okvar na inštalacijah in porabnikih.

Za povezavo v nadzorni sistem morajo biti PowerLogic multimetri opremljeni s komunikacijsko kartico. Preko njih se izmerjeni podatki prenašajo v nadzorni sistem po obstojeem podatkovnem omreju.
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Lastnosti in funkcije multimetrov in analizatorjev mree

Arhitektura povezave v nadzorni sistem
Multimetri višjih zmogljivosti (PM800, CM3000 in
CM4000) imajo serijsko vgrajeno Modbus RS485
komunikacijsko kartico, pri drugih multimetrih
(PM9, PM500 in PM700) pa imamo opcijo naroiti
multimeter z Modbus RS485 komunikacijsko kartico.
Za povezavo v nadzorni sistem potrebujemo še
komunikacijski vmesnik, ki podatke pretvori v
primerno obliko za prenos po Ethernet omreju. Na
voljo imamo dva komunikacijska vmesnika in sicer
EGX100 in EGX400. EGX100 je namenjen pretvorbi
oblike podatkov in prenosu podatkov, EGX400 pa je
server, na katerem so shranjene doloene HTML
strani za pregled meritev.

1. Loen prikazovalnik – multimeter PM800 in
analizatorje mree CM3000 in CM4000 je mono
naroiti z loenim prikazovalnikom.
2. Prenosljivi analizator mree CM4000 – posebna izvedba analizatorja mree v torbi, ki ga je
mono prenašati iz lokacije na lokacijo. Priklop
na kable ali zbiralke je izveden s pomojo tokovnih kleš s tokovnimi izhodi 5A.
3. Interni spomin – Doloeni multimetri in analizatorji mree imajo vgrajen interni spomin za shranjevanje izmerjenih parametrov na omrejih.
4. Transparent Ready – storitev, ki omogoa uporabniku dostop do osnovnih izmerjenih parametrov v omrejih preko interneta. Torej uporabnik za nadzor ne potrebuje drugega kot internetni brskalnik.

Storitev Transparent Ready –
www.transparentready.com

Na nivoju nadzornega sistema imamo na voljo tri
verzije PowerLogic SMS programskega paketa:
SMSDL – osnovna verzija,
SMSSE – standardna verzija,
SMSPE – profesionalna verzija.
SMS programski paket nam omogoa spremljanje
meritev, analizo meritev, grafini prikaz meritev,
nastavitev parametrov in alarmov v multimetrih in
še mnogo ve.

5. Meritve porabe drugih virov, kot so poraba vode,
plina, pare itd. Ta storitev je izvedena s pomojo
vhodno/izhodnih modulov, ki jih dodajamo multimetrom in analizatorjem mree.
6. Alarmi za signalizacijo morebitnih prekoraitev
mejnih vrednosti.
7. Harmonska analiza.
8. Oblika signala.
9. Detekcija kratkotrajnih napetostnih upadov in
porastov.
10.Detekcija prehodnih pojavov.
11.Detekcija flicker-jev.
12.Skladnost dobavljene energije s standardom
EN50160.
13.Modbus RS485 komunikacijska kartica.
14.Ethernet komunikacijska kartica.
15.Opcija infra rdeega izhoda.
16.Optina komunikacijska kartica.

Podatke lahko spremljamo in analiziramo tudi s pomojo SCADA sistemov.

Za ve informacij nas lahko pokliete na telefon:
01/236 35 50.
A

Proces izboljšanja s PowerLogic-om
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IZ NAŠIH PODJETIJ: ROBOTIKA in CNC v MIKRONU

CNC in ROBOTIKA v podjetju
MIKRON
Branko Badrljica, Avtomatika
Informacije: mag. Marko Valant, info@mikron.si, marko.valant@siol.net tel: 02/82-17-010
Oglasili smo se v Dobji Vasi pri Ravnah na Koroškem v podjetju MF robotika in se na kratko
pogovorili z g. Markom Valantom.
Danes v Sloveniji tako na podroju CNC naprav kot
na podroju robotskih rok najdemo pestro ponudbo
prozvodov in kompletnih programov.
Podjetje MFA robotika se loi od veine ostale ponudbe, ker je v sodelovanju z dvemi drugimi podjetji oblikovalo kompaktno skupino, ki mu omogoa fokus
in specializacijo, za stranko pa seveda to lahko pomeni boljšo rešitev v krajšem asu kot sicer.

pravijo pa, da so še posebno optimalna izbira v projektih, ki vsebujejo oboje; robotske roke, ki streejo
CNC stroje in vasih zahtevajo izdelavo posebnih
manipulatorjev ali prilagoditev obstojeih. Takrat
pride do izraza sinhronizacija strojev in izdelava ali
dobava posebnih manipulatorjev, kot jih zahteva
doloen obdelovalni stroj.

Tako je skupina sestavljena iz podjetij:
 MFA Robotika ( nartovanje sistemov, servis in
postavitev strojev, inštalacija in zagon, proizvodnja manipulatorjev)
 CNC-Robot Servis ( nartovanje sistemov, servis in
postavitev strojev, inštalacija in zagon)
 Mikron (trenje )
Tako podjetje Mikron opravlja trenje za celotno
skupino, in sicer Fanuc-ove robotske roke CNC stroje podjetja Doosan MECATEC in strunice DIAMOND
podjetja Poly GIM.
Mikron ima sede na Igu pri Ljubljani. Montao,
servis in tehnino podporo pa nudita podjetji CNCRobot Servis (s sedeem v Ljubljani) in MFA Robotika (s sedeem v Dobji Vasi, Ravne na Koroškem).
Obe podjetji se dopolnjujeta in tako praktino enakovredno storitev ponujata na širšem slovenskem
podroju.

Ogledali smo si lahko izredno posreen, a na alost
še ne polno delujoi Fanucov "Bar", v katerem streeta goste dve Fanucovi roki. Na Na mojo veliko alost
smo se oglasili nekoliko preden je bil ta demonstracijski projekt finaliziran. Škoda, upam da ga
bom lahko pretestiral dodobra naslednji.

Za skupino je precejšnje število uspešno dokonanih
projektov inštalacije robotskih rok in CNC naprav,

Sem si pa imel prilonost ogledati dokonano aplikacijo z malo vejo roko, ki podaja obdelovance v Doosanov V450TM in upam, da bomo v kaki od naslednjih lankov lahko zasledili podatke o specifikah
projekta.
A
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LabVIEW 8.20

razširja vodilno testno programsko opremo z novim Modulation
Toolkitom in zdruljivostjo s sintakso in objektnim programiranjem programskega jezika The MathWorks, Inc. MATLAB
Informacije: National Instruments d.o.o.
National Instruments,
vodilno podjetje na
podroju virtualne
instrumentacije je
najavilo LabVIEW 8.20,
jubilejno izdajo ob 20.
obletnici LabVIEW
grafinega sistema, ki
omogoa razvoj testov,
nadzornih aplikacij in
vgnezdenih sistemov.
NI LabVIEW 8.20 dodatno razširja priljubljeno
LabVIEW grafino programsko orodje z
monostmi nartovanja
komunikacij ter z
dodatnimi orodji za
testiranje in simuliranje, ki so posebej prilagojena potrebam
nartovanj in testiranj
inenirjev na podroju
telekomunikacij.

Odprta testna platforma in nartovanje komunikacij
LabVIEW 8.20 platforma vsebuje nov Modulation Toolkit, ki omogoa
prilagodljiv programski pristop k nartovanju in testiranju komunikacijskih sistemov. Programska oprema je osnovana na prepoznavnem LabVIEW programskem jeziku. Primeri vkljueni v Modulation Toolkit za
LabVIEW 8.20 prikazujejo pravokotno multipleksiranje delitve frekvence (orthogonal frequency-division multiplexing) (OFDM) – komunikacijske tehnike, ki poveuje pasovno širino in imunost signala. Ta tehnika
se uporablja v najnovejših IEEE 802.11n Wi-Fi in 4G mobilnih
aplikacijah. Modulation Toolkit za LabVIEW 8.20 omogoa razvoj modelov za simuliranje komunikacijskih sistemov, evalvacijo parametrov in
odloitev pri nartovanju. Ravno tako omogoa ponovno rabo in integracijo te kode z RF testno opremo za izvajanje meritev signala in teste
delea bitnih napak (bit-error rate tests -BERT) za celovito testiranje
izdelkov.
„Nova vodila z visoko prepustnostjo kot je PCI Express, ponujajo virtualni instrumentaciji in namiznim raunalnikom mo procesiranja velikih koliin zapletenih IF in RF podatkov v komunikacijskih aplikacijah,“
je povedal dr. James Truchard, predsednik, izvršni direktor in soustanovitelj NI. „Z LabVIEW 8.20 lahko inenirji intuitivno razvijajo modele za nartovanje in merilne aplikacije preko grafinega programskega
zapisovanja, ki predstavlja pretok podatkov v komunikacijskih sistemih.“

LabVIEW 8.20 omogoa
inenirjem ponovno
uporabo obstojeih mfile skript, ustvarjenih z
MathWorks, Inc. MATLAB programsko opremo. Za napredno nartovanje in testiranje pa
LabVIEW 8.20 predstavlja objektno orientirane programerske
strukture in na XML
osnovan standard za
upravljanje testnih
podatkov.
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Predstavitev LabVIEW 8.20 vkljuuje pomembno inovacijo, poimenovano MathScript, ki je matematino usmerjen tekstovni programski
jezik, zdruljiv z m-file skriptami, ustvarjenimi z MATLAB programsko
opremo.
MathScript omogoa inenirjem ponovno uporabo obstojeih m-file
skript ustvarjenih z MATLAB programsko opremo ali ustvarjanje novih
skript z LabVIEW. S tem lahko kombinirajo in usklajujejo grafien in
tekstovni pristop h generiranju stimulativnih signalov ali izvajanju
meritev na kompleksnih komunikacijskih signalih.
Zmogljive merilne tare
LabVIEW 8.20 prinaša nova orodja, ki inenirjem omogoajo definiranje prilagojenih merilnih naprav z uporabo standardnih, komercialnih PC
in silicijevih tehnologij. Nov FPGA arovnik avtomatizira razvoj FPGA
kode za izgradnjo uporabniku prilagojenih merilnih naprav. Inenirji
lahko implementirajo FPGA merilne naprave na razširitvenih plošah v
standarden namizen PC, kar omogoa poceni izdelavo prototipov ali v
National Instruments PXI modul za uporabo v robustnih, visoko
zmogljivih produkcijskih testnih sistemih. Na primer, nova IF-RIO
(intermediate frequency reconfigurable I/O) naprava na eni PCI ploši
vkljuuje dva IF vmesnika, dva IF generatorja in FPGA ip, ki se ga programira z LabVIEW.
Z IF-RIO lahko inenirji izdelujejo prototipne komunikacijske sisteme v
LabVIEW in jih nato poganjajo v realnem asu z uporabo standardnega
PC raunalnika.
A

PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

Industrijska ohišja:

Ohišja za elektroniko:

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

Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških komponent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namizna ohišja.

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

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

Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

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
Limbuška cesta 2
Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

2341 Limbuš

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

Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

Tel.:+386 (0)2 4213 700 / 701
GSM: +386 (0)41 684 680

Fascinantna
prihodnost ...

Fax.:+386 (0)2 4213 702
E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.
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Seminar RFID v Špici International

Evolucija logistinih procesov
V Špici International so predstavili izboljšave logistinih
procesov s tehnologijo RFID.
Miha Capuder, Špica International d.o.o.
LJUBLJANA, 2.11.2006 - Špica International je s predstavitvijo novih procesnih in
tehnoloških pristopov potrdila svoje vodilno mesto pri razvoju rešitev za podporo logistinim procesom v realnem asu. Praktine predstavitve izboljšav logistinih procesov so se
udeleili predstavniki slovenskih podjetij z najvejimi logistinimi oddelki, logistinih podjetij
in organizacije GS1. Prednosti in delovanje logistinih sistemov s tehnologijo RFID sta predstavila strokovnjaka iz Špice in Symbol Technologies, ki je vodilni ponudnik tehnologij za
mobilno poslovanje.
V logistiki pomeni tehnologija radiofrekvennega overovljanja (RFID) tehnološko in procesno nadgradnjo prednosti, ki so jih podjetja pridobila z uvedbo oznaevanja
s rtno kodo. »Bili smo pionirji pri
uvajanju rtne kode. To tradicijo
nadaljujemo, zato smo prevzeli
pionirsko vlogo tudi pri uvajanju
RFID, ki bo v naslednjem asovnem obdobju revolucionarna tehnologija,« je ob pozdravu udeleencev poudaril Tone Stanovnik,
direktor podjetja Špica International.
Uvedba RFID pomeni za logistino
vejo izredno pridobitev predvsem
zaradi uinkovitejših in bolj preglednih poslovnih procesov. »Z
uporabo tehnologije RFID bomo
informacije beleili hitreje in bolj
avtomatizirano,« je povedal Miha
Capuder, vodja prodaje mobilnih

rešitev v podjetju Špica International. »Na ta nain bodo informacije za odloanje razpololjive ta-

pregledno, kar pomeni tudi boljše
planiranje in manjše zaloge.« Tako
RFID podjetjem ponuja zmonosti

koj, procesi pa bodo avtomatizirani. Poslovanje s kupci in dobavitelji pa bo lahko hitrejše in bolj

za oblikovanje bolj odzivne in cenejše dobavne verige, zaradi boljšega planiranja materialnih tokov
pa tudi optimizacijo zalog.
Udeleenci seminarja so spoznali
tudi osnovne gradnike standarda
RFID EPC, ki omogoa vzpostavitev globalne dobavne verige. Standardni zapisi, znake, italniki,
imeniški streniki in enoten programski jezik omogoajo, da bodo
lahko vsi deleniki transparentno
nadzorovali statuse v dobavni verigi ter dodatno optimizirali svoje
logistine ali proizvodne procese.
Skupek tehnologij in pristopov,
kot jih opredeljuje standard EPC,
bo omogoil avtomatsko delovanje dobavnih verig in še bolj kakovostno oskrbo konnih kupcev.
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»Pri uvajanju novih tehnologij v
logistine procese moramo predvsem razmišljati o prilagodljivosti,
globalnosti in znievanju stroškov,« je preprian Miha Capuder.
Opozoril je na glavne pomanjkljivosti tehnologije RFID. Ta namre za mnoino uporabo v logistiki še vedno ni primerna, predvsem zaradi poasnega uveljavljanja standarda EPC, stroškov lastništva, tehnološke zanesljivosti
ter fizikalnih omejitev pri uporabi
v realnih prostorih v realnem asu. Podjetja bodo morala za uporabo oznaevanja RFID prenoviti
tudi svojo informacijsko infrastrukturo, saj se bo obseg podatkov v logistinih sistemih lahko
poveal za ve kot tisokrat. V
Evropi širšo uporabo tehnologije

RFID zavira stroga zakonodaja na
podroju dodeljevanja frekvennih
pasov za brezini prenos podatkov ter pomanjkanje tehnološke
opreme, ki bi bila usklajena z obstojeo regulativo.
Ne glede na pomanjkljivost tehnologije glede natannosti zajema
podatkov, se za RFID odloajo v
podjetjih, kjer so tovrstne pomanjkljivosti zanemarljive v primerjavi z izboljšavami procesov in nijimi operativnimi stroški. Udeleenci seminarja so spoznali nekaj
zadnjih primerov uporabe tehnologije RFID. In sicer v podjetju Boeing, kjer so na primer skrajšali as
prevzema s 4 dni na 4 ure ter v
evropskem logistinem sistemu
drube Sony, kjer so zniali stro-
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ške, poveali sledljivost in izboljšali podporo poprodajnim aktivnostim. Predstavljen je bil tudi poskusni projekt v trgovski verigi
Spar, kjer bi s tovrstnim oznaevanjem transportnih enot lahko
zmanjšali obseg povezanega loveškega dela za 80 odstotkov.

Slušatelji so lahko preizkusili tudi
delovanje standardne opreme RFID
po standardu EPC. V Špici so namre zagotovili uporabo RFID opreme, ki jo poskusno uporabljajo v
nemškem Metroju. Testna oprema
je vkljuevala roni terminal Symbol MC-9060 G z vgrajenim modulom za oditavanje znak RFID,
fiksne italce Symbol XR480 ter
vrsto znak, primernih za razline
transportne enote, embalae in vrste izdelkov. Poleg praktine uporabe tehnologije RFID, so udeleenci dobili tudi odgovore na svoje
pomisleke o RFID, predvsem glede
zagotavljanja varnosti in zanesljivosti.
A
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Obvladovanje dobavnih verig
Od črtne kode do RFID
Miha Capuder, Špica International d.o.o.
Globalna vas je realnost. Geografski doseg podjetij
se je s pomojo uinkovitih ponudnikov logistinih
storitev in uinkovite informacijske podpore za
odloanje in uporabljanje dobavnih verig poveal in
hkrati pohitril. Lep primer zgodbe o uspehu na globalnem trgu je Wal Mart, najveji trgovec na svetu, ki je
svojo konkurenno prednost zgradil na obvladovanju
dobavne verige, ali pa na primer skoraj celotna avtomobilska industrija. Kljub globalnosti in hitrosti poslovanja pa kvaliteta ne sme biti ve vprašanje. Kako parirati takšnim zahtevam trga?
Obvladovanje zalog. Zaloge omogoajo varnost in
visoko odzivnost podjetij na zahteve trga, po drugi
strani pa predstavljajo vezan kapital podjetja. Kako
optimizirati ta kapital, da bi podjetje vseeno uinkovito
oskrbovalo svoje kupce? Kako planirati zaloge? Svetovna trgovina v povpreju trpi 9% pomanjkanje zalog
(izdelka ni na polici), kar pomeni v povpreju 3-5%
izgube zasluka. Zneski so velikanski. Ameriška vojska
ugotavlja, da je en dan njihove dobavne verige »teak«
79 MIO zelencev. Zato so vsi sodelujoi prisiljeni neprestano uinkovito »skrajševati« dobavno verigo.
Podjetja se tega vse bolj zavedajo in zato išejo nova
orodja za im boljše obvladovanje zalog.

organizacija, ki je poskrbela za standarden nain
oznaevanja artiklov, transportnih enot in izmenjave
podatkov. V Evropi jo je zastopala EAN organizacija, ki
se je lansko leto preimenovala v GS1. Uporaba enotnega standarda pa je omogoila izmenjavo informacij
vseh sodelujoih v dobavni verigi.
Razvoj se seveda ni ustavil. Vodilna svetovna podjetja
so e priela z uporabo RFID (radiofrekvenna identifikacija) orodij za obvladovanje dobavnih verig. RFID
tehnologija pravzaprav ni novost – v svetu se e dolga
leta uporablja na razlinih segmentih (npr. ABC kartice
za plaevanje cestnin, odklepanje avtomobila na daljavo, registracija delovnega asa in kontrola pristopa,
itd.). Novost je uveljavitev standarda, ki je namenjen
uporabi v logistiki – RFID EPC (Electronic Product Code). Kot e samo ime pove, gre za brezino tehnologijo, ki omogoa identifikacijo. Sama tehnologija ima
veliko prednosti: na primer namesto posameznega
skeniranja artikla s rtno kodo, avtomatski nain zajemanja podatkov o ve artiklih oziroma transportnih
enotah hkrati. Podatki se lahko beleijo povsem samodejno brez posredovanja ljudi. Torej je priakovati
hitrejši in bolj avtomatiziran zajem podatkov v celotni
dobavni verigi, kar ima za posledico nije stroške
delovne sile in hitrejši zajem podatkov o blagu.

Prave in pravoasne informacije za uspeh. Verjetno
gre iskati odgovor na zgoraj postavljena vprašanje tudi
v orodjih za boljše odloanje o upravljanje dobavnih
verig. Dobavne verige s pomojo uporabe informacijskih rešitev postajajo vse bolj sinhrone in usmerjane
na osnovi trenutnih potreb trga. Podjetja vse ve
energije vlagajo v izgradnjo povezljivih informacijskih
rešitev, ki omogoajo povezovanje in izmenjavo informacij vseh udeleencev v dobavni verigi – od pridelovalcev surovin, polizdelkov, kooperantov do konnega
potrošnika. V obratni smeri pa je treba poskrbeti za
izsledljivost v primeru reklamacij. In to po monosti
brez objave oglasa dnevnem asopisju v smislu:
«Vrnite XY mleko za dojenke, ki ste ga kupili v zadnjih
treh dneh v trgovinah ZX. Mleko je škodljivo zdravju«.
Kako do pravih in pravoasnih informacij. Tudi iz
zgoraj naštetih razlogov so veja podjetja e pred desetletji priela uporabljati tehnologijo rtne kode kot
enostaven nain zajemanja podatkov. Uvedla so informacijske sisteme, ki so s pomojo skeniranja rtne
kode razbrali potrebne informacije o blagu: na primer
oznaka artikla, oznaka pošiljke, rok uporabnosti, šara
itd. Zaradi hitre širitve uporabe je nastala mednarodna
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Kaj sestavlja RFID EPC sistem? V prvem koraku je
treba poskrbeti za prilagoditev procesov, temeljeih
na uporabi RFID, in prilagoditev informacijskih sistemov (programska oprema in RFID italci ter RFID
tiskalniki). RFID tiskalniki natisnejo etiketo v obliki
klasinega teksta in rtne kode ter hkrati zapišejo iste
podatke v ip, ki je skrit pod nalepko. Dvojno oznaevanje je nujno, le tako se namre lahko zagotovi, da
lahko isto etiketo uporabljajo vsi v dobavni verigi.

Ali bo rtna koda izumrla? rtna koda je potrebovala
veliko let, preden se je sprejela splošna uporaba te
tehnologije. Njena prednost pred RFID tehnologijo je
uveljavljen standard in tudi nija cena tehnologij in
oznak (nalepk). Ker ima RFID tehnologija poleg cene
še fizikalne omejitve (monost motenj, absorpcije ...),
je priakovati, da se bo RFID najhitreje uveljavil na
nivoju transportnih enot (na primer palet), oznaevanje
na nivoju artiklov pa v splošni uporabi pride na vrsto
šele ez nekaj let. rtna koda torej nikakor ne bo izumrla (vsaj ne v prihodnjih desetletjih).
Primeri uporabe. Wal Mart je od vseh najvejih dobaviteljev e zahteval oznaevanje transportnih enot s
pomojo RFID EPC. Investicija je v celoti na strani dobaviteljev. Tudi na nekatere izdelke e dajejo RFID oznake z namenom gradnje inovativnih rešitev za dvig
prodaje – na primer, prodajna polica sama zazna, da na
njej ni ve doloenih artiklov, in posreduje naroilo v
skladiše ali dobavitelju. Gillete je razvil koncept interaktivnega oglaševanje – ko kupec vzame artikel s police, se na najblijem prikazovalniku propagandnih sporoil pokae priporoilo o ostalih proizvodih. NATO za
oskrbovanje svojih sil po celem svetu nameni ogromne vsote denarja, da lahko zagotovi hitro dobavo hrane
in oroja. Od certificiranih dobaviteljev zahteva uporabo RFID oznak pošiljk. Boeing je v svojih servisnih
skladiših priel z uporabo RFID oznak na oskrbovalnih
transportnih enotah. Na ta nain je pohitril hitrost preA
vzema rezervnih in vgradnih delov za nekaj dni.
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Centraliziran zajem podatkov
tehtalnih linij in izpisovanje
etiket v skladišču
Centraliziran zajem podatkov s tehtnic in izpisovanje etiket s sistemom Hydra@Warehouse
Dejan Reichmann, 3R.TIM d.o.o.
V proizvodnji, kjer je potrebno tehtanje in oznaevanje izdelkov, se izdelke tehta in oznauje na izhodu iz proizvodnje ali skladiša. Takim izdelkom pravimo izdelki z variabilno teo. V kateri fazi procesa
se izvaja tehtanje in oznaevanje, je odvisno od organizacije poslovanja skladiša. Pojavlja se tudi zahteva po izpisovanju oznak za palete, ki vsebujejo SSCC
kode. Ker je SSCC koda smiselna samo v primeru, ko
ima pripadajoe podatke v elektronski obliki, je potrebno podatke zbrati in poslati hkrati s pošiljko po
elektronski poti kupcu. V okoljih kjer se pojavijo
razlini tehtalni sistemi je potrebno heterogene podatke o teah odpremljenih izdelkov zajeti in poenotiti za obdelavo in »pakiranje« v paketke za elektronsko izmenjavo podatkov (RIP).
V podjetjih se sreujemo z razlinimi tipi in generacijami tehtalne opreme. Nastavljanje tehtnic je pogosto odvisno od osebja, ki upravlja z njimi. Napake
se hitro pojavijo. V ostrih pogojih poslovanja na podroju dobavitelj – kupec lahko vsaka napaka pri oznaevanju povzroi velike stroške in škodo. Namen
predstavljene rešitve je zajeti vse podatke s tehtnic in
tehtalnih linij, centralizirati sistem tehtanja in izpisovanja in ga vkljuiti v sistem izpisovanja etiket v
skladišu.

 enoten šifrant deklaracij za izpis na etikete
 enotna baza formatov za etikete
 zajem in centralizirano hranjenje podatkov iz tehtnic in arhiv izpisanih etiket
 zagotavljanje sledljivosti
 integracija s sistemom za upravljanja skladiša
 monost izpisovanja etiket na prenosne tiskalnike
Sistem, ki je centraliziran, omogoa optimizacijo tiskanja, enostavno izbiro mesta tiskanja. Zagotavlja
veliko mero redundance pri tiskalnikih.
Izvedba sistema
V tehtalnem sistemu so etiketirke preko etherneta in
programske opreme Hydra@Warehouse SC povezane na Datamax M4208 industrijske tiskalnike.
Tiskalniki omogoa tiskanje termo in termotransfer
nalepk za kartone in palete. Etiketirke so preko vmesnika Serial/Ethernet (TCP/IP) povezana v LAN, preko katerega komunicira z nadzornim raunalnikom
– strenikom. Nalepke je mono v okviru dogovorjenih parametrov oblikovati s programom NiceLabel.

skladišu se izpisujejo razlini tipi etiket:
interne etikete za oznaevanje transportnih enot,
logistine etikete za kartone in palete,
etikete za oznaevanje odpreme,
etikete za oznaevanje prodajnih enot,
etikete za oznaevanje internih transportnih enot
in regalov.
Najbolje je, e se vse etikete izpisuje iz enega mesta.
Tako je mona tudi izbira tiskalnikov v omreju.

Vmesnik Serial/Ethernet
(TCP/IP)

V






Prednosti enotnega sistema za izpisovanje
etiket tehtanih artiklov
Izpisovanje etiket se tako kakor zajem podatkov obiajno izvaja na razlinih lokacijah in razlini opremi.
S povezavo vseh osamljenih »otokov« v enovit sistem doseemo :
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Prenosni tiskalnik etiket za
brezino omreje (WLAN).

Poleg stacionarnih tiskalnikov se lahko uporabljajo tudi prenosni tiskalniki ki so
povezani v sistem preko
brezinega omreja. Brezino omreje je v modernih

Sistemi za identifikacijo in oznaevanje
skladiših tako ali tako prisotno zaradi dela z mobilnimi terminalki. Na mobilni tiskalnik lahko delavec
kjerkoli v skladiši preko mobilnega terminala izpiše etiketo in jo takoj uporabi. Tudi v takem primeru je celoten proces tiskanja centralno voden na tiskalniškem strniku.
Programske vmesnike za razline tehtalne naprave je mono v sistem dodajati. Vsak tip tehtnice (Bizerba, Libela, IMK, Cigiemme) je povezana na strenik preko lastnega programskega vmesnika.

Oblikovanje etikete v progamu NiceLabel z modernimi vizualnimi orodji.
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Programska oprema
Sistem ima strenik in dva tipa odjemalcev za tehtnice :
1. odjemalce za povezavo tehtnice na
strenik – nimajo uporabniškega
vmesnika.
2. odjemalce, ki poleg povezave s strenikom omogoajo tudi tehtanje in
vsebujejo tehtalno logiko. Taki odjemalci so namešeni poleg tehtnice,
tako da lahko osebje upravlja z njimi.
Hydre@Warehouse SC server je streniški del sistema, ki izvaja komunikacijo s tehtnicami, izpisovanje etiket, alarmira, razporeja opravila tiskalnikom in zapisuje podatkov v bazo.
Hyda@Warehouse SC je aplikacija za parametrizacijo strenika in parametrizacijo tehtnic:
 nastavitev komunikacijskih parametrov
 izbira tipa etekete za vsako tehtnico
 pregled dnevnikov in tabele izpisanih etiket
 pošiljanje parametrov na tehtnice kot so
podatki o deklaracijah

izdelavo komisiona. Delavci v skladišu z brezinimi terminali pripravijo blago v skladu z naroilom kupca. Delo v skladišu poteka preko branja rtnih kod.
4. Ko je priprava naroila konana, delavec nalepi logistino nalepko s SSCC na odpremno paleto
5. Podatki o odpremi, ki vsebujejo natanne koliine
odpremljenega blaga, roke uporabnosti, serijske
številke ali številke sare ze zapišejo v bazo ERP
6. e ima dobavitelj s kupcem vzpostavljeno elektronsko izmenjavo podatkov, lahko kupcu takoj pošlje podatke o odpremi
7. Ko pošiljka prispe h kupcu, v kupevem skladišu
na prevzemu izvedejo prevzemni postopek tako,
da preberjo rtne kode na TSE, ki vsebujejo tudi
SSCC
8. Informacijski sistem kupca na podlagi SSCC poiše
vse informacije v zvezi z posamezno TSE.
9. V skladišu kupca ni potrebno odpirati pošiljke in
pregledovati blaga, ker je e po elektronski poti
prejel vse podatke.

Shematien prikaz uporabe SSCC kode.
Etiket za homogeno paleto se lahko izpiše šele po
koncu komisioniranja, ker vsebuje koliino, teo in
še nekatere druge podatke.

Oblikovanje etikete v progamu NiceLabel z modernimi
vizualnimi orodji.

Izpis logistinih paletnih etiket s SSCC
V skladišu se izpisujejo tudi logistine etikete ki vsebujejo SSCC kode.
Primer uporabe SSCC v poslovanju s poudarkom na
procesih v skladišiu v 9-tih korakih:
1. Pri dobavitelju komercialist izdela ponudbo in jo
pošlje kupcu
2. Kupec potrdi naroilo in potrjeno naroilo vrne
dobavitelju
3. V skladišu, ki ima sistem Hydra@Warehouse se
potrjeno naroilo kupca pojavi v obliki najave za
36 68/2006

Povezava tehtalnega sistema s sistemom
za vodenje skladiša
Sistemi za upravljanje skladiša e v osnovi nudijo
monost izpisovanja etiket. Rešitve iz druine Hydra@ za izpisovanje in oblikovanje etiket uporablja
programsko opremo NiceLabel. Taka rešitev omogoa prosto oblikovanje in popravljanje etiket. Robustna zasnova in direktna povezava z jedrom programa
NiceLabel omogoa zanesljivo delovanje zahtevnih
sistemov izpisovanja.
Hydre@Warehouse je SVS (Sistem za Vodenje
Skladiša) ali v anglešini WMS (Wrehouse Managament System). SVS Hydra@Warehouse je izdelan v
skladu z modernimi smernicami na podlagi 15-letnih izkušenj. Sistem je eostaven za uporabo, povez-
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Hydra@Warehouse: nadzor tiskalniškega strenika iz nadzornega programa skladiša
ljiv z obstojeimi informacijskimi sistemi in cenovno
dostopen. Zaradi lastnega razvoja in modularne zasnove je povezovanje z informacijskimi sistemi enostavno na podlagi izmenjevalnih tabel ali spletnih
storitev. Deluje v ve jezikih in omogoe naturalizacijo v katerikoli jezik. Integracija z nekaterimi poslovno informacijskimi sistemi kot je Datalab PantheA
on™ je e izvedena.
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Tiskalnik kartic
Zebra P120i izbran
med izdelke leta
Gašper Lukši, LEOSS, d.o.o.
Novemu Zebrinemu tiskalniku kartic P120i je bilo konec septembra dodeljeno priznanje – umestitev med 20 najboljših
izdelkov na podroju kontrole dostopa. Tekmovanje, ki poteka e peto leto zapored, sodi pod okrilje organizacije ASIS
International, nagrade pa podeljujejo v okviru revije Access
Control and Security Systems.
San Diego, California, ZDA, 10. oktober 2006 – Na najvejem vsakoletnem sreanju ASIS International Show je tiskalnik kartic Zebra P120i, ki
ga proizvajala korporacija Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA), prejel
priznanje – umestitev med 20 najboljših produktov leta 2006 na
podroju kontrole dostopa. Tekmovanje poteka e peto leto zapored,
nagrade pa podeljuje revija Access Control and Security Systems.
Asis International je najveja svetovna organizacija, ki sledi novostim na
podroju zagotavljanja varnosti in
kontrole dostopa. Ustanovljena je
bila leta 1955 z namenom izboljšati
uinkovitost varnostnih sistemov in
poveati
produktivnosti
vseh
zaposlenih na podroju zagotavljanja varnosti. Danes šteje e ve kot
33.000 lanov.
Zebra Technologies Corporation
omogoa inovativne in zanesljive
rešitve za tiskanje na podroju zagotavljanja varnosti in kontrole dostopa v ve kot 100 dravah. Nanje se
zanaša ve kot 90% podjetij s Fortunovega seznama 500 najuspešnejših,
ko potrebuje opremo za oznaevanje. Glavni razlog so Zebrini izdelki.
Robustni, odporni in zanesljivi. Podjetja, ki se zanašajo na Zebro, so v
primerjavi s konkurenco pridobila na uinkovitosti, produktivnosti,
kakovosti, varnosti, nijih stroških in boljši podpori strankam, saj jim
Zebra pri vsem naštetem zelo pomaga. Pomaga pa tudi integrirati
tehnologijo rtne kode in RFID v njihovo dejavnost ali dejavnost njihovih
strank. Korporacija Zebra je v svetu prodala e ve kot pet milijonov
tiskalnikov, med katerimi so tudi tiskalniki, namenjeni mobilnim
aplikacijam kot tudi tisti za tisk kartic in pametnih nalepk (RFID). Poleg
tiskalnikov sodi med iskano blago tudi njihova oprema za oblikovanje in
tiskanje (ZebraDesigner), repromaterial in odlina podpora uporabnikom (ZebraCare). Ve informacij o Zebri na www.zebra.com.
Ve o njihovih tiskalnikih kartic, rtne kode in RFID na www.leoss.si v
A
okviru menija Oznaevanje.
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Potrjevanje kabelskih poti za 10
Giga bitni Ethernet
Zvone agar, EZ d.o.o.
6. junija 2006 je IEEE sprejela dokonno obliko novega 10GBASE-T Ethernet standarda (IEEE P802.3an) za prenos 10
Giga bitov na sekundo po bakreni parici. Standard, ki je od
septembra dalje dostopen, doloa tudi pogoje za gradnjo,
preverjanje in potrjevanje kabelskih poti. Preverjanje se deli
na dva dela.
V prvem delu preverjamo posamezni kabel kot doslej na osnovi naslednjih koliin : insertion loss, return loss, PP (par proti paru) NEXT, PS
(par proti vsem parom) NEXT, PP ELFEXT, PS ELFEXT, propagation
delay, dolina trase, delay skew in pravilnost vezave. Ta del preverjanja
poteka enako kot ga poznamo pri kategoriji 5e in 6 le da je meja 250 dvignena na 500 MHz, dvignjene oziroma 10GbE prilagojene so tudi ostale
zahteve.
V drugem delu preverjamo sosedni presluh ali Alien Crosstalk (AXTalk)
med (UTP) kabli v snopu na osnovi Alien NEXT (ANEXT), Alien FEXT
(AFEXT), Power Sum Alien NEXT (PSANEXT) in Power Sum Alien FEXT
(PSAFEXT). meritve PP (par proti paru) opravi instrument DTX-1800
sam, za PS (par proti vsem parom) meritve pa je potreben še raunalnik
z naloenim AxTALK Analyzer™ programom

Pri preverjanju sosednega presluha merimo vpliv enega kabla na
drug kabel v snopu. Meritev PP
Alien NEXT-a kae vezava A (slike
na naslednji strani. V oba dela instrumenta DTX-1800 postavljena
na eni strani kabelskega snopa, v
reo namenjeno za optine module, vstavimo komunikacijska
modula in jih medsebojno poveemo z RJ45 prikljunim kablom.
Na drugi strani obeh kablov montiramo Link zakljuka. Vseh monih kombinacij med pari v je v tem
primeru 16.
Meritev PP Alien FEXT-a kae vezava B. Instrumenta sta v tem primeru vsak na svoji strani kabelskega snopa zato za sinhronizacijo uporabimo tretji kabel. Link zakljuka sta montirana na nasprotnih straneh. Tako meritev je mono izvesti, e gre za povezavo med
dvema vozlišema. V primeru da
gre za povezavo med vozlišem in
vtinico z samo dvemi kabli uporabimo vezavo C.
Pri tej alternativni metodi merjenja PP Alien FEXT-a uporabimo kabla, ki ju testiramo tudi za sinhronizacijo med obema deloma instrumenta zato je cel postopek nekoliko daljši. Zunanje Link zakljuke nadomesti komunikacijski
modul.

Za laje razumevanje (sosednjega presluha od blizu) Alien NEXT-a in
(sosednega presluha od dale) Alien FEXT-a sta zgoraj prikazani sliki
nastanka in delovanja NEXT-a in FEXT-a.
AVTOMATIKA

Ker vsak par v posameznem kablu
vpliva na vsak par v sosednjih kablih v kabelskem snopu in obratno
je medsebojnih vplivov oziroma
potrebnih meritev nešteto. e v
snopu 7 kablov imamo 96 (PP)
kombinacij za en sam kabel za kar
porabimo 4 in pol minute. Enak
as porabimo tudi za (PS) meritve
kar skupaj z pretikanjem in nas68/2006 39

Telekomunikacije - Meritve kabelskih poti
jo v snopih. Meritve se opravijo na
najbolj kritinih poteh, recimo
tam kjer so skupne poti zelo dolge.
Od skupnega števila inštaliranih
kablov se doloi za izbrane (victim) kable najmanj 1% kablov in
se na njih opravi celotne teste.
e inštalirani kabelski sistemi kategorije 6 ali 7 bi lahko podpirali
10GbE pod doloenimi pogoji in
verjetno z omejitvijo pri dolini
(55m). Sposobnost takega sistema
še ni mono ugotoviti samo z obdelavo arhiviranih merilnih rezultatov, potrebne so ponovne meritve v e opisanih dveh delih.

tavitvami znaša priblino 11 minut in to za en sam izbran (victim) kabel
v snopu 7 kablov.
Tako imamo na eni strani zahtevo za doloeno kvaliteto kabelske poti,
po drugi strani pa nerazumno dolg in kompliciran sistem preverjanja.
Zato izvedemo vzorne meritve, seveda ne tam kjer kabli sploh ne tee-
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Komplet DTX-10GKIT, ki skupaj
z instrumentom Fluke DTX-1800
omogoa meritve sosednega presluha vsebuje : dva komunikacijska
modula (DTX-AXTLK1), program
za raunalnik na Windows osnovi
(DTX AxTalk Analyzer™), dva
permanent link adapterja kategorije 6a oziroma Ea razreda
(DTX-PLA002S), dva Channel
adapterja za meritve blinega presluha do 500 MHz (DTX-CHA001AS), dva Link zakljuka (DTX-AXTERM) in dva RJ45 na RJ45 spojnika.
Informativna cena merilnega kompleta DTX-10GKIT je 561.584
A
SIT neto brez DDV...

CADdy++/SEE Electrical
Ekonomske prednosti priprave elektrotehniške dokumentacije z ECAD programsko opremo CADdy++/SEEi
Toma Stenšak, Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

Trna ekonomija in mednarodna konkurennost temeljita tudi na sposobnosti komuniciranja s svetom, na nain in po standardih, ki jih le ta priznava. Na podroju
elektrotehnike si sodobne proizvodnje, ineniringa in razvoja ne moremo ve zamisliti brez uporabe raunalniško podprte tehnologije. Projektiranje s pomojo raunalnika, uporaba sodobnih baz podatkov-katalogov na raunalniškem mediju, kot sestavni del CAE (Computer Aided Engineering), so postali pogoj mednarodnega sodelovanja.
1 Uvod
tudi papirni katalogi. Vpeljava ECAD (Electrical ComCAE je oblika uporabniške orientirane tehnologije
puter Aided Design) sistemov za elektrotehniško propopolnoma podprte z raunalniki. To pomeni velike
jektiranje je povzroila nastanek zahteve po aurnih
prihranke asa pri pripravi, izdelavi in vodenju elekin popolnih opisih artiklov, ki so dostopni na elektroprojektov in/oziroma ustrezne dokumentacije,
tronskem mediju. Ti sistemi so v svetu in pri nas realtako v projektantskih oz. inenost. Proizvajalci so sami zaniring podjetij kot tudi pri ininteresirani, da ponudijo svoje
Le do 31.12.2006 lahko vsi lani IZSvestitorjih, v industriji. V razkataloge na elektronskem meMatine sekcije elektro inenirjev kupivitem svetu so risalne deske in
diju. Z njihovo vkljuitvijo se
jo ECAD programsko opremo CADdy
neprimerni programi na podproces elektrotehniškega pro++/SEE po izjemnih cenah. Podrobroju priprave elektrotehniške
jektiranja v smislu raunalnosti so na voljo na www.caddy-elecdokumentacije zgodovina. Z
niško podprte tehnologije (CAT
trical.net.
uveljavljenjem mednarodnih
– Computer Aided Technology)
standardov za izmenjavo logilogino zakljui v celoto. CAE je
nih elektrotehniških simbolov, tokovnih in vezalnih
torej pomemben len v CAT verigi in uporabniki e
shem ter v nadaljevanju tudi tehnini in komercialni
vedo, da lahko zahtevne naloge uspešno opravijo le z
podatki o proizvodih, poasi izgubljajo svoj pomen
ustreznimi CAE sistemi.
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2 Prehod na CAE, da ali ne ?
Uvajanje novih tehnologij je povezano z investicijami, ki so vse prej kot
zanemarljive. Poleg tehniško-tehnoloških, je eden najpomembnejših ciljev vsake nove investicije; da se le ta v ekonomskem smislu povrne in da
prinese dodaten profit.
2.1 Prihranki časa in denarja pri projektiranju z
ECAD programsko opremo
Predmet analize je projekt dovoda elektrine energije ter napajanja in
krmiljenja elektromotornih pogonov v strojni industriji. Obseg projekta
je 50 A3 strani. Rezultati so prikazani v tabeli. asi izdelave dokumentacije z nespecializirano programsko opremo in ECAD programsko
opremo so pridobljeni na osnovi ankete, ki je objavljena na internetnih
straneh www.caddy-electrical.net (n = 33). Enostaven izraun pokae,
da je pri prihranku 120,8 € na stran projekta, skupni prihranek pri projektu, ki obsega 50 strani kar 6040 €.
Pri izraunu so upoštevane vrednosti ur, ki so primerljive s cenami, ki
jih dosegajo naša podjetja na projektih za tuje naronike, medtem, ko so
vrednosti ur pri projektih za domae naronike – investitorje praviloma
manjše. V analizi so upoštevani tudi potrebni projektni popravki (izvedbeno stanje) in revizija.

Investicija v potrebno programsko
opremo je odvisna od števila nartovanih delovnih mest; organizacije in vrste dela. V naslednjem
primeru je narejen izraun za eno
delovno mesto. Investicija znaša
4560 € + DDV za programsko
opremo (CADdy ++/SEE Electrical Advanced + House Installation
+ Cabinet Layout + vzdrevanje
za tekoe leto). V skupni ceni je
upoštevana tudi cena 3 dnevnega
osnovnega teaja s 40% popusta
na lokaciji ponudnika.
Ali 5407 € za (CADdy++/SEE
Electrical Advanced + HI + CL +
vzdrevanje za tekoe leto) in osnovno šolanje z 40% popustom na
lokaciji naronika za (1-8 oseb). V
izraunu upoštevamo, da za prehod na ECAD ni potrebna nova
strojna oprema.
Na osnovi predhodne analize od
tega trenutka dalje lahko kupec
prihrani 6040 € pri vsakem projektu. Pri petih v enem letu je
prihranek 30.200 €. Praksa pokae da je realni prihranek v prvem
letu polovico manjši, zaradi uvajanja in spoznavanja programske
opreme, to je 15.100 €.

2.2 Analiza ekonomske opravičenosti vpeljave ECAD
programske opreme na področju priprave elektro
dokumentacije

Tako velike ekonomske uinke
omogoa prava izbira programske
opreme, ustrezno in dobro usposobljeni kadri ter uspešna organizacija dela. Še pomembnejše je
nedvomno poveanje konkurennosti na trgu projektantsko-inenirskih podjetij. Pri naronikih
oz. investitorjih ECAD tehnologija
pomeni zmanjšanje stroškov in
hitrejša realizacija investicije, v
nadaljevanju pa velike prihranke
asa in denarja pri auriranju
dokumentacije ob vzdrevanju,
spremembah in remontih.

Uvajanje CAE tehnologij v proizvodnjo in nartovanje pomeni tudi
neposreden vpliv na organizacijo dela v podjetju. Zato zahteva odgovoren pristop k uvajanju ECAD orodij predhodno analizo, v kateri je
potrebno obdelati naslednja podroja: obstojea organizacija, stopnja
tehnološke usposobljenosti in analiza strukture projektnega vodenja,
izobrazbene strukture kadrov in njihovih delovnih postopkov, njihova
sposobnost prilagajanja na nove tehnologije in potreben as za permanentno in obasno, splošno in namensko izobraevanje, potrebe in
poloaj na trgu (plani, prodor na nova triša), vrsta, vsebina in format
dokumentacije.

V lanku je predstavljen postopek
analize, ki jo lahko izdela vsako
podjetje, ki razmišlja o prehodu na
najnovejše tehnologije. Podatki se
lahko razlikujejo glede na kader,
ki je zaposlen v podjetju (odvisno
koliko so pripravljeni na izobraevanje in delo na novih tehnologijah in kolikšna je urna postavka
njihovega dela). Uvajanje novih

Tabela 1 - Prihranki asa in denarja pri nartovanju s programskim
orodjem CADdy++/SEE Electrical
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Slika 1 - Primerjava cen izdelave projekta 50 strani s pomojo nespeciliziranih programov in s pomojo ECAD tehnologije.

Tabela 2 - Tabela prikazuje ekonomsko oceno za prvi dve leti

Slika 2 - Primerjava cen pri projektiranju z nespecilizirano programsko
opremo in s pomojo ECAD programske opreme po vpeljavi investicije-vlaganja v CAE
tehnologij je nujna zaradi naslednjih dejstev:
o ECAD orodja omogoajo prodor na nova triša in doseganje boljših
cen.
o Konkurennost na trišu ne dovoljuje izgubljenih ur zaradi zastoja v
proizvodnji. Hitrost prepreevanja in efektivno odpravljanje napak in
okvar je pogojeno s kvalitetno in aurno dokumentacijo, ki jo je
potrebno po izvedenih spremembah ponovno aurirati.
o Zaradi posluha nekaterih proizvajalcev programske opreme in poznaAVTOMATIKA
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vanja naše kupne moi, ter velikega padca raunalniške strojne
opreme, so povprene investicije v CAE tehnologiji na podroju elektrotehnike manjše kot v drugih evropskih dravah.
o Posebna skrb pri uvajanju CAE tehnologij je namenjena izobraevanju kadrov, tako sedanjim kot bodoim (npr. CADdy++/SEE Electrical
je na Fakulteti za elektrotehniko, raunalništvo in informatiko v Mariboru instaliran na velikem številu delovnih mest). Poleg tega se program uporablja v srednjih šolah. Vsak študent ima pravico na svojo
šolsko licenco. Izvajajo se enodnevni ali vednevni seminarji v sodelovanju z brannimi strokovnimi organizacijami in društvi (Kotnikovi
dnevi v organizaciji ED-MB, Mipro, DVS Rogla, EI in PEIPP v organizaciji EDZ in mnogi drugi).

3. Tehnični in komercialni podatki o elektro proizvodih
vključeni neposredno v ECAD programsko opremo
ECAD programska oprema CADdy++/SEE ima implementiran sistem
podatkovnih zbirk artiklov, ki se lahko poljubno dopolnjuje z novimi
proizvodi razlinih proizvajalcev. Med samim projektiranjem loginim
simbolom definiramo realne tipe komponent, ki imajo tehnino komercialne podatke zapisane v bazi. Tako izdelan projekt lahko v
samem CADdy++/SEE okolju obdelujemo v poslovno - odloitvenem
smislu. Poleg izdelave kosovnic, lahko izraunavamo skupno ceno materiala v projektu, obdelano in sortirano po proizvajalcih, po napravah in
lokacijah projekta, po blagovnih skupinah, po internih oznakah in
podobno. Projekt, ali dele projekta, lahko primerjamo z drugimi projekti. Takšen sistem preraste v produkcijsko-planski sistem (PPS) za
podroje elektro projektiranja.

Za podjetja, ki imajo svoje skladiše materiala, mora sistem vsebovati tudi sistem skladišnega
poslovanja. Pri skladišnem poslovanju je najbolj zanimiv podatek
stanje blaga v skladišu, ker se na
podalgi tega odloamo za nabavo
novega materiala. e raunalniško podprt sistem vodenja skladiša e obstaja, potem se mora
elektrotehniški PPS navezati na ta
sistem.
Vse ve proizvajalcev v Evropi in
izven nje, ki vidijo monost, da bi
prehiteli druge prav v intengraciji
CAD/CAE tehnologije s PPS – sistemi in vpeljavi le/te v proizvodnjo
in trenje. Proizvajalec poliesterskih omaric, izolacijskih ohišij,
stikal in nizkonapetostne elektro
opreme, podjetje Deutche Vynckier, je e v dalnjem letu 1989
postavila svoj PPS – sistem na osnovi (starega) CADdy sistema in je
v enem letu podarila 23-tim svojim kupcem, nartovalcem in izdelovalcem stikalnih omaric, kompletne CAE sisteme. Invensticija se
je izplaala tako hitro, da se e v
zaetku naslednjega leta s svojim
sistemov brezplano opremili nadaljnjih 10 kupcev.
Za elektro projektante in investitorje tak sistem postane zanimiv,
ko so ustrezni podatki na voljo.
Takrat lahko zlahka sprejemajo
poslovne odloitve, ki temeljijo na
realnih vrednostih in ustreznih
izraunih. S tem se hitrost izdelave projektov, ki se dosee z CADdy
++/SEE Electrical sistemom, prikljui dodatna dimenzija v smislu
veje kvalitete in zanesljivosti. Dostopnost pravih tehnino-komercialnih podatkov so rešili e proizvajalci, kjer poleg kataloga na
papirju izdelujejo kataloge na
elektronskem mediju.

Slika 3 - Seznam opreme v CADdy++/SEE projektu z vkljuenimi tehnino
komercialnimi podatki
V PPS sistem lahko vpeljemo sistem naroanja preko dobaviteljev in
skladišnega poslovanja. Vsak artikel lahko dobavlja ve dobaviteljev,
vsak ima svoje pogoje poslovanja (nabavno-prodajna cena, nain plaila, pogoji,...). Podatkovna zbirka dobaviteljev vsebuje poleg imena firme
še vse poslovne podatke vkljuno z imenom kontaktne osebe, ki skrbi za
prodajo. S takim podatkom lahko projektant ali invenstitor zlahka navee stik s pravo osebo, e potrebuje dodatne informacije.
44 68/2006

AVTOMATIKA

A

Powerboss Eluma prihranek do 80% pri stroških osvetlitve.
Informacije: ERCO International d.o.o.
»Lahko reete, da ste ekološko ozavešeno podjetje, saj zniujete CO2 emisije v okolje pri
hkratnem optimiziranju delovnega okolja s kakovostnejšo svetlobo.« John Hayes, Distribution Manager, Bulmers Ltd.
Inteligentna izbira

Prednosti: nizki obratovalni stroški,
prilagoditev svetilnosti dnevni svetlobi, takojšen zagon ob prekinitvi,
delovanje ob prisotnosti osebja v prostoru, nizki stroški vzdrevanja in
svetloba brez utripanja.

Podjetje Somar International Ltd e
15 let iše rešitve za zmanj[evanje
porabe elektrine energije pri elektromotorjih in pri osvetlitvah velikih prostorov, kar je omogoilo izdelavo novega, revolucionarnega
izdelka Powerboss Eluma.

Svojo edinstvenost v poplavi svetil
zagotavlja s posebno refleksijo
svetlobe. Izraun je enostaven, prihranki so oitni. Dodatni prihranki
so moni ob dejstvu, da svetilka
proizvaja le toliko svetlobe kolikor
je v danem trenutku potrebno – v
odvisnosti od koliine dnevne svetlobe v prostoru, kar s klasino izvedbe svetil ni mogoe.
Poleg tega pa je svetilka lahko opremljeno tudi s senzorji prisotnosti,
kar omogoa samodejni izklop lui 100% prihranek! Prekinitev osvetlitve, oziroma dolgih akalnih dob po
ponovnem vklopu reflektorjev ni ve,
saj Eluma svetilke po vklopu takoj
zasvetijo. Pri uporabi pa se je zaznala
še ena prednost Eluma lui, saj je
uporaba senzorjev omogoila zaznavanje tatov v nonem asu, kar je
prepreilo nadaljne kraje materiala in
izdelkov.

Patentirana stropna svetilka Eluma omogoa optimalno distribucijo svetlobe pri višinah postavitve od 4 do 16 metrov, kot na primer v skladiših, tovarnah, velikih
prodajnih centrih in športnih dvoranah. Izdelek Powerboss Eluma
zmanjšuje stroške elektrine
energije na svetilih za minimalno 50%, v doloenih primerih pa
tudi preko 80%, tudi v primerjavi z
najnovejšimi svetili drugih proizvajalcev. Pri tem celo povea svetilnost z izboljšanim barvnim spektrom svetlobe, kar je nadvse pomembno pri poveani skrbi za varnost
pri delu in upoštevanju zakonskih
zahtev osvetlitve delovnega prostora.
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Izvleek iz pravilnika o varstvu pri delu...
b) umetna razsvetljava
31. len
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori
opremljeni z umetno razsvetljavo. Osvetljenost delovnih
mest, ki jo zagotavlja umetna razsvetljava, mora ustrezati vidnim zahtevam delavcev pri delu na takšnih delovnih
mestih.
(2) Delodajalec mora zagotoviti, da svetlobne razmere na
posameznih delovnih mestih ustrezajo veljavnim standardom.
(3) Na stalnih delovnih mestih mora znašati osvetljenost
najmanj 200 lx. Delovna mesta, na katerih delavci opravljajo dela z vejimi vidnimi zahtevami, mora delodajalec
opremiti z dodatno lokalno razsvetljavo.
(4) Instalacije, ki pripadajo umetni razsvetljavi v posameznem delovnem prostoru, ne smejo ogroati varnosti in
zdravja delavcev.
Odgovorna izbira
»Odgovornost« postaja vedno pomembnejša beseda
21 stoletja, vsi postajamo odgovornejši za svoja
dejanja. V podjetju se ta odgovornost izraa v štirih
glavnih kategorijah, v vsakem od teh vam lahko
Powerboss Eluma pomaga.
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1. Profitabilnost podjetja
Prihranek pri energiji je isti dobiek – vsak tolar, ki
ga prihranite pri energiji, je tolar ve pri dobiku iz
poslovanja. Vprašajte se: »Koliko prometa moramo
ustvariti, da generiramo 500€ dobika?« Ker se
vsako podjetje bori in trdo dela za generiranje dobika, se mu verjetno ne bo kar tako enostavno
odpovedalo z neuporabo novih lui.
2. Minimiziranje komercialnega tveganja
Prihranek pri energiji ponuja najmanjši riziko pri
razlinih nainih poveevanja profita podjetja – ne
samo, da dobite takojšen uinek, ampak je ta uinek
še trajen. Poenostavljeno pomeni, da boste generirali
dodatni dobiek v vsakem letu od instalacije Powerboss Eluma svetil. Ker povpraševanje po energiji iz
leta v leto naraša, je priakovana tudi rast cen
energije, s tem pa tudi vašega potencialnega dobika.
Vrailo investicije (ROI) je vedno pod vprašajem v
primeru nove opreme - glede tega ste lahko brez
skrbi, saj lahko nakup izvedete preko leasinga, ki ga
plaujete iz prihranka pri plailu stroškov za elektrino energijo in tako generirate pozitivni cash-flow
e od prvega dne uporabe sistema. Poleg tega pa se
ta izdelek tudi kvalificira kot izdelek, za katerega
pripadajo dravne subvencije in pomoi.
3. Dobro poutje zaposlenih
Ugotovljeno je, da lahko tradicionalna osvetlitev delovnih prostorov povzroi nelagodje zaposlenih in
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celo predstavlja zdravstveno tveganje lanov vašega teama. V
situacijah, kjer voznik viliarja
pogosto gleda navzgor (skladiše),
ga lahko tradicionalne lui motijo
pri delu, kar lahko povzroi glavobole (in s tem bolniške
izostanke) ter ima lahko daljnosene posledice na vid delavca.
Refleksija svetilke Powerboss
Eluma odpravi omenjene nevarnosti. Poleg tega so lahko pri tradicionalnih lueh podroja v senci,
kar onemogoa uinkovito delo,
Eluma lu pa omogoa boljšo
razpršenost svetlobe ter tako odpravi senna podroja. Te lui omogoajo tudi konstantno osvetlitev, brez utripanja, kar olajša delo
zaposlenim pri natannem delu v
industrijskih prostorih.

Tabela - primerjava svetil Powerboss Eluma z 400W metal-halogensko
lujo (predpostavljene koliine, vrednosti: instalacija 100 lui, cena
0.07€/kWh, 4.200 delovnih ur letno)
nek energije. Z uvedbo Powerboss Eluma svetil lahko podjetja
doseejo takojšen prispevek k zmanjšanju emisije toplogrednih
plinov ter tako opraviijo ali obdrijo standard.
Študijski primeri:
Distribucijsko skladiše, farmacevtska industrija:
Powerboss Eluma je v distribucijskem skladišu farmacevstkega podjetja zamenjal 460x5 dvojnih visoko frekvennih fluoroscentnih lui, ki so
bile namešene na 9 m višine. etudi je bila osvetlitev oznaena kot
primerna, so skozi as postale evidentne napake nujne menjave vejega
števila arnic in sprememb v osvetlitvi, kar ni bilo sprejemljivo za visoke
standarde te industrije.

Letni prihranek pri vzdrevanju
4. Okoljevarstvena vloga:
Ne glede na to ali se strinjate ali ne
z uinkovito rabo energije in s tem
»rešujete planet« pred neobhodnim globalnim segrevanjem, boste
vseeno obutili posledice aktivnosti, ki se sedaj izvajajo preko davkov in kmalu verjetno tudi preko
penalov neozavešenim uporabnikom. Številni potrošniki e odklanjajo sodelovanje z dobavitelji,
ki so nespoštljivi do okolja. Podjetja, ki javno izraajo podporo
varstvu okolja uvajajo ISO 14001,
ki je okoljevarstveni standard,
vendar pridobitev in ohranitev
tega standarda zahteva izvedbo
projektov, ki omogoajo prihra-

eprav je skladiše delovalo 3 izmene, 24 ur dnevno, so vseeno bila podroja skladiša, kjer ni bilo prisotnosti osebja, z delujoimi lumi s povpreno svetilnostjo 120 luxov. Obstojee lui so zamenjane z 120x
Powerboss Eluma lumi s senzorji prisotnosti. Senzor je zmanjšal gorenje lui s prejšnjih 7.500 h na 4.500h z letnim prihrankom 277.950 kWh.

Primer razsvetljave v Livarni.

Zaetno se je opremila tretjina livarne. 28 obstojeih 400W VTF reflektorjev je zamenjalo 12 Eluma svetilk. Prihranek na energiji je brez
upoštevanja senzorjev 78%. Svetloba pa je narasla z 137 luxov na 244
A
luxov. Doba povraila investicije je cca 1,5 leta.
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National Instruments Slovenia prireja najnovejši
Seminar o grafinem programiranju LabVIEW
National Instruments vas vabi na prihajajoo serijo seminarjev o Virtualni Instrumentaciji, ki prihaja v vašo regijo, kjer bomo
predstavili LabVIEW 8.20, izdajo, ki je izšla ob 20. obletnici obstoja tega grafinega programskega orodja. Spoznajte ta novi
izdelek in se nauite, kako izdelati kakovostne meritve in testne aplikacije s pomojo enostavne uporabe prepoznavnega
grafinega orodja LabVIEW ter spoznajte nove lastnosti, ki ga prinaša orodje LabVIEW 8.20.
Odloite se za ubelebo na LabVIEW Hands-On Seminarju ali/in Seminarju o novih lastnostih programskega orodja LabVIEW 8.20. Opozarjamo vas, da je število sedeev izredno omejeno.

1. LabVIEW Hands-On Seminar (za nove uporabnike, ki elijo preizkusiti LabVIEW):
Ta tri urni seminar bo udeleencem predstavil LabVIEW
programsko orodje in vam omogoil, da se spopadete z
izzivi resninega sveta. Uporabniki bodo s pomojo
grafinega programiranja izdelali merilno aplikacijo, ki bo
vsebovala ZAJEMANJE – ANALIZO in PREDSTAVITEV,
medtem ko bodo spoznavali in odkrivali LabVIEW okolje.

2. LabVIEW 8.20 Seminar:
Pridite in si oglejte najnovejše zmonosti programskega orodja LabVIEW 8.20 podjetja National
Instruments v akciji! Odkrijte mnoge nove lastnosti
vkljuno z Matscriptom, tekstnim matematinim;
grafinim objektno-orientiranim programiranjem,
napredno povezljivostjo aplikacij in izboljšanim
hitrim branjem in zapisovanjem datotek.

Pridruite se nam na naslednjih lokacijah:

Torek, 5. december – LJUBLJANA –Slovenija - VI Hands-On / Seminar

Za ve informacij o seminarju prosimo obišite našo
spletno stran:
www.ni.com/slovenia.

Pokliite 03 4254 200 ali
pišite na ni.slovenia@ni.com
ter si zagotovite sede na
seminarju. Število mest je
omejeno.

Vnaprej se e veselimo in
vam izrekamo dobrodošlico
na enem ali obeh prihajajoih dogodkih!

Lep pozdrav
National Instruments
Slovenia

Vprašanja? Pokliite 03 4254 200 ali pišite na ni.slovenia@ni.com. MATLAB® je registrirana trna znamka podjetja The MatWorks, Inc
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